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مقد مة
تمثل القوانين السليمة قاعدة أساس جوهرية للحوكمة الديمقراطية
والتنمية االقتصادية في أية دولة ،إال أن صياغة القوانين السليمة ال تعدو
كونها نصف الصورة ،أما النصف الثاني ،واألكثر تحديًا ،فيتمثل في
التطبيق السليم لألطر القانونية التي تمت صياغتها.
فغالبًا ما يُنظر إلى مهمة صياغة األطر القانونية باعتبارها هد ًفا في
حد ذاتها ،حيث تنطوي هذه النظرة على افتراض مؤداه أن القوانين قد
تم بالفعل وضعها موضع التطبيق ،وأن المجتمع قد حصل بالفعل على
الخدمات التي صدرت القوانين ألجل توفيرها ،ولكن األمر الواقع ،أن
هناك الكثير من المتطلبات تغفله هذه النظرة .ولهذا ،فإن المواطنين،
وقطاع األعمال ،والمجتمع المدني –على حد سواء -غالبًا ما يصابون
باإلحباط الناجم عن عدم تحقق اآلمال التي يصبون إليها عند صدور
قانون ما ،ثم يتضح لهم أن الممارسة تسير في الطريق الخطأ ،نتيجة
لعدم كفاية الحوافز الداعية لتطبيق القانون.
وتعبر هذه الظاهرة -التي يطلق عليها :فجوة التطبيق -عن االختالف
القائم بين الحلول التي تنص عليها الصيغ القانونية ،وبين تطبيقها على
أرض الواقع ،وهي ظاهرة تؤثر على جميع الدول في مختلف أرجاء
العالم ،كما أنها تنطبق على القوانين التي صدرت على جميع مستويات
الجهاز الحكومي .وعلى المستوى المحلي ،يكون شعور المواطنين
بتأثير هذه الفجوة أقوى ،لما تمارسه من تأثير مباشر على مختلف
جوانب حياتهم ،فحينما يغيب التطبيق عن التشريعات بعد صدورها،
وأيضًا حينما تظل اللوائح االقتصادية في صورتها الورقية دون تطبيق،
يتولد تأثير سلبي على مصداقية المسئولين الحكوميين على المستوى
المحلي ،وتتزايد مخاطر الفساد اإلداري ،كما تسيطر الضبابية على بيئة
ممارسة األعمال التي تعمل بها المشروعات الصغيرة وريادية األعمال.

حتسني أوضاع احلوكمة على مستوى الدولة

ويتمثل الحل األمثل لمشكلة فجوات التطبيق في السعي لمنع ظهورها،
حيث يتحقق هذا عن طريق بناء أطر للقوانين واللوائح تضم اآلليات
الالزمة إلجراء تحاليل التكاليف والمنافع للتشريعات المقترحة ،وأيضًا
عن طريق ضمان االتساق بين القوانين ،وهو ما يسهم في دفع عملية
التطبيق قدمًا .وعلى جانب آخر ،تكمن الحلول في ترسيخ الدعامات
األساسية للنزاهة في مجال الحوكمة؛ بهدف إيجاد نظام يشتمل على
هيكل سليم للحوافز التي تحرك سلوك العاملين بالجهاز الحكومي،
ومعهم باقي األطراف المعنية بالمجتمع ،بحيث تأتي صياغة القوانين
سليمة من البداية .ومن هذا المنظور ،تتمثل العوامل الحاكمة في:
اإلرادة السياسية ،وقدرات الحكومة ،والمساندة المجتمعية في اتجاه
العمل على تطبيق القوانين.
وفي هذا السياق ،يمتلك مركز المشروعات الدولية الخاصة ،CIPE
ومنظمة النزاهة العالمية ( ،)Global Integrityخبرة مباشرة –مستخلصة
من مصادرها األولية -في مجال معالجة مشكلة فجوات التطبيق،
واستنادًا إلى هذه الخبرة ،قامت المؤسستان باالشتراك في إصدار هذا
الدليل الذي يضم تجميعًا للخبرات واألبحاث المتوافرة لديهما ،عالوة
على ما تم استخالصه من ممارسات مُثلى أو نموذجية في هذا المجال.
فقد عمل مركز المشروعات الدولية الخاصة  CIPEعلى مدى ثالثين
عامًا –باالشتراك مع الغرف التجارية ،وجمعيات األعمال ،وغيرها
من منظمات القطاع الخاص– على مساندة جهود تعزيز الحوكمة
الديمقراطية واالقتصادية .كما يتعاون المركز مع شركاء على
المستويين القومي والمحلي بغرض إدخال التحسينات الالزمة على
جودة األطر التشريعية ،والتصدي لفجوات التطبيق .ومن شأن هذه
الخبرة العميقة والممتدة إتاحة فهم أفضل للتحديات الكامنة في سياق
التصدي لفجوات التطبيق.
وتتيح منظمة النزاهة العالمية خبرة فريدة في متابعة أوضاع الحوكمة
واتجاهات الفساد في أرجاء العالم ،والتي ترد بتقرير النزاهة العالمية
(- )Global Integrity Reportالذي يصدر سنو ّيًا -ويعد بمثابة دليل
هام يتناول أوضاع الحوكمة الرشيدة ،إلى جانب استعراض أدوار
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مؤسسات وآليات مكافحة الفساد في دول العالم المختلفة .وواقع األمر،
أن الحوكمة الرشيدة ترسي األسس الالزمة لعمل األسواق على نحو
يتسم بالكفاءة ،ولفاعلية دور الحكومة في توفير الخدمات العامة.
ومن ثم ،تحرص منظمة النزاهة العالمية –خالل أنشطتها– على اإلسهام
في إيجاد قطاع حكومي يعمل على أساس االستجابة الحتياجات
المواطنين ،وبصورة مسئولة ،ال انتهازية ،وأن يكون قادرًا أيضًا على
تعزيز النمو االقتصادي عن طريق تمكين المواطنين ،في ذات الوقت
الذي يضطلع فيه بالتصدي للتحديات بالغة التعقيد التي تنطوي عليها
قضايا السياسات العامة.
ويتطلب سد فجوة التطبيق في كل دولة – على حدة– تطبي ًقا لمزيج
مختلف من الحلول التي يتعين أن يجري تكييفها في ضوء الظروف
السائدة بالدولة ،كي تتحقق لها الفاعلية المطلوبة .ويستهدف هذا الدليل
استكشاف أسباب نشوء فجوة التطبيق ،وطرح بعض السيناريوهات
المحتملة في هذا الشأن ،والمناهج التي يحتاجها كل من الشركاء
الثالث الرئيسيين –الحكومة ،والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني–
لحل هذه المشكلة .كما يتضمن الدليل مادة تحريرية صحفية،
مأخوذة من مصادرها األولية ،حول األثر المدمر لفجوة التطبيق على
أوضاع الحوكمة وآفاق التنمية في الدول بمختلف أرجاء العالم.
وبينما تنطبق السيناريوهات والسبل التي تجرى مناقشتها هنا على جميع
المستويات الحكومية ،فإن تركيز هذا الدليل ينصب -تحديدًا– على
فجوة التطبيق على المستوى المحلي ،نظرًا ألهمية الدور الذي تلعبه
الحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي في بناء الديمقراطيات التي
تؤتي ثمارها .وعالوة على هذا ،فإن األسباب المؤدية إلى وجود فجوات
التطبيق على المستوى الوطني غالبًا ما تكون أكثر عم ًقا ،ولذا فهي
تستعصي على التغيير بدرجة أكبر .ومن ثم ،فمن األيسر نسب ّيًا توليد
الزخم الالزم لإلصالح على نطاق أقل اتساعًا داخل القطاع الحكومي،
مثل نطاق مدينة ،أو مقاطعة ،أو إقليم ،حيث تكون الدروس المستفادة
من هذا الدليل قابلة للتطبيق بصورة آنية.

منظمة النزاهة العالمية
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تعريف وقياس فجوة التطبيق

تعريف وقياس فجوة التطبيق
التعريف المبسط لفجوة التطبيق ،يتمثل في الفرق بين القوانين على
النحو الذي تصاغ به ،والكيفية التي تنفذ بها هذه القوانين .ويمكن
لفجوة التطبيق أن تؤثر في القوانين واللوائح التي تحكم مختلف
بدءا من تقديم الخدمات ،وانتهاء بأوضاع البيئة التي
مناحي الحياةً ،
تجرى خاللها ممارسة أنشطة األعمال .وعلى الرغم من هذا ،فغالبًا
ما يعزى ضعف تطبيق القوانين واللوائح إلى نشوء واستمرار فجوات
تطبيق في الجوانب الرئيسة للحوكمة ،ومن بينها جوانب المساءلة
الحكومية ،والمراقبة الشعبية .وبالتالي ،فإن بحث فجوات التطبيق في
هذه المجاالت يعطي الكثير من الدالئل على احتماالت نشوء فجوات
تطبيق في الكثير من المجاالت األخرى ،وهذا -تحديدًا -هو ما تعمل
منظمة النزاهة العالمية على قياسه ،بغرض إلقاء الضوء على أهمية
تحسين جودة األطر التشريعية ،في مرحلتي الصياغة والممارسة ،مما
يؤدي –بدوره– إلى الحد من اتساع فجوات التطبيق.
وحتى وقت قريب ،كانت فجوة التطبيق بمثابة مصطلح يتم تطبيقه
على عدد من القطاعات المحددة ،من بينها –على سبيل المثال– عدم
تقديم خدمات متطورة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين بالدول
ال أساس ّيًا في مجال صياغة
النامية .إال أن التطبيق يعد أيضًا عام ً
السياسات ،وتبدو أهميته واضحة في هذا الصدد :إذ لو توافرت لدى
الحكومة فكرة واضحة عما هو مطلوب عمله ،ولكن كانت
الجهة المنوط بها التطبيق تفتقر إلى الرغبة أو القدرة لالضطالع به،
فلن ينجز في هذه الحالة سوى القليل .وبتعبير آخر يمكن القول،
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إن المسافة بين الدوافع القائمة لدى الحكومة لتمرير قانون ما،
واألسلوب الذي تنتوي أن تترجم به هذا القانون إلى واقع ،هي التي
تحدد األثر الذي يترتب على السياسة المعنية 1وتصبح تلك الفجوة،
التي تنشأ بين انتهاج السياسة من جانب ،والتأثيرات الناجمة عنها
من جانب آخر -والتي تقترن عادة بوجود البيروقراطية -هي فجوة
التطبيق ،التي تنطوي على بقاء السياسة حبرًا على ورق ،أو على
سوء تطبيق تلك السياسة .ومنذ أن بدأ إصدار تقرير منظمة النزاهة
العالمية 2،انتشر استخدام هذا المفهوم للتعبير عن الهوة التي تفصل
بين القوانين والممارسة ،حيث يتم هذا عبر عدة مؤشرات تنصب
على تقييم جودة آليات مكافحة الفساد والمساءلة على المستويين
القومي والمحلى بالدول في مختلف أرجاء العالم ،وأيضًا على مستوى
القطاعات المختلفة.
ففي عام  ،2007بدأت منظمة النزاهة العالمية في إصدار تقييماتها
لفجوات التطبيق بكل من الدول التي تتضمنها عمليات المسح
االستطالعي من جانب المؤسسة .ويتضمن تقرير النزاهة العالمية
تقييمًا لكل من تشريعات الحوكمة والقوانين الهادفة لمكافحة
الفساد ،وعمليات التطبيق والتطبيق داخل اإلطار القانوني ذاته .ويقدم
هذا التقييم الموجز لعناصر النزاهة المؤسسية في كل من الدول أو
المحليات المعنية رؤى ذات قيمة بالغة في مجال تفسير أسباب نشوء
واستمرار فجوات التطبيق داخل األطر التشريعية والتنظيمية المختلفة.
وعادة ما تتماثل النتائج :ففي الدول التي تعد بحاجة ماسة إلصالحات
هيكلية حقيقية ،ال تكمن المشكلة – غالبًا -في اإلطار القانوني،
بل إنها تقترن بالتطبيق .فاألطر القانونية بكثير من الدول تتيح –من
حيث المبدأ -تنفيذ إصالحات اجتماعية طموحة ،كما تمكن من
إضفاء فاعلية كبيرة على أدوار الحكومة في خدمة المواطن العادي.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن دو ًال عدة تعاني وجود فجوات التطبيق.
وواقع األمر ،أن العمل التشريعي ال يكون مجديًا إن لم يقترن
بالتطبيق ،ففي غياب التطبيق ينعدم التأثير الحقيقي على حياة
المواطنين الذين يفترض أنهم المستفيد الحقيقي من القوانين التي
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يتم إصدارها .وقد أظهرت الدراسات أن فجوات التطبيق تنشأ في
كل الدول وعلى جميع المستويات الحكومية .ويبين تقرير النزاهة
العالمية أن الكثير من الحكومات على المستوى القومي بمختلف
أرجاء العالم يعانى وجود فجوة التطبيق.

سد فجوة التطبيق على مستوى املدينة
في عام  ،2011قام مركز المشروعات الدولية الخاصة
 ،CIPEومنظمة النزاهة العالمية ،بإجراء دراسة عن فجوات
التطبيق على عينة مختارة من المدن الكينية -هي :كيسومو
( ،)Kisumuونيروبى ( ،)Nairobiومومباسا (-)Mombasa
باستخدام  177مؤشرًا ،بهدف المساعدة على الوصول إلى فهم
أفضل للقضايا الرئيسة المتصلة بالحوكمة ،واآلليات المطبقة
لمكافحة الفساد .وأجريت الدراسة بإشراف وتوجيه من ثالث
مؤسسات كينية ،هي :مؤسسة المصنعين في كينيا (Kenya
 ،)Association of Manufacturersوشبكة منظمات المجتمع
المدني ( ،)Civil Society Organization Networkومؤسسة
هاكيجامي هاكي يتو (.)Hakijamii Haki Yetu
وخالل سلسلة من المقابالت ومناقشات الموائد المستديرة مع
المسئولين بالحكومات المحلية ،والمجتمع المدني ،وممثلي
منظمات األعمال ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
المشتركة ،التي ألقت الضوء على تلك السياسات العامة،
والمؤسسات ،والممارسات التي يكون من شأنها إعاقة ،أو منع،
أو فرض العقوبات على ممارسات الفساد .وعن طريق فهم
مواطن ضعف -أو قوة -تلك اآلليات في كل من المدن الثالثة،
يستطيع القائمون باإلصالح على المستوى المحلي أن يحددوا
–بدرجة أفضل– نوعيات التغيير المطلوبة للحد من فرص
الفساد ،الذي يؤدي إلى إضعاف عملية تطبيق مختلف القوانين
واللوائح.
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كما خلصت الدراسة إلى إمكان الحد من فجوات التطبيق
عن طريق العمل مع المسئولين الحكوميين لتحسين تطبيق
القوانين السارية ،ومن أمثلة السبل في هذا الشأن :إنشاء
مراكز "النافذة الواحدة" إلصدار التراخيص ،وتحصيل
الضرائب ،وزيادة درجة المساءلة للموظفين الحكوميين في
الدرجات األعلى ،حيث يتحقق هذا عن طريق إلزامهم بتوقيع
مدونة سلوك ،ثم قيام الجمهور بمتابعتهم ،وتقديم التوصيات إلى
مكاتب اإلدارة المحلية ،والعمد ،والمجالس المحلية .ويتعاون
مركز المشروعات الدولية الخاصة  ،CIPEمع الشركاء أو
أصحاب المصالح على المستوى المحلي لحشد التأييد بغرض
وضع هذه التوصيات موضع التطبيق.
للمزيد من التفاصيل برجاء اتباع الرابط التالي:

http://www.globalintegrity.org/local/kenya/

وتستخلص المشكلة ذاتها على المستوى المحلي من نتائج مشروعين:
أولهما ،مشروع النزاهة على مستوى المدن في كينيا ،والذي نفذه
مركز المشروعات الدولية الخاصة  ،CIPEبالتعاون مع منظمة
النزاهة العالمية .أما المشروع الثاني ،فقد تم تنفيذه عام  2011تحت
مسمى استقصاء النزاهة على مستوى الواليات (State Integrity
 ،)Investigationواشترك في تنفيذه منظمة النزاهة العالمية ،ومركز
المشروعات الدولية الخاصة  ،CIPEو(،)Radio InternationalPublic
وغطى كافة الواليات الخمسين بالواليات المتحدة .3وعالوة على هذا،
استخلصت نتائج مماثلة من الدراسات التي أجرتها منظمة النزاهة
العالمية على المستوى القطاعي ،ومن أمثلة القطاعات المعنية ،يبرز
قطاعا الصحة والتعليم .ولكن حتى على الرغم من أن فجوة التطبيق
تعد ظاهرة عالمية ،فإن تأثيراتها السلبية تبدو أكثر قوة ووضوحًا في
الدول النامية ،حيث يكون لسوء أوضاع الحوكمة ،مقترنًا بضعف
تطبيق القوانين ،آثار سلبية جمة على جوانب الحياة اليومية للمواطن
منظمة النزاهة العالمية
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العادي .وواقع األمر ،أن جهود اإلصالح في الماضي –سواء منها ما
كان يمول محل ّيًا ،أو عن طريق جهات مانحة أجنبية– كان ينحو
صوب التركيز على إصدار قوانين معينة ،دون توجيه اهتمام كاف
إلى عمليات التطبيق.
بيد أن القوانين ال تكون ذات قيمة ومغزى إال في حال توافر اإلرادة
السياسية ،ووجود طلب عليها من جانب القاعدة الجماهيرية العريضة،
مقترنين بامتالك القدرة على تطبيق تلك القوانين .وفي غياب هذه
المطالب ،ال يكون إصدار القانون سوى مدعاة التساع فجوة التطبيق،
بد ًال عن كونه أداة لحل المشكالت التي دعت إلى التفكير في
إصداره.

كيف يتسنى قياس فجوة التطبيق؟
كي يتحقق التصدي بصورة فعالة للمشكالت الناجمة عن وجود
فجوات التطبيق ،يكون من الضروري –أو ًال– تفهم ماهية تلك
الفجوات ،ومدى اتساعها .وفي سياق قياس فجوة التطبيق ،يرتكز
المنهج الذي تستخدمه منظمة النزاهة العالمية لتقييم الدعامات
األساسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إلى عدد من العناصر
الهامة.
بطاقة قياس النزاهة

يتمثل المكون األساس في عمليات التقييم التي تجريها منظمة
النزاهة العالمية في بطاقة لرصد الدرجات المتصلة بالنزاهة ،تتضمن
ثالثة من المفاهيم األساسية:
1.1وجود آليات –من عدمه– لتحقيق النزاهة في المجال الحكومي،
بما فيها القوانين والمؤسسات ،التي يكون من شأنها تعزيز
جوانب المساءلة الحكومية ،والحد من الفساد.
2.2مدى فعالية تلك اآلليات.
3.3إتاحة اإلمكانية للمواطنين للوصول إلى تلك اآلليات.
14
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مؤشرات النزاهة

يرتكز كل من بطاقات مجموع درجات النزاهة على عدد مما
يطلق عليه مؤشرات النزاهة ،وهى أسئلة يتم طرحها بهدف التعرف
على الوجود من عدمه ،والفاعلية ،وإمكانيات الوصول التي تتسم بها
آليات تحقيق النزاهة .ويتفاوت عدد ومحتوى المؤشرات من دراسة
إلى أخرى ،وف ًقا للمجاالت التي تركز عليها تلك المؤشرات .ويتم
إعطاء درجة لكل من المؤشرات المعنية في مجال النزاهة ،مع إعطاء
اإليضاحات الالزمة –مقترنة بمصادر المعلومات -بواسطة باحثين
ميدانيين ،استنادًا إلى النتائج التي تسفر عنها مجموعة من البحوث
المكتبية والمقابالت التي يكون قد تم إجراؤها مع خبراء على
المستوى المحلي ،وتمت مراجعتها من قبل نظراء متخصصين.
ويوجد نوعان من مؤشرات النزاهة ،يطلق عليهما" :وفق القانون"،
و"في الممارسة".
فالمؤشرات التي تتناول "وفق القانون" تطرح تقييمًا موضوع ّيًا للوجود
–من عدمه– فيما يتصل بالصياغات القانونية ،والحقوق األساسية،
والمؤسسات الحكومية ،والتشريعات .ويتم تقييم هذه المؤشرات
الـقانونية في صورة إجابات مبسطة تتمثل في "نعم" ،أو "ال" ،حيث
تمنح "نعم"  100درجة ،بينما تقدر درجة "ال" بصفر.
وتنصب المؤشرات المتصلة بالممارسة على :التطبيق الفعلي،
والفاعلية ،واإلنفاذ ،واإلتاحة ،أو قدرة المواطنين على الوصول .ونظرًا
لما تتطلبه تلك المؤشرات من عمليات تقييم أكثر دقة ،فإنها تدرج
على مقياس يتراوح بين صفر ومائة درجة ،حيث تكون الدرجات
الممنوحة ،هي :صفر .100 ،75 ،50 ،25 ،وفي حاالت قليلة ،تكون
اإلجابة إما بـ"نعم" ،أو "ال".
تقييم فجوة التطبيق

وعن طريق تجميع درجات المؤشرات بكل من المجموعتين "-وفق
القانون" و"في الممارسة"– يتم الحصول على تقدير الدرجات لكل
منظمة النزاهة العالمية
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فئات درجات األداء
 .أشفافية المعلومات على مستوى المدينة
1 .1وسائل اإلعالم بالمدينة
2 .2إمكانيات الوصول إلى المعلومات على مستوى المدينة
.بالعمليات االنتخابية بالمدينة
1 .1نزاهة العملية االنتخابية بالمدينة
2 .2تمويل األنشطة السياسية بالمدينة
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 .جالترتيبات الوقائية وسياسات المراجعة المالية إزاء تعارض
المصالح بالجهاز الحكومي للمدينة
1 .1سياسات مساءلة العاملين بالجهاز الحكومي
2 .2سياسات مساءلة العاملين بالجهاز التشريعي
 .دإدارة المالية العامة والموازنة بالمدينة
1 .1عمليات إعداد الموازنة
2 .2سياسات الشراء
3 .3سياسات المراجعة المالية
4 .4السياسات الضريبية
 .هاإلدارة العامة والتشريعات المتصلة بأنشطة األعمال
1 .1لوائح الخدمة المدنية
2 .2اللوائح الصحية
3 .3لوائح األمن والسالمة
4 .4اللوائح البيئية
5 .5إدارة سجالت األراضي
المصدر:

http://www.globalintegrity.org/local/kenya/nairobi/2011/

من اإلطار القانوني ،والتطبيق ،لكل مجال تغطيه الدراسة (الدولة،
الوالية ،المدينة ،أو أي من القطاعات ....إلخ) .وبمقارنة مجموعي
الدرجات ("وفق القانون" مقابل "في الممارسة") تتضح فجوة
التطبيق .وبشكل مبسط ،يتم طرح مجموع درجات "في الممارسة"
(التطبيق) ،من مجموع درجات "وفق القانون" (اإلطار القانوني)
لقياس فجوة التطبيق.
وعلى سبيل المثال ،حصلت مدينة نيروبي-في إطار المشروع الذي
اضطلعت به منظمة النزاهة العالمية ،بالتعاون مع مركز المشروعات
الدولية الخاصة  -CIPEعلى الدرجات التالية:
( 72اإلطار القانوني) – ( 46التطبيق الفعلي) = ( 26فجوة التطبيق)
منظمة النزاهة العالمية
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تقييم أوضاع احلوكمة على املستوى احمللي

وف ًقا لما أشير إليه آن ًفا ،فإن فجوات التطبيق على المستوى المحلي
تلحق الضرر –على وجه خاص– بإمكانات التنمية؛ نظراً ألنها
تندرج ضمن صميم مشكالت الحوكمة الديمقراطية واالقتصادية
التي تؤثر –في مجملها– على الدولة ككل .والواقع ،أن منظمة
النزاهة العالمية –خالل مبادرة النزاهة على المستوى المحلي ،والتي
جزءا منها– ال تعمل منفردة في
مثل مشروع النزاهة بالمدن الكينية ً
مجال جهود تقييم الحوكمة على المستوى المحلي ،إذ يوجد في ذات
السياق جدول مؤشرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للحوكمة
الرشيدة من أجل التنمية المحلية ،)GOFORGOLD Index( 4الذي
يتكون من  25مؤشرًا الغرض منها رصد أوضاع الحوكمة -في
األقاليم ،والمراكز ،والبلديات ،والقرى -ومقارنتها بالمعايير القياسية
للحوكمة الرشيدة .ويتم تجميع المؤشرات تحت سبعة مبادئ
للحوكمة الرشيدة ،هي :التمثيل ،والمشاركة ،والمساءلة ،والشفافية،
والفاعلية ،واألمن ،وتكافؤ الفرص .وقد استخدم جدول مؤشرات
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للحوكمة الرشيدة من أجل التنمية
المحلية ،إليجاد معلومات مقارنة عن الحوكمة الديمقراطية على
المستوى المحلي في كل من دول وسط وشرقي أوروبا ،وتم تضمينها
استراتيجية التنمية القومية في أفغانستان.
وفيما يتصل بجدول مؤشرات األمم المتحدة للحوكمة في المناطق
الحضرية ،)UGI( 5فإنه يقيم هيكل الحكومة ،وجانب العرض من
الحوكمة ،باستخدام مجموع من المؤشرات المتعارف عليها عالم ّيًا،
جنبًا إلى جنب مع البيانات الموضوعية .ويتكون جدول مؤشرات األمم
المتحدة للحوكمة في المناطق الحضرية من المؤشرات المستندة إلى
خمسة مبادئ تتعلق بالحوكمة الرشيدة في المناطق الحضرية ،هي:
الفاعلية ،وتكافؤ الفرص ،والمشاركة ،والمساءلة ،واألمن .وقد تم
اختبار تلك المؤشرات على المستوى الميداني في  24مدينة بمختلف
أرجاء العالم .أما بارومتر الحوكمة على المستوى المحلي)LGB( 6
الذي وضعته منظمة ( -)Impact Allianceفيركز على عملياتالمراجعة -القائمة على المشاركة– ألوضاع الحوكمة على المستوى
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المحلي ،وعلى تقييم نتائج الحوكمة ،عن طريق أبحاث يتم إجراؤها
على المستوى المحلي ،باستخدام معايير تم تطويعها وفق الظروف
المحلية .وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير ،تم تطبيق البارومتر على 8
دول في قارتين.
وثمة مؤشرات أخرى تلقي الضوء –بشكل محدد– على الجوانب
االقتصادية للحوكمة على المستوى المحلي ،فتقرير ممارسة
األعمال (- )Doing Businessالذي يصدره البنك الدولي على مستوى
التقسيمات اإلقليمية بالدول 7-يبرز االختالفات القائمة بين تشريعات
ال عن اختالفات تطبيقها ،بالمناطق أو
ولوائح ممارسة األعمال ،فض ً
األقاليم التي تضمها دولة ما .ولهذا الغرض ،يجرى تحليل عدد من
المؤشرات ،منها تلك المتصلة بتأسيس الشركات ،والحصول على
تراخيص البناء ،وتسجيل الملكية العقارية ،وإنفاذ العقود .كما أن
مؤشر الحوكمة االقتصادية - )EGI( 8الذي تصدره مؤسسة آسيا
( –)Asia Foundationفإنه يصنف المحليات ويضع ترتيبًا لها ،استنادًا
إلى عدد من العوامل التي تؤثر في تنمية القطاع الخاص ،ويتم بناء
هذا المؤشر خالل عمليات مسح استطالعي تستهدف أنشطة مجتمع
األعمال المحلي ،كما تتضمن مقابالت مع المسئولين بالسلطات
المحلية ،عالوة على تجميع البيانات المنشورة ،التي تتناول المؤشرات
الخاصة بالدولة .ولكن تظل كافة مؤشرات الحوكمة االقتصادية
مشتركة في معايير متماثلة ،هي :التكاليف الالزمة لبدء النشاط،
ودرجة الشفافية ،وإتاحة الوصول إلى المعلومات ،والمشاركة في
عمليات التشاور بشأن السياسات العامة ،وتكلفة الوقت الالزم
لتكييف األوضاع وف ًقا للقوانين ،والمدفوعات غير الرسمية (غير
المجازة قانون ّيًا) ،والتكاليف المقترنة بالحد من الجرائم ،والضرائب،
وتسوية المنازعات.
وتبرز هذه األمثلة األهمية البالغة للحوكمة على المستوى المحلي من
منظور هدف التنمية الديمقراطية بالدول المختلفة :فهي تلقي الضوء
على المشكالت المتصلة بالحوكمة ،التي تواجهها عينة مختارة من
المجتمعات المحلية .كما توضح هذه األمثلة أن ثمة طرق عدة يتسنى
خاللها النظر إلى الحوكمة على المستوى المحلي؛ نظرًا ألن تنوع
منظمة النزاهة العالمية
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المؤشرات يستند إلى تنوع مُناظر في المناهج المستخدمة ،ويتيح
بالتالي إبراز قضايا مختلفة .وقد يتمثل النطاق الجغرافي للتقييم في
مدينة ،أو حي ،أو إقليم ،كما أنه قد يضم جميع الوحدات اإلدارية
بالدولة ،أو يقتصر على عدد محدود منها .وأيضًا ،في حين ينصب عدد
من المؤشرات على هياكل الحوكمة على المستوى المحلي ،فثمة
مؤشرات أخرى تتناول النتائج على النحو الذي يتبين من آراء المجتمع
المدني ،أو مجتمع األعمال .ومن منظور آخر ،بينما يستند البعض
من عمليات التقييم إلى مسوح واستطالعات لآلراء على نطاق واسع،
فإن البعض اآلخر يكتفي بأعداد من المقابالت تكون قائمة على
استهداف محدد ،باإلضافة إلى تجميع آلراء الخبراء.
والواقع ،أن ما يضفى صفة التفرد على نهج منظمة النزاهة العالمية هو
التركيز المنهجي على كل من التعريف والتقدير الكمي لفجوات
التطبيق في المجاالت الرئيسة للحوكمة على المستوى المحلي.
فتقييم النهج المتبع لمدى قوة المؤسسات على النحو المحدد بالقانون،
ومقارنة ذلك بقوتها في الممارسة الفعلية -وهو ما يعبر عن المقومات
الحقيقية للنزاهة– إنما يوفر إطارًا لإلصالحات الالزمة في مجالي
الحوكمة ومكافحة الفساد ،كما يعد هذا النهج بمثابة نموذج لبحث
وتقييم فجوات التطبيق في مجاالت هامة أخرى من مجاالت السياسة
العامة.
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أصوات من األعماق :كينيا

إعداد :جورج أوكورى

يعد صندوق تنمية المجمعات االنتخابية ( )CDFواحدًا من
الصناديق الالمركزية في كينيا ،التي أنشئت بموجب قانون
9
صناديق تنمية المجمعات االنتخابية الصادر في عام 2003
(والذي تم تعديله عام  ،)2007بهدف تجنب الفقر ورفع معدالت
التنمية المجتمعية لدى القاعدة العريضة من المواطنين.
وبموجب القانون ،يجرى توجيه الموارد إلى أقاليم الدولة
بغرض تنفيذ المبادرات االجتماعية واالقتصادية ،التي كانت
فيما سبق– تدار من قبل الحكومة المركزية .ويقدر البنكالمركزي الكيني إسهام الصندوق بما يزيد على  %10من
الناتج المحلى اإلجمالي للدولة.
ويدير الصندوق مجلس إدارة بلغت موازنته ما يعادل  19مليون
دوالر أمريكي للسنة المالية  ،2004/2003وكانت موازناته
في السنوات التالية على النحو التالي 83 :مليون دوالر أمريكي
للسنة المالية  ،2005/2004و 107ماليين دوالر أمريكي
للسنة المالية  ،2006/2005و 148مليون دوالر أمريكي للسنة
المالية  ،2007/2006و 149مليون دوالر أمريكي للسنة
المالية  ،2008/2007و 166مليون دوالر أمريكي للسنة
المالية  ،2011/2010و 284مليون دوالر أمريكي للسنة المالية
ال إضاف ّيًا
 10 ،2012/2011مع تلقي كل مجمع انتخابي تموي ً
بلغ  210آالف دوالر أمريكي الستكمال تنفيذ المشروعات
11
المتوقفة.
ويقوم الصندوق بالتوزيع المباشر لنسبة تبلغ  %75من موازنته
سنو ّيًا -على نحو متسا ٍو -بين المجمعات االنتخابية البالغ
عددها  210مجمعاً ،أما الباقي فيوزع وف ًقا ألوزان نسبية تتفق
ونصيب كل من المجمعات االنتخابية من حجم الفقر على
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المستوى القومي 12.وألغراض حساب مستويات الفقر بكل
مجمع انتخابي ،تستخدم نسبة الفقر –التي يجرى استخالصها
من التعداد السكاني ،وإحصاءات اإلسكان لعام  1999-ويتم
تضمين هذه المعادلة الحسابية معامل تمييز للمجمعات االنتخابية
الريفية قدره  ،0.23ثم يجرى التوزيع بالتساوي بين تلك المناطق،
ال أكثر بدرجة ما.
مع إعطاء األكثر فقرًا منها تموي ً
وقد تم إنشاء الصندوق بغرض تحويل الموارد المالية إلى
المجمعات االنتخابية ،وحل مشكلة آلية التمويل المركزية
على مستوى الدولة ،التي ال تزال حتى اآلن تنطوي على تركيز
للموارد المالية في العاصمة نيروبي ،وفي غيرها من المراكز
الحضرية الرئيسة ،وتسفر عن تنمية غير متكافئة في كينيا.
غير أن تواتر سوء االستخدام غالبًا ما يؤدي إلى إعاقة الجهود
الرامية إلى تحقيق التنفيذ السليم الذي يتسم بالكفاءة لعمليات
الصندوق ،وهو ما يتأكد خالل تصريحات "ما يقرب من %70
من المجمعات االنتخابية ،ممن يشيرون إلى ما يعتري إدارة
موارد الصندوق بشكل عام من سوء إدارة ،وسرقات ،وتدليس،
وسوء استخدام وتخصيص للموارد العامة على نحو فج تسوده
الجرأة المشينة" 13وفي هذا الشأن ،تشير النتائج التي انتهت
إليها تقارير الفحص من جانب مراقب الحسابات الحكومية عام
 ،2011إلى بعض األمثلة ،منها :شراء مواسير مياه لمنطقة "نيدا"
( )Nidaبأسعار مغالى فيها ،عن طريق عرض مقدم من مورد
واحد .كما لم تقدم أية مستندات مؤيدة لما تم من مصروفات
تعادل نحو  %40من قيمة األموال التي جرى تخصيصها من قبل
الصندوق للمجمع االنتخابي المركزي بمنطقة "كاجيادو"
( .)Kajiadoوفى "بوداالنجي" ( )Budalangiقام أمين الصندوق
بسحب ما يزيد على  4.3مليون شلن كيني (ما يعادل 47000
دوالر أمريكي) من أرصدة الصندوق ،بدعوى استخدامها في
14
مكتبه ،دون إرفاق أية مستندات دالة على أوجه الصرف.
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وتعد هذه الظواهر الدالة على استشراء سوء اإلدارة وسوء
االستخدام بمثابة تأكيد لفشل الحوكمة وسياسات المساءلة
المالية ،وكانت نتيجتها إعاقة تنفيذ فكرة الصندوق .وفي
سياق مرتبط ،يجيز قانون الصندوق تشكيل لجنة مكونة من
 15فردًا ،يطلق عليها لجنة تنمية المجمعات االنتخابية ،يناط
بها تنفيذ المشروعات على مستوى المجمع االنتخابي ،بيد أنه
خالل عملية التشكيل -عمد معظم النواب التشريعيين إلىاختيار أشخاص من ذوي الصلة ،على الرغم من افتقارهم إلى
الخبرة في مجال إدارة المشروعات ،وإلى مهارات العمل الالزمة
ألنشطة تلك اللجان .وحقيقة األمر ،أن اتساع نطاق ضعف
مستويات النزاهة ،واألمانة ،والشفافية ،لدى المديرين المكلفين
بإدارة أموال الصندوق يعرض الكثيرين من أعضاء مجالس
ولجان المجمعات االنتخابية لمخاطر العزل من مناصبهم ،بل
وللمساءلة القانونية عن تجاوزات وجرائم تتعلق بسوء اإلدارة.
وعلى سبيل المثال ،قامت الشرطة الكينية في أغسطس
عام  2011باستجواب النائب التشريعي عن منطقة "كيتوتو
تشاشى" ( ،)Kitutu Chacheواسمه "ريتشارد أونيونكا"،
بشأن اتهامات بشراء كميات من السكر قيمتها  137مليون
شلن كيني –ما يعادل  1.5مليون دوالر– مستخدمًا أموال
15
الصندوق.
وبدوره ،يؤدي ضعف هياكل وآليات التطبيق لقانون الصندوق
إلى تأييد وجهات النظر القائلة بأن التشريعات الهادفة إلى
تحقيق الالمركزية في استخدام الموارد المالية إنما كان
يجري إضعافها على نحو ممنهج بواسطة النواب التشريعيين،
الذين يواصلون ممارساتهم المنطوية على سوء استخدام تلك
الموارد .فعلى المستوى المركزي ،يعمل المشرعون على
صياغة قوانين تخدم مصالحهم الذاتية ،كان منها قانون صندوق
تنمية المجمعات االنتخابية ،وهو ما أسفر عن إخفاقات أساسية
عبر عنها سوء إدارة الصندوق .ومن األمثلة في هذا الشأن ،أن
قانون الصندوق في الباب  ،)4( 21ينص على عدم جواز تمويل
منظمة النزاهة العالمية
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الكيانات واألنشطة السياسية والدينية ،بيد أن المشرعين
يعملون –دون التعرض للمساءلة -على مساندة تلك األنشطة
16
الرتباطها بمصالحهم وأهدافهم.
كما يشير الباب  31من القانون إلى أن عمليات شراء
وتوريد كافة األعمال والخدمات ينبغي أن تجري وف ًقا للوائح
الشراء الحكومية ،وعلى الرغم من ذلك ،فإن غياب القواعد
والضمانات الكافية التي تحول دون نشوء تعارض في المصالح
كان من نتائجه قيام أعضاء اللجان بالمجمعات االنتخابية
بتوريد سلع وخدمات لذات اللجان التي يشغلون مقاعد عضويتها.
كما عمد عدد من أعضاء اللجان إلى إنشاء وكاالت تجارية،
أو شركات وهمية ،بغرض الفوز بالعطاءات ،دون اتباع
اإلجراءات السليمة ،األمر الذي نجمت عنه زيادات كبيرة في
أسعار السلع والخدمات.
وفى عام  ،2011/2010أشار تقرير مراقب الحسابات
الحكومية إلى استشراء سوء اإلدارة في  27مجمعًا انتخاب ّيًا،
ال ألولويات المواطنين ،وشراء
فقد شهدت تلك المجمعات تجاه ً
مستلزمات عديمة القيمة بالنسبة لعملية التنمية ،أو –من جانب
آخر– لم تتضح مجاالت صرف المبالغ المدرجة بالحسابات.
وعلى سبيل المثال ،يشير تقرير المراقب إلى أنه تم إنفاق
 13.7مليون شلن كيني (ما يعادل  150,000دوالر أمريكي)
من صندوق مجمع "رانجوى" ( )Rangweاالنتخابي ،بدعوى
تمويل مشروعات متنوعة ،دون إرفاق أية مستندة مؤيدة لعملية
الصرف.
ويتبين من هذه الحاالت أن اللجان تنتهك القوانين السارية،
وتتجاهل عقد اجتماعات مع ممثلي المجمعات االنتخابية ،وهي
االجتماعات التي ينص القانون على انعقادها مرتين كل عام،
إذ يستهدف من تلك االجتماعات قيام أعضاء اللجان بالتشاور
مع مجمعاتهم االنتخابية حول أفضل السبل الممكنة الستخدام
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األموال المتاحة .ولكن الواقع أنه –حتى في الحاالت التي
عقدت بها اجتماعات– كانت اللجان تعمد إلى السرية في
قراراتها ،مستبعدة ممثلي المجمعات االنتخابية من عملية صنع
القرار.
بل األسوأ من هذا ،سوء أساليب حفظ السجالت ،وإعدادها على
أسس مصطنعة تستهدف مجرد استيفاء المتطلبات الرسمية.
وفي أحد األمثلة المرتبطة بذلك ،قامت المحكمة العليا بتجميد
حسابات صندوق مجمع غرب "موجيرانجو" ()Mugirango
االنتخابي في سبتمبر  ،2011بعد أن هدد المواطنون بالمجمع
برفع دعاوى قضائية ،متهمين اللجنة بعدم التشاور معهم ،وإهدار
17
موارد الصندوق.
وعلى الرغم من قيام لجنة األخالقيات ومكافحة الفساد
( )EACCبالتحقيق مع أكثر من  30نائبًا تشريع ّيًا حول اتهامات
بسوء اإلدارة خالل السنة المالية  ،2011/2010فلم تقدم أية حالة
إلى المحكمة .والواقع ،أن الممارسات التي تُتبع خالل طرح
العطاءات وإجراءات الشراء تعد القنوات الرئيسة التي يجري
خاللها إهدار األموال وغيرها من الموارد.
وعلى الرغم من زيادة إجراءات الرقابة واإلشراف ،فإن منحنى
تطبيق قانون صندوق تنمية المجمعات االنتخابية ،وغيره من
قوانين الصناديق الهادفة إلى تدعيم الالمركزية ،قد اتخذ اتجاه
الهبوط على نحو مستمر ،حيث أشارت نتائج استطالع أجرته
مؤسسة "إنفوتراك هاريس" ( )Infotrak Harissإلى أن ما
يربو على ثلث عدد النواب التشريعيين ليس من المتوقع أن يعاد
18
انتخابهم نتيجة لسوء اإلدارة الذي شهدته الصناديق.
وقد أسفر المزيج المتمثل في غياب تشريعات فعالة ،وضعف
اللوائح ،ووجود فجوات كبيرة في مجاالت اإلدارة واإلشراف
على األرصدة الداعمة لالمركزية ،عن مبادرة إلنشاء الجمعية
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الوطنية لدافعي الضرائب ( )NTAعام  ،2006وهي كيان
مستقل ،غير حزبي ،يستهدف ترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة،
والمتابعة ،والمساءلة ،فيما يتعلق بأرصدة الصناديق الداعمة
لسياسات الالمركزية ،وكذا تحسين مستويات اإلدارة
للخدمات العامة األخرى .وتقوم المؤسسة بإجراء األبحاث ،ونشر
وتوزيع بطاقات تقارير المواطنين 19حول الخدمات العامة ،مثل:
الصحة ،والتعليم ،وخدمات تسجيل أنشطة األعمال ،والطرق
بالمناطق الريفية ،والصرف الصحي ،واألمن ،ومرافق مياه
الشرب.
وقد أسهم نشاط المؤسسة في تعزيز جوانب المساءلة
االجتماعية ،وانتشار الوعي المدني ،وبناء قدرات المواطنين
لتمكينهم من متابعة استخدام الموارد المالية بصورة أفضل.
ال عن هذا ،تستهدف المؤسسة رفع مستوى التعليم بشأن
وفض ً
األنشطة المدنية ،حيث يتم هذا –جزئ ّيًا– خالل تعزيز مشاركة
المواطنين ورفع مستويات الوعي لديهم عن طريق النشرات،
والبرامج اإلذاعية التي تركز على مساءلة الحكومة ،وتحسين
الخدمات المقدمة ،كما تتضمن إنشاء مركز اتصال عن
طريق خط ساخن لإلبالغ عن أي من صور سوء االستخدام
للممتلكات والخدمات العامة 20.وباإلضافة إلى ذلك ،يتضمن
دستور كينيا الجديد -الذي تم إعالنه في أغسطس 2010-
مادة تحث النواب التشريعيين المتقاعسين عن أداء أدوارهم ،بأن
يحرصوا على ترسيخ قواعد الشفافية ،والمساءلة ،األمر الذي
كِن الجمعية الوطنية لدافعي الضرائب ،وغيرها من منظمات
يم ّ
المجتمع المدني ،من أن تستخدم هذا النص للمطالبة بتحسين
أوضاع الحوكمة.
وواقع األمر ،أن اقتران تحسين التشريعات بوجود مجتمع
مدني واع ،مع سهولة الحصول على المعلومات خالل المبادرات
المشابهة لمبادرة الجمعية الوطنية لدافعي الضرائب ،وغيرها
من منظمات المجتمع المدني ،إنما تسهم بصورة إيجابية
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في متابعة توزيع وإنفاق أرصدة تنمية المجمعات االنتخابية،
على الرغم من أنه ال يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.
فقد تضمن تقرير أعده معهد المساءلة االجتماعية ()TISA
عام  2011توصيات تتصل بمجموعة من مجاالت اإلصالح
الرئيسة المطلوبة ،من بينها :استبعاد أعضاء البرلمان من إدارة
صندوق تنمية المجمعات االنتخابية ،وإدماج النسبة البالغة
 %2.5المخصصة للصندوق في جهاز تنمية المقاطعات المزمع
إنشاؤه في وقت قريب ،وإنهاء نشاط صندوق تنمية المجمعات
االنتخابية بحيث تكون آخر مخصصاته هي تلك المنصرفة عن
عام  ،2012/2011على أن تستخدم هذه المخصصات لغرض
استكمال المتبقي من المشروعات الهامة ،ثم يتم إلغاء القانون
الخاص بالصندوق ،ونقل موارده والعاملين به إلى الهيكل
21
اإلداري لجهاز تنمية المقاطعات.
حصل "جورج أوكورى" ( )George Okoreعلى درجة
البكالوريوس في علوم المعلومات عام  1993من جامعة "موي"
( )Moiفي كينيا ،وعمل منذ ذلك التاريخ في العديد من دور النشر
واإلعالم المحلية والعالمية .وفيما بين عامي  1994و ،2000عمل
نائبًا لرئيس تحرير "كينيا تايمز" ( .)Kenya Timesوخالل
الفترة من  ،2003-2001قام بمهام تحرير ونشر مطبوعات وكالة
أنباء "كل أفريقيا" ( .)All Africa News Agencyويمارس جورج
حاليًا العمل االستشاري الحر في مجال التحرير الصحفي ،حيث
يعد المواد التحريرية لعدد من اإلصدارات اإللكترونية ،منها:
News From Africa, Think Africa Press, New
Agriculturist, and Ooska News.
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2

مصادر فجوة التطبيق

بينما تفصح فجوة التطبيق عن نفسها بشكل متماثل في مختلف دول
العالم ،حيث تجيء معبرة عن االختالف بين القوانين بالصورة التي
وضعت عليها في مرحلة الصياغة ،وبين الواقع الذي يسود عند وضعها
موضع التطبيق ،فإن أسباب نشوء ذلك االختالف تتفاوت فيما بين
الدول .ويعبر السبب النهائي لفجوة التطبيق عن حصيلة عدة عوامل
مشتركة توجد في المجاالت السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
والثقافية.

العوامل السياسية
بيروقراطية الدولة

غالبًا ما يرتبط غياب التطبيق السليم بالهياكل البيروقراطية للدولة
وباإلدارة الحكومية ،ففي كثير من الدول يتفاقم نمو البيروقراطية
على المستويين القومي والمحلي ،وغالبًا ما يقترن هذا النمو بتداخل
مشوب بعدم الوضوح من حيث الصالحيات التنفيذية ،سواء على
المستوى األفقي (بين الهيئات الواقعة على نفس المستوى بالهيكل
التنظيمي) ،أو على المستوى الرأسي (بين الحكومة المركزية
والحكومات المحلية) .وفي غياب التحديد الواضح للمسئوليات
وجوانب المساءلة بين الهيئات الحكومية ،يصبح لدى موظفي
الحكومة درجة كبيرة من مرونة التقدير في مجال تطبيق القوانين،
بحيث يجري التقدير على نحو ما يرغبون ،أو تكون لهم حرية
عدم التطبيق على اإلطالق .ويسري هذا الوضع -بوجه أخص– على
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المستوى المحلي في نظم الحكم التي تتسم بهيمنة الحكومة
المركزية؛ نظرًا ألن القواعد واللوائح التي يجري إمالؤها من جانب
الحكومة المركزية ،ال تنطوي عادة على قدر كاف من العدالة،
كما تتسم بعدم الوضوح ،أو باالفتقار إلى الصبغة العملية من وجهة
نظر موظفي الحكومات المحلية في المستويات األدنى ،والمنوط
بها تطبيق تلك القواعد واللوائح 22 .وبتعبير آخر ،فإن طبيعة ودرجة
تعقد هياكل الحوكمة في أجهزة الدولة غالبًا ما تفسر نشوء فجوات
التطبيق.
وتبدو أهمية القدرات المتاحة للحكومات المحلية -وطبيعة تلك
القدرات -عند تناول موضوع فجوة التطبيق على المستوى المحلي،
فقضية الالمركزية تعد موضعَ اهتمام كبيرًا وشائعًا في جميع
الدول بمختلف أرجاء العالم .ولكن يبدو -في كثير من الحاالت-
أن الحكومات المركزية لديها تردد حقيقي فيما يتصل بتمكين
الحكومات المحلية ،فهي ال تبدي سوى اهتمام ظاهري بتحقيق
الالمركزية ،بينما تعمل –في الوقت ذاته– على إحكام سيطرتها
بدرجة أو بأخرى ،خاصة فيما يتعلق باألمور المالية .والواقع ،أن
الحكومات المحلية لن يتسنى لها تطبيق القوانين بالصورة الواجبة
إال حينما تمتلك الصالحيات الحقيقية للقيام بذلك ،جنبًا إلى جنب مع
الموارد المالية الكافية.
مشروعية القوانني

تعد القوانين التي تصدر على المستوى القومي أو المحلى نتاجًا لطبيعة
نظام صياغة القوانين بالدولة .وبالتالي ،فحينما يتسم ذلك النظام
بالشفافية ،وضمان المساءلة ،وحينما يتيح للمعنيين من الشركاء أن
يدلوا بدلوهم بشأن الكيفية التي تجري وف ًقا لها صياغة القانون،
تتزايد احتماالت استجابة القوانين التي يتم تمريرها الحتياجات
واهتمامات المواطنين .وعلى الجانب اآلخر ،فإذا كانت القرارات
تُتخذ خلف األبواب المغلقة دون تشاور مع المواطنين ،فإن االحتمال
يقوى بأن تجيء القوانين الصادرة ملبية لمتطلبات مجموعة صغيرة من
أولئك المتمتعين بصالت قوية مع السلطة ،وفي ظل هذا الوضع ،يرى
منظمة النزاهة العالمية
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المواطنون أن تلك القوانين تفتقر إلى المشروعية ،وأنها بالتالي ليست
جديرة بأن تكون موضعًا للتطبيق وااللتزام بها.
وحقيقة األمر ،أنه ال يوجد نظام سياسي كامل ،فحتى في أكثر
النظم الديمقراطية رسوخًا ،ربما يكون هناك من القوانين ما تم
تمريره دون االلتزام بمعايير الشفافية ،أو المساءلة في عملية صنع
القرار .لكن مع وجود ممارسات الرقابة والمراجعة في النظم
الديمقراطية ،فإن احتماالت حدوث مثل تلك التجاوزات تقل كثيرًا
عما يحدث في النظم الشمولية ،أو االستبدادية.
جودة القوانني

بغض النظر عن مدى مشروعية القانون ومدى شمول تمثيله -وهما
أمران على جانب كبير من األهمية لضمان االلتزام بأحكامه -فإن
جودة القوانين لها أيضًا أهمية مماثلة ،فحتى القوانين ذات األهداف
السامية يمكن أن تكون عرضة لفجوات التطبيق ،إذا جاءت
أحكامها مشوبة بالتعقيد ،أو تعارض النصوص ،أو عدم الوضوح.
والواقع ،أن تلك األوضاع تنجم عن أحد سببين ،أو كليهما معًا:
أولهما ،أن ثمة دورًا في هذا السياق للقدرات التي يمتلكها القائمون
على صياغة القوانين .فعندما ال يتوافر لديهم اإللمام الكافي بالجانب
الموضوعي للقانون ،أو إذا كانوا يفتقرون إلى وجود فريق من
المساعدين ذوي الخلفية العلمية والمهنية المناسبة ،على النحو الذي
كِن ذلك الفريق من المساعدة في تبسيط صياغة القوانين ،أو
يم ّ
لفت االنتباه إلى الفقرات واألحكام المشوبة بتعقيدات ما ،فإن نتيجة
أي من هذه األوضاع البد وأن يتمثل في صدور قوانين معيبة .أما
ثاني السببين ،أن القوانين نادرًا ما تعد بمثابة بناءات سياسية متصفة
بالرشد .فالصياغة عادة ما تعكس التأثير الذي تمارسه جماعات
للضغط تدفع في اتجاه إيجاد الثغرات –عمدًا– بالقانون ،أو إلى وضع
عبارات غامضة تسمح باألخذ بتفسيرات فضفاضة للقانون ،والتحايل
على أحكامه.
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تباين األجندات السياسية

بعد أن يتم تمرير القانون ،تصبح قوة (أو ضعف) االهتمام الذي يوجه
إليه من جانب جماعات الضغط ،والمجتمع المدني ،والمواطنين بوجه
عام ،بمثابة واحد من المحددات الرئيسة لما إذا كان ذلك القانون
سيوضع موضع التطبيق من عدمه ،وأيضًا للطريقة التي سيجري بها
التطبيق .وعلى المستوى المحلي ،غالبًا ما ينطوي األمر على حقيقة
مؤداها أن الجماعات المؤثرة على المستوى الجماهيري -الذي يجري
تطبيق القانون في إطاره– قد يكون لديها من المصالح واألولويات ما
يختلف عن نظيراتها لدى المجموعة التي طالبت بإصدار القانون ،وكان
لها تأثير على الصورة التي صيغ بها .وحينما ينتفي الدافع لدى القوى
السياسية على المستوى المحلي لتطبيق قانون ما ،فإن ذلك القانون ال
يعدو كونه حبرًا على ورق .وفي حالة أخرى ،قد تأتي صياغة القانون
مشوبة ببعض العيوب ،وبالتالي فقد يوضع موضع التطبيق ،لكن بطريقة
انتقائية ،يغلب عليها التحيز في اتجاه تحقيق منافع ومزايا للبعض دون
غيرهم ،وهو ما ينطوي على انتشار للفساد أثناء عملية التطبيق.

العوامل االقتصادية
املوارد املتاحة لتطبيق القوانني

أحيانًا يُعزى وجود فجوة التطبيق إلى قصور الموارد المتاحة بشكل
عام ،فتكاليف تطبيق القوانين تكون عادة مرتفعة ،ويكون هذا
هو السبب الذي غالبًا ما يسوقه المسئولون الحكوميون لتبرير
ضعف التطبيق ،أو اإلحجام عنه .إال أنه يندر أن يكون حجم الموارد
بصورتها العامة -هو المحدد لقدرة الدولة على صياغة وتطبيق قوانينتتصف بالكفاءة والفاعلية .فحقيقة األمر ،أن كثيرًا من الدول الغنية
بثرواتها الطبيعية –من نيجيريا إلى فنزويال– تعاني ضع ًفا في أوضاع
الحوكمة يقترن بتفاقم فجوة التطبيق ،وذلك نتيجة العتماد اقتصاداتها
بدرجة بالغة على قطاع النشاط االستخراجي ،حيث يترتب على هذا
الوضع انتشار األنشطة الريعية ،واستشراء الفساد بكافة في جميع
مستويات الجهاز الحكومي.
منظمة النزاهة العالمية
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ومن شأن اإلخفاق في تخصيص الموارد بصورة تتصف بالكفاءة،
نشوء مشكالت عدة .ففي كثير من الحاالت ،تؤول المنافع المأمولة
من قانون ما -تمت صياغته بهدف تحقيق صالح القاعدة العريضة
من المواطنين– إلى موظفي الحكومة ذاتهم ،وإلى النخبة المرتبطة
بعالقات مصالح مع السلطة الحكومية .وعلى المستوى المحلي –بوجه
خاص– يكون تأثير النخبة على الحكومة أكثر قوة ووضوحًا،
فالعوامل المتمثلة في إغراء األنشطة الريعية –سواء كان مباشرًا في
صورة تحويل الستخدامات الموارد ،أو غير مباشر -خالل التأثير على
عملية صنع القرار ،مقترنًا بغياب أو ضعف عمليات المتابعة ،وعدم
تطبيق عقوبات رادعة على التجاوزات وانتهاك القوانين ،تمهد السبيل
–مجتمعة -لظهور واتساع فجوة التطبيق.
وعلى جانب آخر ،قد يتسم القانون بصبغة شعبية على نحو زائد،
بحيث يأتي ملبيًا لمطالب شعبية عن طريق النص على إتاحة منافع
ومزايا اقتصادية معينة على نطاق واسع ،دون أن يبين المصادر الواقعية
لتمويل عملية التطبيق ،مثل فرض المزيد من الضرائب ،أو تخفيض
أولويات بعض من أوجه اإلنفاق العام األخرى.
املعوقات التي تواجه النشاط االقتصادي

في معظم الدول النامية ،يكمن جوهر الشق االقتصادي لمشكلة
فجوة التطبيق في األسلوب الذي تؤدي القوانين واللوائح خالله إلى
الحد من نطاق النشاط االقتصادي ،مما يسفر –بدوره– عن استبعاد
قطاعات سكانية عريضة من إطار االقتصاد الرسمي .فواقع األمر،
أن المتطلبات القانونية تكون غالبًا صعبة االستيفاء بالنسبة للمواطن
العادي ،ويعد االلتزام بها أمرًا غير منطقي أو مقبول من المنظور
االقتصادي .وقد قام "هيرناندو دو سوتو" ()Hernando de Soto
–رئيس معهد الحرية والديمقراطية في بيرو– بشرح أبعاد هذه
المشكلة في بلده ،وكذا في عدد كبير من البلدان األخرى ،عن
طريق بحث ودراسة العديد من المعوقات التي تواجه أصحاب األعمال،
والتي تتراوح بين صعوبة تسجيل حقوق الملكية العقارية ،وغياب
23
النظم القضائية المتسمة بالكفاءة.
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كما تشير خبرة مركز المشروعات الدولية الخاصة  CIPEفي العمل
مع القطاع الخاص في جميع أرجاء العالم ،وكذا في تناول القوانين
واللوائح التي تنظم عمليات تأسيس وتسجيل األعمال ،وممارسة النشاط،
إلى مثال هام وأساسي يدلل على هذه المشكلة .فحينما تنطوي تلك
اإلجراءات على درجة كبيرة من التعقد وارتفاع التكلفة ،ال يكون
من المتوقع أن يلتزم بها سوى عدد قليل من الشركات أو أصحاب
األعمال ممن يقدرون على تحمل أعبائها من وقت ومال ،وبالتبعية يلجأ
غير القادرين على تحمل هذه األعباء إلى ممارسة أنشطتهم االقتصادية
المشروعة في إطار القطاع غير الرسمي ،دون أن يتمتعوا بالحماية التي
يكفلها القانون لمثل تلك األنشطة إذا مورست في القطاع الرسمي.
ويبدو مدى اتساع فجوة التطبيق صارخًا حينما تكون نسبة يعتد بها
من السكان في دولة ما تنتمي إلى القطاع غير الرسمي ،فنظرًا لوجود
أولئك خارج نطاق القطاع الرسمي ،فإن كثيرًا من القوانين ال ينطبق
عليهم .وطالما ظل تقديم الرشوة للموظف الحكومي ذي المرتب
الضئيل هو الوسيلة األكثر فاعلية لتفادي تعقيدات البيروقراطية
مقارنًا بااللتزام بأحكام القانون -سيظل القطاع غير الرسمي هواالختيار األكثر واقعية من الوجهة االقتصادية بالنسبة للكثير من
رياديي األعمال ،ممن يمكن أن تنمو طاقاتهم ومبادراتهم إذا ما تم
توجيهها إلى قنوات أكثر إنتاجية.
املصالح املكتسبة واملستقرة

ثمة أسباب اقتصادية أخرى تفسر نشوء فجوة التطبيق ،تكمن في
ال ،إذا كان القانون
صور المعارضة التي قد يواجهها القانون .فمث ً
ال مستقراً
يتصدى بشكل ما للمصالح المكتسبة التي اتخذت شك ً
بالنسبة لمجموعة اقتصادية ما ،ال يكون من المستغرب أن تحرص
ال
تلك المجموعة على مقاومة تطبيق القانون .وطالما ظل القانون معط ً
بسبب مجموعات معينة ترى في تطبيقه تهديدًا لمصالحها ،فإن أفضل
القوانين صياغة تبقى حبرًا على ورق ،ويكون التحدي هنا هو كيفية
التغلب على تلك المقاومة للتطبيق عن طريق جهود منظمة لمجموعات
أخرى لديها دوافع لوضع القانون المعني موضع التطبيق.
منظمة النزاهة العالمية
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العوامل االجتماعية والثقافية
تأثير النخب احمللية

تنشأ فجوات التطبيق وتزداد رسوخًا أيضًا نتيجة لمجموعة متنوعة من
الظروف االجتماعية والثقافية ،ومن األمور الشائعة في هذا السياق،
ارتباط ضعف التطبيق على المستويات المحلية باالفتقار إلى اإلرادة
السياسية النابعة من حقيقة انتفاع النخب من الوضع الراهن.
ففي غياب الرقابة والضغوط الشعبية ،ال يكون من المحتمل قيام
الحكومات المحلية بالمضي قدمًا في مسيرة اإلصالح ،التي يكون
من شأنها عادة تحقيق منافع لجموع المواطنين ،ولكنها تنطوي –في
أحوال كثيرة -على إضرار بمصالح النخب بطريقة أو بأخرى .وحتى
إن لم تكن النخب منخرطة بصورة مباشرة في عملية تطبيق القوانين،
فإنه يظل لها تأثير غير مباشر على أولئك المنوط بهم التطبيق.
ومن األمثلة على ذلك ،تبرز مسألة تخصيص الموارد المالية لخدمات
الرعاية الصحية ،ففي كثير من الدول ،يسود اتجاه نحو إنفاق الموارد
الشحيحة المتاحة على خدمات متطورة ومعقدة؛ نظرًا ألن النخبة
المحلية تكون قد أمنت احتياجاتها األساسية من الرعاية الصحية
األولية ،وصارت تتطلع لمزيد من صور الرعاية الصحية األكثر تطورًا.
ومن ثم ،تصبح احتياجات عامة المواطنين للرعاية الصحية األولية على
نطاق شعبي واسع بمثابة أمر ثانوي من منظور مصالح واهتمامات
النخبة .وبالتالي ،فبينما يكون من المفترض أن تؤدي أحكام القانون
التي تتضمن من الوجهة النظرية النص على إتاحة التمويل لخدماتالرعاية الصحية األولية– إلى تحسين مستويات الصحة بالمجتمع
ككل على النحو المستهدف ،فإن الواقع يختلف بعض الشيء نتيجة
التفاوت القائم بين احتياجات القاعدة العريضة من المواطنين ،وما
يقدمه نظام الرعاية الصحية من خدمات.
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الهياكل االجتماعية

تؤثر التعقيدات والتشابكات االجتماعية أيضًا في عملية تطبيق
القوانين ،فالهياكل غير الرسمية تكون –في أغلب األحوال -ذات
جذور راسخة في ثقافة المجتمع أو تاريخه ،ومن أمثلة ذلك صور
الوالء المستند إلى أسس عرقية ،أو االتجاهات السائدة في االرتباطات
بالمجتمع .ففي كثير من الدول النامية ،تعمل هياكل السلطة غير
الرسمية –وبصفة خاصة ،على المستوى المحلي– على استكمال ،أو
حتى اإلحالل محل الهياكل الرسمية ،وهو ما يؤدي إلى فتح الطريق
أمام تعزيز مصالح من يمتلكون زمام األمور ،دون غيرهم .وحينما يتم
تطبيق القوانين عبر مسارات وشبكات السلطة غير الرسمية ،فإنها
تكون قد حادت عن األهداف األصلية التي وضعت من أجلها.
ال لممارسة التأثير خالل
ونتيجة لهذا ،يصبح المواطنون أكثر مي ً
الشبكات غير الرسمية ،بد ًال عن االهتمام بمحاسبة المسئولين
بالحكومة المحلية .وتعزى هذه االتجاهات -المتسمة بالالمباالة -إلى
الخبرة التاريخية ،كما تغذيها ممارسات الحكومة التي تنطوي على
تجاهل لالحتياجات على المستوى المحلي .وفي ضوء هذا الوضع،
يمضي المواطنون المفتقرون إلى التمثيل الكافي في طريقهم دون
دعم أو مساندة من الحكومة المحلية ،ويؤدي هذا الوضع –بدوره–
إلى تشجيع االتجاه لدى شاغلي المناصب الحكومية العليا للعمل على
النحو الذي تمليه مصالحهم دون خوف من تبعات المساءلة ،األمر الذي
تتفاقم معه فجوة التطبيق.
املوروث الثقافي

كما أن فجوة التطبيق قد تتسع نتيجة للقوالب الثقافية النمطية ،أو
الممارسات التي تتوارثها األجيال .ومن األمثلة التي تبرزها منظمة
النزاهة العالمية في هذا الشأن ما يتصل بحقوق المرأة ،ففي كثير
من الدول ،ال تنص القوانين على المساواة في المعاملة بين المرأة
والرجل.
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ولكن ،حتى في الدول التي يتمتع فيها الرجل والمرأة بذات الحماية
وف ًقا للقانون ،فإن الواقع يشير إلى أن المرأة ال تحظى بمعاملة قائمة
على المساواة مع الرجل .فعلى سبيل المثال ،على الرغم من أن
الدستور في معظم الدول يؤكد على ضمان الحماية المتساوية لحقوق
الملكية بالنسبة للرجال والنساء دون تمييز ،يتبين من الممارسة أن
الرجال هم الذين يهيمنون على ملكية وإدارة األراضي وغيرها من
األصول .كما يوجد تمييز ضد المرأة في مجال اإلرث ،حيث تؤول
ملكية األرملة إلى الذكر ذي القرابة من الدرجة الثانية .وينطبق
الوضع ذاته على حقوق المرأة فيما يتعلق بالمشاركة االقتصادية،
فبينما قد ينص القانون على تكافؤ الفرص ،إال أنه غالبًا ما ينكر
على المرأة حقها في تأسيس وإدارة أي من أنشطة األعمال بسبب
العادات واألعراف االجتماعية السائدة.
أهمية املؤسسات واحلوافز

تشير جميع األسباب الكامنة وراء وجود واستمرار فجوات التطبيق
في دول العالم –باختالف ظروفها وأوضاعها– إلى أن ثمة عامال مه ّمًا
مشتركا بين هذه األسباب يتمثل في أهمية الحوافز .فحينما تنشأ
ً
فجوة التطبيق ،يكون السبب الجذري هو الحقيقة المتمثلة في أن
الحوافز -سواء كانت سياسية ،أو اقتصادية ،أو اجتماعية ثقافية-
تتسم باالنحراف ،أو حتى تعمل على نحو يأتي بنتائج عكسية .ولهذا،
يكون من المحتم تفهم ماهية تلك الحوافز ،وطبيعتها كي يتسنى
تشخيص أسباب ضعف تطبيق السياسات على النحو الذي خُطط له،
والتصدي أيضًا بأسلوب فعال لمختلف الظواهر واألعراض التي تنم
عن وجود فجوة التطبيق.
وفي تحليل للحوافز المؤدية لذلك ،ينبغي العمل أو ًال على رسم
خريطة للبيئة المؤسسية التي أسفرت عن وجود تلك الحوافز .وفي
هذا الشأن ،هناك مالحظة شهيرة لالقتصادى "دوجالس نورث"
(– )Douglass Northالحاصل على جائزة نوبل– تنصرف إلى أن
التحدي الرئيسي الماثل أمام اإلصالح المؤسسي إنما يكمن في
الحاجة إلى تفهم األسباب التي تكمن خلف كيفية عمل األشياء على
36
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النحو الذي تعمل به 24 .وفي السياق الذي نعرض له ،يكون التساؤل
هو :ما المؤسسات الرسمية وغير الرسمية القائمة -وأيضًا ،ما آليات
التطبيق المناظرة -التي تمارس التأثير على سلوك كل من صناع
القرار ،والمسئولين الحكوميين ،ومجتمع األعمال ،ومنظمات المجتمع
المدني ،والمواطن العادي؟ ..ولن يتسنى البدء في تشكيل الحوافز
المؤسسية بطريقة تساعد على سد فجوة التطبيق سوى بعد تفهم
ماهية تلك الحوافز والطريقة التي تعمل بها.
كما يستلزم األمر أن يستند النهج المتبع للتغلب على فجوة التطبيق
إلى دعامتين أساسيتين ،تتمثالن في التركيز على جودة القوانين،
وضمان استجابة تلك القوانين لالحتياجات الحقيقية واالهتمامات
التي تبديها المجمعات االنتخابية المتأثرة بها .وبالتعبير عن هذا األمر
بصياغة اقتصادية ،يمكن القول بأن فجوة التطبيق لن يتأتى القضاء
عليها سوى عن طريق مواكبة المعروض من القوانين السليمة للطلب
المناظر له ،وعلى أساس من التطبيق السليم.
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أصوات من األعماق :الفيليبني

بقلم :ميريام أ .جو

على مدى ما يقارب  6سنوات حتى اآلن ،يدور نزاع بالمحكمة
العليا بين حكومة الفيليبين وإقليم "باالوان" )Palawan( 25
حول  10مليارات دوالر أمريكي تقريبًا ،تمثل حصيلة
عقدين من أنشطة إنتاج الغاز الطبيعي من حقول "ماالبايا"
( )Malampayaعلى سواحل "باالوان" .فالحكومات المحلية
في الفيليبين تعاني كثيرًا في سبيل الحصول على حصصها
من إيرادات إنتاج الغاز الطبيعي من المناطق التابعة لها جغراف ّيًا،
على الرغم من أن القانون يضمن لها تلك الحقوق.
وتقدم قصة النزاع حول إنتاج الغاز الطبيعي في "باالوان"
أكبر محاولة قامت بها حكومة مركزية لالستيالء على
أموال مستحقة لوحدات الحكم المحلي منذ عام  ،1992وهو
التاريخ الذي تم فيه –بموجب نظام الالمركزية -منح وحدات
الحكومة المحلية الحق في االحتفاظ بإيراداتها من استغالل
الموارد الطبيعية 26.فمن الناحية القانونية ،تعد الحكومة
المركزية ملتزمة بتقسيم األرباح بنسبة  .60:40وينص دستور
الفيليبين على أن" :للحكومات المحلية الحق في حصة
متكافئة من إيرادات استغالل وتنمية الثروة القومية داخل
حدود مناطقها الجغرافية".
كما ينص قانون الحكم المحلي على أن تحصل الحكومة
المحلية على ما نسبته " %40من إجمالي اإليرادات التي تتحصل
27
عليها الحكومة المركزية في السنة المالية المنقضية".
واستنادًا إلى هذه التشريعات ،يحق لـ"باالوان" الحصول على
أربعة مليارات دوالر لمدة عقدين ،اعتبارًا من عام ،2002
وبموجب القانون أيضًا ،يحق لحكومة "باالوان" ،والبلديات
والقرى التابعة لها ،أن تتلقى تلك المبالغ فورًا ،وبصورة مباشرة
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وتلقائية 28.ولكن حتى تاريخ هذا التقرير ،لم تحصل "باالوان"
سوى على  72مليون دوالر 29،تم صرفها تحت ما أطلقت
عليه الحكومة المركزية –عمدًا– مسمى "مساندة مالية"
لوحدات الحكومة المحلية ،ال باعتبارها حقها المشروع بموجب
30
القانون.
ويرد في صلب هذا النزاع ،التناقض في تفسير الحكومة
المركزية للمنطقة السيادية لـ"باالوان" ،ففي ظل حكم
"جلوريا ماكاباجال-أرويو"  -رئيسة الجمهورية السابقة
للفيليبين -كانت الحكومة تعتبر أن العمليات التي تجري في
حقول "ماالبايا" تقع في المياه اإلقليمية للدولة ،ومن ثم فهي ال
تدخل في النطاق الجغرافي لسيادة "باالوان" .وبناء عليه ،كانت
ترى أن اإليرادات المحققة من "ماالبايا" ينبغي أن تؤول إلى
الحكومة المركزية فحسب ،بيد أن هناك عمليات أخرى في
حقول "ماالبايا" تخضع للسلطة السيادية لـ"باالوان" .وعالوة على
ذلك ،فإن خزان الغاز الطبيعي يقع في منطقة تمتد من "باالوان"
إلى جزيرة "كااليان" ،وهي بلدية من بلديات اإلقليم ،تقع على
31
الجرف القاري ،وهو امتداد طبيعي للنطاق الجغرافي لإلقليم.
لكن الرئاسة لم تر المسألة على هذا النحو ،فالرئيس "فيدل
راموس" ،الذي جرى في ظل حكمه –عام  1998-تأكيد
وجود كميات قابلة لإلنتاج التجاري من البترول في حقل
32
"ماالبايا" ،أقر بحق "باالوان" في ربع قيمة اإليرادات .كما
اعترفت الرئيسة "أرويو" بهذا الحق ،مشيرة إلى أن حصة
الحكومة المحلية من تلك اإليرادات ستفوق ما تحققه من
33
إيرادات السياحة.
ولكن ،في يوليو  ،2001واجهت حكومة "أرويو" مصاعب
مالية .ورأت وزارة المالية "أنه ال يوجد مخرج سوى توفير
المزيد من اإليرادات" وبالتالي فقد وضعت هد ًفا تمثل في
زيادة عجز الموازنة 34.وقد ساعد هذا التفسير الجديد للقانون
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على تحقيق حل سريع للمشكلة المالية الحكومية ،األمر
الذي مكنها من إدخال تعديالت على توجيه الموارد المستحقة
35
لوحدات الحكومة المحلية.
وحقيقة األمر ،أن طبيعة موقع األعمال البحرية على شواطئ
"ماالبايا" تؤدي إلى جعل عملية المشاركة في اإليرادات عرضة
للتباين في التفسير .ومن ثم ،فحتى مع وجود تشريع وسيادة
واضحين ،فإن وحدات الحكومة المحلية تجابه مصاعب في
المطالبة بحصصها من إيرادات محطات القوى الكهربية وأنشطة
التعدين في المناطق الخاضعة لسلطاتها ،إذ تغيب القوانين أو
التوجيهات التي تلزم هيئات تحصيل الضريبة بتقديم تقارير عن
متحصالت الضرائب إلى إدارة الموازنة الحكومية ،مما يؤدي
إلى عدم التمكين من إدراج حصص الحكومات المحلية في
الثروة القومية ،ضمن إعالن الموازنة السنوية للدولة .وينتج عن
هذا عمليات تأجيل مستمرة في السداد لوحدات الحكم المحلي.
وإجما ًال ،تنبع المشكلة من ضعف التقدير وااللتزام بالوعود
المتصلة بتحقيق الالمركزية التي تصدر عن القائمين بصياغة
سياسات الحكومة المركزية ،الذين اعتادوا –قبل صدور
قانون الحكم المحلي– على ممارسة التأثير على المسئولين
بالحكومات المحلية .ونتيجة لهذا ،يجرى انتهاج السياسات
وتمرير القوانين التي يكون من شأنها تدعيم إما األحكام
والنصوص الضعيفة المتصلة بصالحيات الحكم المحلي ،أو تلك
التي تتعارض مع هذه الصالحيات ،وهو ما يؤدي –بالتبعية– إلى
تقويض أسس االستقالل المالي لوحدات الحكم المحلي.
ومن األمثلة على ذلك ،ما قام به الرئيسان "راموس" و"جوزيف
استرادا" -اللذان تتابعا في الحكم -من محاوالت لعالج
مشكالت العجز المالي الحكومي عن طريق احتجاز أجزاء من
مستحقات الحكومات المحلية في حصيلة الضرائب ،التي كانت
تعادل من  %70إلى أكثر من  %90من الموازنات المحلية 36،وبعد
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مرور ثالث سنوات ،قضت المحكمة العليا بعدم دستورية تلك
37
اإلجراءات.
ووف ًقا لقانون الضرائب الذي تطبقه الحكومة المركزية ،تلتزم
الشركات بسداد الضرائب المستحقة عليها إلى المكاتب
التابعة للحكومة المركزية -الواقعة في المحليات -ال إلى
الخزينة التابعة للحكومة المحلية 38،ثم تقرر الحكومة
المركزية تحويل المبالغ التي تراها مناسبة إلى وحدات الحكم
المحلي ،وهو ما ال يبدو –في غالب األحوال -منطويًا على صفة
اإللزام للحكومة المركزية .وعالوة على ذلك ،فإن القوانين
األحدث تتجه صوب سلب الحكومات المحلية الصالحيات التي
كانت مخولة لها في تحصيل بعض الضرائب بصورة مباشرة
(الضرائب العقارية) ،وهنالك أيضًا محاوالت للتطرق في ذات
االتجاه إلى موضوعات ضرائب التعدين ،والرسوم التي يتم
تحصيلها لتمويل القوات المسلحة.
ثم تثور مسألة التدخالت العرضية المباشرة من قبل الرئيس في
جهود تحصيل الضرائب التي تقوم بها الحكومات المحلية ،ففي
هذا العام وحده –ضمن أمثلة عدة -أصدر "بينينيو أكينو"
قرارًا تنفيذ ّيًا ينص على منع إقليم "كويزون" ( )Quezonمن
تحصيل ما قيمته  142مليون دوالر أمريكي ،تمثل ضرائب
عقارية وغرامات متصلة بها من أحد األشخاص المرتبطين
39
بعالقات قوية مع السلطة.
وفي الحاالت التي يحدث خاللها خفض ،أو تأخير ،المستحقات
الضريبية للحكومات المحلية ،أو الحد من صالحياتها في
تحصيل الضرائب ،تنتج مصاعب في مجاالت الخدمات
األساسية ،فالمتحصالت الضريبية تخصص بالكامل لسداد
مرتبات العاملين بالحكومة المحلية ،ومصروفات التشغيل ،أما
األموال الالزمة لتوفير الخدمات األساسية فينبغي أن يبحث لها
عن مصادر أخرى.
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كما تواجه عملية التنمية االقتصادية مصاعب واضحة ،فبينما
تحجم الحكومات المحلية عن اإلقرار بوجود تلك المصاعب،
فإن البعض من تلك الحكومات يمتنع عن مساندة مشروعات
الحكومة المركزية التي ال تحقق لها نفعًا مال ّيًا على المستوى
المحلي .وعلى سبيل المثال ،ففي الوقت الذي تتمكن
الشركات من الحصول على الموافقات والتراخيص البيئية من
الحكومة المركزية ،تعمد بعض الحكومات المحلية إلى خلق
عراقيل تحول دون حصول تلك الشركات على تصاريح البناء
وغيرها من الموافقات المتعلقة بممارسة النشاط ،وهو ما يؤدي
إلى تعطل أنشطة الشركات ،وخلق حالة من عدم االستقرار في
بيئة ممارسة األعمال.
ولتأكيد حصول وحدات الحكم المحلي على حصصها الواجبة
والمشروعة من إيرادات ناتج الثروات الطبيعية ،كان ينبغي على
الحكومة ،والسلطات التشريعية ،ومختلف األجهزة األخرى،
أن تحرص على احترام النص التشريعي الذي يقضي بأحقية
الحكومات المحلية في  %40من إجمالي العائدات المتحققة،
وتحويل تلك المبالغ المستحقة إليها .ولكن لسوء الحظ ،ثمة
معوقات عديدة ال تزال تحول دون تغيير مفاهيم الكيانات
الوطنية.
ففي عام  ،2007قام مجلس النواب بتمرير القانون رقم 1020
تحت اسم قانون "موريشيو دوموجان" ()Mauricio Domogan
-الذي يمثل إقليم التعدين "بينجيت" ( -)Benguetويستهدف

القانون تعديل تشريع الحكم المحلي ،الذي كان ينص على
حصول الحكومة المحلية تلقائ ّيًا على  %40من اإليرادات،
وصرف هذه النسبة بشكل فوري (وهو أمر كان مثيرًا
للتندر؛ نظرًا لوجود النص ذاته في القانون األصلي للحكم
المحلي) ،لكنه لم يتمكن من الحصول على مساندة مماثلة
للتعديل في مجلس الشيوخ ،األمر الذي دعا القانونيين إلعادة
تقديمه إلى البرلمان الحالي ،حيث توجد  8مشروعات قوانين
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تتضمن مقترحات مماثلة ،وال تزال معلقة .والواقع ،أن ما حدث
بالنسبة لقانون "دوموجان" الخاص بالثروة القومية إنما يعد
انعكاسًا لضعف فرص تمرير قوانين من هذه النوعية .وحقيقة
األمر أيضًا ،أن تشريع الحكم المحلي كان يطرح للمراجعة
مرة كل خمس سنوات على مدى السنوات الخمس عشرة
الماضية ،وعلى الرغم من هذا ،لم يتم إدخال أية تعديالت يعتد
40
بها على هذا التشريع.
وصار من المتعين على وحدات الحكومة المحلية أن تتجه
بأنظارها إلى المجتمعات المحلية والمجتمع المدني ،ال إلى
الحكومة المركزية ،في غمار سعيها إلى الحصول على
االعتراف بحقوقها وتحسين عمليات التطبيق لقوانين الحكم
المحلي .وفي حالة قضية "ماالمبايا" ،قامت حكومة "باالوان"
المحلية برفع دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية ،مطالبة
بحصتها البالغة  %40من إيرادات إنتاج الغاز الطبيعي ،إال أن
صبر المسئولين بالحكومة المحلية نفد نتيجة لبطء إجراءات
التقاضي ،ومن ثم لجأوا إلى حل وسط بعقد اتفاق مع حكومة
"أرويو" تم بموجبه تخفيض نسبة ما يحق لهم من إيرادات،
مقابل الحصول على األموال بشكل حال.
ثم قامت منظمة محلية تدعى" كيلوزان الف ماالبايا" (،)KLM
بمساندة مجموعة من المحامين من جامعة الفيليبين ،بتقديم
طلبات إحاطة بشأن قرار الحكومة المحلية بالدخول في حل
وسط مع الحكومة المركزية ،وكان طلب اإلحاطة موجهًا
أساسًا إلى الحكومة المحلية .وانتهت االتفاقية –موضوع طلب
اإلحاطة– في يونيو  ،2010بينما ال تزال قضية الحكومة
المحلية معلقة دون تقدم يذكر.41
وبينما نجحت الكثير من المنظمات غير الحكومية في
إيقاف مشروعات أو جهود كانت الحكومات المركزية أو
المحلية تزمع االضطالع بها ،بسبب مخاوف بيئية ،فإن التدخل
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في حالة "مالمبايا" يمثل –حتى اآلن -أول محاولة لحكومة
محلية تستهدف الحفاظ على النزاهة وتحسين مستويات تطبيق
قوانين الحكومة المحلية .وستكون هذه بمثابة حالة تجريبية
للخطوات المستقبلية ،وهي حالة جديرة بالمالحظة والمتابعة.
حصلت "ميريام جريس أ .جو" ( )Miriam Grace A. Goعلى
جوائز تكريم محلية ودولية عن أعمالها الصحفية في الفيليبين،
معظمها عن التحقيقات التي أجرتها لمجلة "نيوزبريك" حين كانت
تعمل مديرًا تنفيذ ّيًا للمجلة .وتناولت معظم كتاباتها موضوعات
الحوكمة على المستوى المحلي ،باإلضافة إلى قضايا االنتخابات
والسياسات الحزبية .كما شاركت في تأليف عدد من الكتب ،منها
كتاب "الطموح ،والمصير ،واالنتصار :قصص من االنتخابات
الرئاسية ( ")2011وهو من الكتب األكثر مبيعًا على المستوى
المحلي ،باإلضافة إلى كتابي" :كيف تفوز في االنتخابات :دروس
يقدمها الخبراء ( ،2006و ،")2009و"صحافة التحقيقات عن
الحكومات المحلية :دليل للمحررين الصحفيين ( .")2001وقد
ُك ِّرمت عام  2008باعتبارها من الخريجين المتفوقين في كلية
اإلعالم بجامعة الفيليبين ،وخاصة عن إسهاماتها في صحافة
التحقيقات.
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3

التغلب على فجوة التطبيق

أصحاب املصلحة الرئيسيون ،وأدوارهم

تنطوي فجوات التطبيق على عدد من القضايا المهمة التي تواجهها
األطراف المعنية بالتصدي للمشكلة ،وتشمل هذه األطراف:
الحكومة ،والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني .فإذا ما وجد ثمة إخفاق
في تقديم الخدمات الالزمة نتيجة لفشل الحكومة في تطبيق القوانين
المناسبة ،أو إذا ما كانت الشركات تنحو صوب ممارسة أنشطتها
في نطاق االقتصاد غير الرسمي ،نتيجة للتكلفة المرتفعة التي
يمكن أن تتكبدها في حال اتباع القوانين واللوائح السارية ،عندئذ
تكون المجتمعات في حالة من النضال في سياق سعيها لتحقيق
االزدهار .بيد أن تصحيح المشكلة األساسية ليس مسئولية واحد
فحسب من تلك األطراف المعنية ،بل يتعين على األطراف جميعها
المشاركة في التصدي لفجوة التطبيق ،والعمل على سدها.
ويعرض هذا الفصل بعضًا من أهم التحديات التي قد تواجه
الحكومات ،والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني في سياق التصدي
لفجوة التطبيق ،إذ يشار إلى سلسلة من المواقف قد يجد الشركاء
المعنيون أنفسهم فيها ،وهي تنطوي على معوقات ربما يواجهونها أثناء
محاوالتهم لمواجهة تلك التحديات ،باإلضافة إلى عدد من التوصيات
الممكن األخذ بها بغرض التصدي للتحديات.
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 .1احلكومة
في المجتمعات الديمقراطية ،تمثل الحكومة -بجميع مستوياتها-
الشعب ،ويناط بها تنفيذ المهام التي تصب في صالح مجمعاتها
االنتخابية ،لكن هذا الوضع يغيب عن الممارسة في الديمقراطيات
الضعيفة ،ناهيك عن حال المجتمعات غير الديمقراطية.

السيناريوهات المحتملة
قيام احلكومة بإصدار القوانني ،دون االضطالع بتطبيقها

يعد هذا هو النموذج الكالسيكي لوجود فجوة التطبيق،
فالحكومات غالبًا ما تعتبر أنها قد أنجزت مهامها بمجرد تمرير
القوانين المدرجة في أجندة التشريعات ،بينما الواقع هو أن القوانين ال
يكون لها جدوى ما لم يتم إنفاذها.
عادة ما تتسم عملية صياغة القوانين بالتعقد البالغ ،وهي تتطلب –في
كثير من الدول– وجود مشاركة من جانب كل من السلطتين
التشريعية والتنفيذية .وفي الدول التي يرتكز نظامها القضائي على
القانون العام ،يقوم جهاز القضاء أحيانًا بصياغة القوانين .وبينما يناط
بالسلطة التنفيذية مهمة البدء بإصدار مشروعات القوانين في أغلب
األحوال ،فإن الغاية الرئيسة لهذه السلطة إنما تتمثل في إنفاذ القوانين،
ال مجرد تمريرها في البرلمان.
وقد ينجم عن فجوة التطبيق عدم االستقرار االجتماعي ،وتؤدي إلى
نشوء بيئة خصبة لالنتهازية السياسية ،بل وربما ظهور العنف المستند
إلى دوافع سياسية .وفي هذا السياق ،تبدو أهمية تبني الدولة المعنية
للواقعية في تقدير درجة التنفيذ التي يتوقع تحققها فيما يتعلق
بجهودها في مجال التشريع .وفي بعض األحيان ،قد يوصى بإرجاء
بعض عمليات اإلصالح إلى حين استقرار ورسوخ العمليات السابقة
عليها ،ففي حال عدم اتباع هذه السياسة ،ربما يؤدي القيام بعدة
إصالحات في ذات اآلن -دون المتابعة الكافية -إلى تولد موجات
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واسعة من ضعف الثقة في اإلرادة السياسية للحكومة أو –في أسوأ
السيناريوهات المحتملة– إلى التبعات الخطرة المشار إليها أعاله.
إصدار احلكومة للقوانني ،مع االضطالع بتطبيقها

يعد هذا هو السيناريو األمثل ،فجميع الحكومات تواجه معوقات عدة
أثناء سعيها لتطبيق القوانين (على نحو ما يشار إليه أدناه) ،بيد أن
التركيز األساسي ينبغي أن ينصب على تأكيد التطبيق الكامل
للوائح .ومرة أخرى ،فمن الضرورة بمكان أن تتسم القوانين بالواقعية،
سواء من حيث عددها أو نطاقها .فوجود عدد قليل من القوانين ذات
الفاعلية الواجبة هو أفضل كثيرًا من إصدار عدد كبير من القوانين
التي تظل حبرًا على ورق.

العقبات التي قد تواجه الحكومات
غياب اإلرادة السياسية

تمثل اإلرادة السياسية ضرورة حتمية في سياق عمليات صياغة وتطبيق
القوانين واللوائح ،حيث تعد بمثابة نقطة البدء والشرط المسبق الالزم
للتقدم المجتمعي الشامل .ومن المنظور المثالي ،تعد اإلرادة السياسية
نتيجة للرغبات التي يعبر عنها المواطنون خالل العملية الديمقراطية.
ويشار إلى اإلرادة السياسية في هذا الدليل باعتبارها اإلرادة النابعة من
الحكومة لتنفيذ الحلول السياسية التي تحقق منافع للمجتمع ككل،
أما في حال غياب اإلرادة السياسية ،فحتى تطبيق القوانين يكون
مشوبًا بمصاعب جمة ،وتصبح فجوات التطبيق هي القاعدة ،ال االستثناء.
وعلى المستوى المحلي ،يعتري التعقيد مسائل اإلرادة السياسية إذا
كانت القوانين التي يزمع تطبيقها عن طريق الحكومة المحلية قد تم
تمريرها بواسطة الحكومة المركزية في غيبة من أية إسهامات على
المستوى المحلي .ففي هذه الحالة ،ال يكون لدى الحكومات المحلية
شعور باالنتماء للقضايا التي تتناولها تلك القوانين ،وينعكس هذا
بالتالي -في صورة تردد أو إحجام عن تطبيقها.منظمة النزاهة العالمية
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املشكالت املتعلقة باملوارد البشرية

تتطلب بعض اإلصالحات السياسية توافر أعداد كبيرة من الموارد
البشرية ،وعندما يكون من المطلوب تنفيذ اإلصالح المزمع على
مستويات حكومية عدة (مركزية ،وإقليمية ،ومحلية) ،أو في
قطاعات متعددة ،يتزايد عبء التنفيذ بدرجة أكبر .ويؤيد هذه
الحقيقة الرأي القائل بأهمية تبني إصالحات واقعية في مجال
السياسات العامة ،وأيضًا بضرورة االعتماد على أعداد كافية من
الموظفين الحكوميين الذين يناط بهم مهام تنفيذ تلك اإلصالحات.
ولكن ،حتى إذا توافر لدى أي من اإلدارات الحكومية العدد الكافي
من األفراد ،الذي يستلزمه تطبيق القوانين ،فإن االفتقار إلى الخلفيات
التعليمية ،والمهارات المهنية المطلوبة قد يمثل عقبة كبيرة في سياق
هذا الجهد .فانخفاض مستويات المعارف والخبرات لدى الموظفين
الحكوميين قد يؤدي إلى نشوء فجوات التطبيق ،حتى مع وجود
اإلرادة السياسية إلصدار القوانين الجديدة وتطبيقها.
قصور اإلمكانات املادية

يعد قصور الموارد عائ ًقا في سبيل تطبيق القوانين ،خاصة في
الدول النامية .وعلى نحو ما أشير إليه آن ًفا ،فإن هذه الحقيقة تنطبق
بصفة خاصة على الحكومات المحلية في حال تكليفها –من قبل
الحكومة المركزية -بتطبيق قوانين معينة دون أن يكون ذلك
مقترنًا بتوفير الموارد الالزمة .ومن الصعوبة بمكان تصور إمكان
التخلص من هذه المشكلة برمتها؛ نظرًا لما تعانيه جميع الدول
من مصاعب مالية ،لكن األمر في حاالت كثيرة ال يتعلق بقصور
الموارد في حد ذاته ،بل بمشكالت الحوكمة الممتدة عبر فترات
طويلة ،والتي تحول دون إحداث تحسن في عمليات تخصيص الموارد.
فاألجهزة الحكومية التي يستشري بها الفساد وضعف الكفاءة
تميل إلى تبديد الموارد النادرة ،بد ًال عن استخدامها ألغراض تطبيق
التشريعات الجديدة.
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الفساد

ال ريب أن الفساد يعد أهم المعوقات التي تواجه تطبيق القوانين
واللوائح ،ففي أية بيئة يستشري بها الفساد (أ ّيًا كان الشكل الذي
يتخذه) ،يتبين –في المقام األول -أن من الصعوبة بمكان تمرير
القوانين الالزمة ،ثم يتضح أنه من المستحيل تقريبًا تطبيق تلك
القوانين ،في حال النجاح في تمريرها .فالفساد قادر على أن ينشئ
نظامًا موازيًا تعمل خالله الحكومة والمجتمع –على حد سواء–
بصورة مستقلة عن القوانين السارية ،أو حتى مضادة لها .ومن شأن
الفساد أيضًا اإلخالل بمبدأ سيادة القانون ،وخلق مناخ من الضبابية
والاليقين في المجالين االقتصادي واالجتماعي ،مما يؤدي بالمجتمعات
الفقيرة إلى انحدار إلى مستويات أشد فقرًا.
ضعف مستويات القبول من جانب املجتمع

إذا كانت أجندة اإلصالح تنطوي على طموح زائد ،أو كانت تفتقر
إلى الواقعية في ظل الظروف السائدة بالدولة ،فقد يواجه المجتمع
تحديات تتمثل في ضعف قبول المواطنين لهذه األجندة ،أو –على
األقل– ضعف استعدادهم للتكيف مع مقتضيات اإلصالح .ومن
ثم ،يعني هذا أن القاعدة العريضة من المواطنين غير جاهزة لتطبيق
القوانين الجديدة ،نظرًا لخشيتهم من اآلثار الناجمة عن اإلصالحات
المقترحة ،أو ربما لكونهم يعتقدون أنها لن تتسم بالفاعلية المنشودة،
وينتج عن ذلك انتفاء رغبتهم في مساندتها .وغالبًا ما يحدث ذلك
عندما يكون تطبيق القوانين السارية قد تم بصورة غير سليمة،
وبالتالي لم تحقق النتائج المأمولة منها .وللتغلب على هذا الرفض
المحتمل ،يتعين على الحكومات معالجة مثل هذه المخاوف ،فقد
تكون هناك حاجة إلدخال إصالحات تدريجية يتم بمقتضاها الحد من
تخوف الجماهير بشأن حدوث تغيرات هائلة ،كما أن التطبيق الدقيق
والمتأني للقوانين السابقة يعد أمرًا ضرور ّيًا لبناء ثقة المواطنين في
قدرة الحكومة على إنجاح عمليات تطبيق القوانين الجديدة.
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املعارضة الشعبية

تميل قطاعات اجتماعية كبيرة ،أو صغيرة ،في كل دولة إلى إبداء
المعارضة لبعض مكونات أجندة اإلصالح ،ولكن في حالة تأييد
الغالبية العظمى لتلك األجندة ،فإن صور المعارضة هذه ال تعني
بالضرورة وجود فجوات في التطبيق .وإذا أتت المعارضة من جانب
مجموعة قوية التأثير داخل المجمع االنتخابي ،فإن هذا الوضع قد
يكون مدعاة لظهور فجوات التطبيق.
وثمة شكل آخر لهذه المشكلة ،ربما يكون له انعكاس على فجوة
التطبيق في الدولة ،هو عدم قدرة الحكومات (في أي مستوى)
على نقل رسالة السياسة العامة إلى جمهور المواطنين .إذ لم يتم نقل
الرسائل بوضوح ،أو لم يجر شرح مدى الحاجة لتطبيق القانون ،تكون
النتيجة في األغلب حدوث فجوة التطبيق.
انسداد قنوات االتصال احلكومية

في بعض األحيان -تبعًا لطبيعة البناء الدستوري ،وترتيبات المالية
العامة ،والعالقات بين السلطات -قد تفتقر الحكومات للهيكل
اإلداري الذي يتيح االتصال الواضح بين الحكومة المركزية
والحكومات المحلية .وتعبر هذه المشكلة عن نفسها في كل من
نموذجي االتصال" :من أعلى إلى أسفل" ،و"من أسفل إلى أعلى"
اللذين تستخدمهما منظمة النزاهة العالمية 29،بمعنى أن تكون
الحكومة المركزية مفتقدة للقدرة على إيصال المفاهيم المتعلقة
بإرادتها السياسية إلى الحكومات المحلية ،والعكس صحيح ،حيث
تعجز الحكومات المحلية عن الوصول برسائلها إلى الحكومة
المركزية.
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السبل الممكنة لتصدى الحكومة لمشكلة فجوة التطبيق
اإلرادة السياسية

من األمور الواضحة أن اإلرادة السياسية تعد من أهم (إن لم تكن األهم)
عناصر نجاح تطبيق القوانين ،فحينما يمتلك قادة الجهاز الحكومي إرادة
سياسية لتحقيق أهداف اإلصالح ،تضعف -أو تنتفي -احتماالت ظهور
فجوات التطبيق .وباإلمكان تدعيم اإلرادة السياسية ،على سبيل المثال،
من خالل تحسين عملية االتصال ،أي عن طريق التأكيد على أن أولئك
العاملين في الحكومة المسئولة عن التطبيق ،جنبًا إلى جنب مع مجمعاتهم
االنتخابية ،يدركون المنافع التي تترتب على تطبيق القانون .وفى الوقت
ذاته ،نادرًا ما ينجح التطبيق إذا ما ترك للحكومة وحدها؛ إذ إن المجتمع
المدني ينبغي أن يشارك ،وأن يطالب باتخاذ إجراءات ومواقف معينة ،وأن
يتولى متابعة اإلنجاز .فالمنظمات الممثلة لمختلف قطاعات المجتمع يجب
أن تنحو صوب التركيز على تطبيق القوانين ،وأن تعمل بفاعلية في مجال
حشد التأييد لتلك القوانين من خالل القنوات المتاحة.
املوارد البشرية

يعد الموظفون الحكوميون المؤهلون من حيث التعليم والقدرات الذاتية
بمثابة العمود الفقري لعملية التطبيق الناجح للقوانين ،ولهذا فإن عمليات
اإلصالح القائمة على أسس واقعية تستلزم إشراك عدد من تلك النوعية
من األفراد على جميع مستويات اإلدارة الحكومية ،كي يتحقق تطبيق
القوانين بصورة ناجحة.
ومن األهمية بمكان توافر الخلفية المالئمة من حيث التعليم والخبرة لدى
األفراد المنوط بهم االضطالع بعملية تطبيق القوانين ،فالواقع أن التكلفة
التي تترتب على إسناد تلك المهام إلى موظفين حكوميين غير مؤهلين
قد تكون أعلى بكثير مما قد يكون عليه الوضع في حالة عدم تطبيق
القانون على اإلطالق .ولهذا السبب ،يتعين أن تولى مسألة الموارد البشرية
االهتمام الواجب خالل مرحلة العمل التحضيري ،قبل إصدار القوانين
واللوائح.
منظمة النزاهة العالمية
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اإلمكانات واملوارد املادية

على الرغم من أن االفتقار إلى الموارد ربما يمثل عقبة كبيرة تواجه
الحكومات -خاصة في الدول النامية -فإن العامل األساسي في تجنب
فجوات التطبيق إنما يكمن في إعداد أجندات واقعية لإلصالح.
ويتضمن هذا –بطبيعة األمر– التخطيط وإعداد الموازنات على
أسس واقعية لجميع الموارد المادية التي تستلزمها عمليات اإلصالح
للمجاالت المعنية .كما ينبغي أن تسعى الحكومات إلى التعرف
على آراء الخبراء المتخصصين في تلك المجاالت ،جنبًا إلى جنب مع
وجهات نظر األطراف األخرى من الشركاء ،كي يتم ضمان الفاعلية
والكفاءة للخطة الموضوعة .ونتيجة لهذه العملية التخطيطية ،يجب أن
تتالفى الحكومة جميع مقترحات اإلصالح التي تفتقر إلى الواقعية
المقترنة بضمان التطبيق بشكل مسئول ،وال ينبغي على الحكومة
–أثناء القيام بذلك -أن تحيد عن العناصر الواقعية في عملية اإلصالح،
أو أن تأتي بما من شأنه إفقاد الجماهير الثقة في القوانين التي يزمع
تطبيقها.
مكافحة الفساد

يظل القضاء على الفساد واحدًا من أكبر التحديات وأهم المهام
التي تتصدى لها الحكومات في جميع أرجاء العالم ،وإذا أرادت أية
حكومة –على جميع مستوياتها– أن تحقق نجاحات في مجاالت
اإلصالح وتطبيق القوانين ،فإنه ينبغي عليها أن تسعى إلى القضاء على
الفساد ،الذي ربما يمثل أكبر العقبات التي تحول دون التطبيق الجاد
للقوانين .ويتسنى تحقيق ذلك عن طريق تدابير متنوعة ،منها :تحسين
أوضاع الحوكمة ،ووضع خطوط إرشادية واضحة لقواعد السلوك
القويم ،وتكثيف جهود التدريب على أخالقيات العمل ،وتوفير الحماية
الالزمة لمن يقومون بالكشف عن وقائع فساد ،وفرض عقوبات رادعة
على ممارسات الفساد من قبل الموظفين الحكوميين.
وفي الوقت ذاته ،من األهمية بمكان إدراك الحقيقة المتمثلة في أن
القضاء على الفساد ال يمكن أن يقع على عاتق الحكومة وحدها ،إذ
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ينبغي أن يشارك القطاع الخاص والمجتمع المدني بصورة فعالة في
جهود مراقبة اإلجراءات التي تتخذها الحكومة ،والتأكد من أنهم ال
يسهمون –هم أنفسهم– في نشوء مشكلة الفساد بسبب االفتقار إلى
الشفافية والمساءلة في شركاتهم ومنظماتهم.
القبول اجلماهيري

يجب أن تتحلى الحكومة بالواقعية عند تقدير قدرة الجماهير على
استيعاب مغزى اإلصالحات وجدواها ،وااللتزام بالقوانين الجديدة.
فالمتغيرات المختلفة -بما فيها التاريخ ،والثقافة ،أو طبيعة النظام
السياسي -من شأنها التأثير على هذه القدرة ،ولذا ينبغي أن تؤخذ
بعين االعتبار حينما تتخذ الحكومة القرارات المتصلة بأجندتها
السياسية .فمن األفضل اتخاذ خطوات صغيرة ،وأن تكون دائمًا في
االتجاه اإليجابي ،بد ًال عن التأرجح ذهابًا وإيابًا بين مبادرات تشريعية
متباينة ،تُصاغ وتُنفذ في غياب الفهم السليم من جانب المواطنين بشأن
أهدافها.
واستهد ًفا لتحسين مستويات القبول الجماهيري ،ينبغي على الحكومة
أن تبادر بإشراك مختلف الشركاء قبل تمرير القوانين ،فعلى سبيل
المثال ،يجب أن تحرص الحكومة على إعادة نشر مشروع القانون
إلتاحة الفرصة للتعليق عليه من قبل المواطنين ،بحيث يتسنى إدخال
التعديالت الالزمة علي المشروع قبل إصداره في صورته النهائية.
كما يستلزم األمر قيام الحكومة بوضع إطار مؤسسي ،يتمثل
في إجراء التشاور –بصورة منتظمة ،تتسم بالشفافية– مع القواعد
الجماهيرية حول ما يُزمع القيام به من إصالحات رئيسية.
العمل مع جمهور املواطنني

غالبًا ما يكون فتح باب الحوار مع جمهور المواطنين كافيًا لتجنب
التوترات االجتماعية ،وضمان التطبيق السليم للقوانين ،خاصة إذا تعلق
األمر بقضايا اإلصالح ذات األهداف الطموحة ،إذ ثمة ضرورة لتجنب
الشعور باإلقصاء عن المشاركة في قضايا الشأن العام لدى أي من
منظمة النزاهة العالمية
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حتسني أوضاع احلوكمة على مستوى الدولة في الفيليبني
بينما تتمتع الفيليبين بنمو اقتصادي مطرد ،فإن نوعية الخدمات
ال عن
العامة بالدولة ظلت تعاني حالة من الثبات والركود ،فض ً
استشراء الفساد بها ،وصار التصدي لهذه المشكلة يحتل مرتبة
مرتفعة في سلم األولويات على المستوى المركزي .وفي ضوء
هذا الوضع ،بادر "معهد التضامن في آسيا" (- )ISAبمساندة
من مركز المشروعات الدولية الخاصة  ،CIPEومؤسسة آسيا
( –)Asia Foundationبالعمل على االستجابة للحاجة إلى عمليات
إصالح في القطاع الحكومي ،عن طريق جعل موضوع الحوكمة
مسئولية مشتركة .وقد ُأنشئ لهذا الغرض "نظام الحوكمة في
القطاع الحكومي" ( ،)PGSالذي يتصدى لمشكلتين أساسيتين
بالقطاع الحكومي في الفيليبين :عدم القدرة على ترجمة
األهداف اإلنمائية إلى استراتيجيات محددة من شأنها توليد نتائج
فعلية ،وكذا التصدي للفساد المنتشر باألجهزة الحكومية.
وباستخدام المفاهيم التي تتضمنها عملية بطاقة األداء المتوازن
( )Balanced Scorecardيعد "نظام الحوكمة في القطاع
الحكومي" بمثابة أداة إلدارة األداء في الحكومات المحلية
بغرض الحد من اتساع فجوات التطبيق .فحينما تستخدم أية
مدينة هذا النظام ،يبدأ الموظفون بأجهزة المدينة في العمل مع
ال عريضًا (حيث تضم
مجموعة استشارية تمثل المجتمع تمثي ً
ممثلين عن :مجتمع األعمال ،والعمال ،والمنظمات المهنية،
والكنائس المحلية ،وجماعات الشباب ،واألكاديميين) بهدف
صياغة أهداف السياسات العامة ،ووضع خطة عمل لبلوغ تلك
األهداف ،ووضع مقاييس األداء بغرض قياس درجات اإلنجاز.
وعن طريق إشراك المجتمع المحلي في وضع المؤشرات
المرجعية ،ومتابعة مدى التقدم في مكافحة الفساد ،وسد فجوات
التطبيق ،يسهم النظام في جعل الحوكمة على المستوى المحلي
بمثابة مسئولية للمجتمع ككل.
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ومنذ بدء المشروع عام  ،2004نجح "معهد التضامن في آسيا"
في تحسين أوضاع الحوكمة في  11من الحكومات المحلية
والبلديات ،وفي تاريخ كتابة هذا التقرير ،اعتمدت  13من
الهيئات الحكومية على المستوى الوطني "نظام الحوكمة
في القطاع الحكومي" ،من بينها الجيش الفيليبيني ،ووزارة
النقل ،ومصلحة الضرائب .وترجع فاعلية هذا النهج إلى عوامل
النجاح التالية :االلتزام من جانب القيادات التنفيذية على
المستوى المحلي ،مما يؤدي إلى تجاوز الصعوبات الكامنة في
االختالفات السياسية ..ووجود أجندة واضحة للتغيير مقترنة
باستراتيجية جيدة الصياغة ..وإشراك أصحاب المصالح
الخارجيين والداخليين ،األمر الذي يتيح االستمرار في تطبيق
النظام بغض النظر عن تغيير القيادات ..وسالمة البناء التنظيمي،
حيث يتيسر لكل من األطراف المعنية فهم أدواره في بلوغ
الرؤية طويلة األجل عن طريق تحقيق أهداف قابلة للقياس.
لمزيد من المعلومات اتبع الرابط التالي:
http://leading-practices.cipe.wikispaces.net/
Public+Governance; http://isacenter.org/core-programs/
performancegovernance-system/

فئات المجتمع .وبالتالي ،يعد النقاش مع مختلف قطاعات المجتمع،
وممثلي المصالح االجتماعية أمرًا ضرور ّيًا إلنجاح عملية تطبيق القوانين.
ويعد الرفض الشعبي لبعض جهود اإلصالح من األمور التي يتعين
على الساسة أخذها بعين االعتبار وتقبلها .وفي هذا السياق ،من
األهمية بمكان أن تجرى التحليالت في األوقات المالئمة حول ماهية
اإلصالحات التي يُقدر لها أن تلقى قبو ًال عامًا ،وتلك التي يُتوقع لها
عكس ذلك .ومن الضروري أيضًا أن تبادر الحكومة بالتواصل مع
المواطنين بشأن أهداف اإلصالح والمنافع المأمولة منه ،باإلضافة إلى
ما يكون قد تحقق من إنجاز في مجال التطبيق ،وذلك بهدف تجنب
المعارضة الجماهيرية.
منظمة النزاهة العالمية

55

حتسني أوضاع احلوكمة على مستوى الدولة

عملية االتصال داخل القطاع احلكومي

ثمة أهمية للحرص على فتح قنوات االتصال المتبادل التي تهدف إلى
تبادل األفكار والبرامج بين الحكومة على المستوى المركزي،
والحكومات المحلية ،حيث يعد هذا االتصال أمرًا الزمًا للنجاح في
تطبيق القوانين واللوائح .ويعتمد التطبيق األمثل لعملية االتصال هذه
على طبيعة البناء الدستوري ،وهيكل اإلدارة العامة في كل دولة على
حدة.
وبغض النظر عن شكل العالقة بين الحكومة المركزية
والحكومات المحلية ،فجميع المسئولين الحكوميين على كل
المستويات بحاجة إلى ضمان أن قنوات االتصال هذه مفتوحة،
والوصول إليها متاح لموظفي الحكومة ذوي الصلة قبل المضي قدمًا
في تطبيق أية قوانين.

 .2القطاع اخلاص
يلعب القطاع الخاص دورًا بالغ األهمية في بناء المجتمعات الحرة
والمزدهرة ،كما أنه شريك رئيس في مجال التصدي لفجوات
التطبيق .وبوجه خاص ،يعد الحد من اتساع فجوات التطبيق والوصول
به إلى الحد األدنى مطلبًا ضرور ّيًا يؤثر إيجابًا على أسس النزاهة،
ويسهم في إتاحة بيئة سليمة لممارسة أنشطة األعمال ،تسودها
حماية حقوق الملكية الخاصة ،ويؤدي نظامها القانوني إلى إرساء
أسس اقتصاد سوق يتمتع بقدرة تنافسية ،وتتسم إدارتها الحكومية
بالكفاءة ،كما تتوافر بها البنية األساسية السليمة .وتشتمل أسس
النزاهة على الحوكمة الرشيدة ،وآليات مكافحة الفساد ،التي ترد
بتقرير منظمة النزاهة العالمية ،وهي :سهولة الوصول إلى المعلومات،
والترتيبات الوقائية ضد تعارض المصالح باألجهزة الحكومية ،وسالمة
النظم المحاسبية ،وإدارة المالية العامة والموازنات الحكومية ،واإلدارة
العامة ،واللوائح المنظمة ألنشطة األعمال.
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المصدر :المساعدة في بناء ديمقراطية فعالة

Helping Build Democracy that Delivers
http://www.cipe.org/sites/ default/files/publication-docs/
DemocracyDelivers07.pdf

وتتوافر لدى الشركات الموارد ،ورأس المال البشري ،والقدرات
الالزمة لحل المشكالت ،التي يمكن أن تسهم في تحسين أوضاع
تطبيق القوانين .ولكن يظل من الضروري التنبه إلى حقيقة مؤداها
أنه ،بينما يُنظر إلى مجتمع األعمال في أية دولة باعتباره كيانًا يضم
وحدات متجانسة ،فالواقع يختلف عن هذا التصور ،حيث يتكون
القطاع الخاص من مجموعات متعددة تتفاوت سماتها واهتماماتها ،ومن
األمثلة على ذلك ،المقارنة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من
جانب ،والشركات الكبيرة المرتبطة بالدولة من جانب آخر.
وتتفاوت اهتمامات الشركات –وبالتالي رغباتها وقدراتها على
المساعدة في سد فجوة التطبيق– تبعًا للقطاع المعني من مجتمع
منظمة النزاهة العالمية
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األعمال ،وأيضًا تبعًا للشكل الذي تكون عليه البيئة المؤسسية العامة
في الدولة محل البحث .وفي ضوء هذا ،يتضح وجود تفاوتات في صور
وأساليب تصدى مجتمع األعمال لفجوة التطبيق.

السيناريوهات المحتملة
ينجم عن فجوات التطبيق نشوء صور مختلفة من ردود األفعال
والمواقف التي تتبناها الشركات –منفردة– أو المجموعات األكثر
اتساعًا التي تضم أعدادًا من تلك الشركات .وفي بعض األحيان ،تكون
السلبية أو اإليجابية في اتخاذ موقف ،أو المبادرة بعمل ما ،من مسببات
استمرار فجوات التطبيق ،ولكن على أية حال ،فالقطاع الخاص
أيضًا بوسعه أن يلعب دورًا مه ّمًا في المساعدة على التصدي لتلك
المشكالت.
سلبية القطاع اخلاص التي تؤدي إلى قبوله فجوات التطبيق

يسري هذا الوضع حينما تسود لدى القطاع الخاص اتجاهات سلبية،
وتغلب عليه مفاهيم مؤداها أن بعض القوانين ،وإن كانت تنطوي على
منافع محتملة ،فإنها ليست محل تطبيق .وحقيقة األمر ،أن مجتمع
األعمال ربما ال تتوافر لديه القدرة أو الرغبة لتغيير تلك األوضاع
ألسباب عدة .أو ًال ،قد ال تمتلك الشركات القدرات الكافية التي
تحتاجها جهود المطالبة بتحسين مستويات تطبيق القوانين ،وإن لم
تتواجد منظمة أعمال لتمثيل تلك الشركات -مثل جمعية أعمال
مستقلة ،أو غرفة تجارية يستند نظامها إلى العضوية الطوعية -يكون
من الصعوبة بمكان أن تبادر أية شركة إلى السعي إلحداث التغيير.
وبالمثل ،إذا ظلت تلك المنظمات متواجدة ،لكنها تتسم بالضعف
واالفتقار إلى الفاعلية ،فإن فجوة التطبيق تظل قائمة .فالواقع ،أن القدرة
التنظيمية التي تمكن من المطالبة بتحسين عملية تطبيق القوانين
ليست هي العامل الوحيد الذي يسهم في السلبية المؤدية إلى قبول
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فجوات التطبيق ،بل إن الوضع الشائع هو أن بعض الشركات تربح
الكثير نتيجة طبيعة البيئة السائدة التي يسودها ضعف تطبيق القوانين.
وعلى سبيل المثال ،قد تحقق تلك الشركات منافع نتيجة ضعف
تطبيق القوانين التي تنص على شفافية عمليات الشراء ،نتيجة
لما تتمتع به من عالقات وثيقة مع مسئولي المشتريات بالجهات
الحكومية ،ولما تحصل عليه من معاملة تفضيلية لمساعدتها على
الفوز في العطاءات .ولذا ،فليس من المستغرب أال يكون لدى تلك
الشركات أي ميل للمطالبة بتطبيق القوانين ،حيث يؤدي ذلك إلى
النيل من تميز أوضاعهم.
إسهام القطاع اخلاص في إيجاد مشكلة فجوة التطبيق

إذا كانت األعباء الواقعة على كاهل الشركات نتيجة لفجوة
التطبيق أعباء صغيرة نسب ّيًا ،فإنها تسعى إلى تعلم كيفية االلتفاف
حول النظام القائم؛ ألنها تجد من األيسر لها أن تكيف أوضاعها ،بد ًال
عن المطالبة باإلصالح .وقد تجد أن هناك من الثغرات في التشريعات
السارية ما يمكنها من تحقيق المواءمة وااللتزام مع النص ،دون روح
القانون .وعلى الجانب اآلخر ،قد تلجأ الشركات إلى دفع الرشوة
للحصول على بعض الخدمات العامة ،مثل اإلسراع بعملية تسجيل
نشاط أو كيان جديد ،أو الحصول على ترخيص معين ،وهى خدمات
يجيزها لهم القانون من حيث النص ،ولكن الحصول عليها فعل ّيًا قد
ال يكون باألمر اليسير .ومن هذا المنظور ،فإن الشركات التي ال
تسعى سوى للبقاء داخل بيئة صعبة إنما تسهم في ترسيخ واستدامة
فجوات التطبيق.
وفي الوقت ذاته ،فإن الشركات التي تستفيد من ضعف تطبيق بعض
القوانين قد تسعى سعيًا حثي ًثا لتقويض أي جهد يستهدف تحسين
فاعلية التطبيق ،فتلجأ -في سبيل ذلك -إلى ممارسة التأثير على
المستوى التشريعي لمنع إضفاء صفة التحديد على بعض الصياغات
القانونية الفضفاضة أو غير الواضحة ،أو تستغل عالقاتها المتميزة
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مع المسئولين الحكوميين للحصول على معامالت تفضيلية معينة،
أو تسعى للحصول على أحكام متحيزة من المحاكم إذا كان
تطبيق القانون المعنى يترك للقضاة حرية واسعة للتقدير .والخالصة،
أن القطاع الخاص قد يسهم في تفاقم مشكلة فجوات التطبيق عن
طريق استخدام الرشاوى وغيرها من صور الفساد التي تستخدم
لاللتفاف على القوانين.
قيام القطاع اخلاص باإلسهام في حل مشكلة فجوة التطبيق

يتوافر لدى القطاع الخاص في هذه الحالة إدراك لآلثار الجانبية
السلبية التي تنتج عن فجوات التطبيق ،وبالتالي تكون لديه الرغبة في
حل المشكلة عن طريق اتباع استراتيجيات وأدوات فعالة لبلوغ هذا
الهدف .وعلى سبيل المثال ،يستطيع مجتمع األعمال –خالل العمل
المشترك في إطار جمعيات األعمال والغرف التجارية -أن يمتلك
صوتًا ينطوي على درجتي التمثيل والشفافية الالزمتين للمشاركة
في عملية صياغة القوانين وتطبيقها .ويؤدي هذا بدوره إلى تيسير
إسهام القطاع الخاص في البحث عن حلول لفجوات التطبيق القائمة،
بالمشاركة مع الحكومة وغيرها من األطراف المعنية والشركاء،
مثل منظمات المجتمع المدني ،ووسائل اإلعالم.
وفي ضوء حقيقة أن القطاع الخاص في أية دولة يتكون من أنواع
مختلفة من كيانات األعمال التي تتفاوت من حيث مصالحها
واهتماماتها ،يتضح أن تلك الكيانات ال تبدى جميعًا نفس الحرص
على القيام باإلصالح .بيد أن مجموعة الكيانات التي تنطلق من
خلفية فكرية متقاربة ،وتكون لديها اهتمامات مشتركة ،يمكنها
اإلسهام بدرجة كبيرة في الحد من مشكلة فجوة التطبيق ،شريطة
توافر عدد كاف منها يمثل الكتلة الحرجة الالزمة ،وفي هذه الحالة
يكون بوسع مجتمع األعمال أن يسهم في معالجة فجوة التطبيق
عبر طرق عدة ،تتراوح بين االلتزام بتطبيق أحكام القوانين ،والقيام
بجهد مشترك في جهود حشد التأييد لتحسين أوضاع تطبيق القوانين
بواسطة الحكومات.
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السبل الممكنة لقيام القطاع الخاص بعالج مشكلة فجوة
التطبيق
التدابير الداخلية

كي يتحقق سد فجوة التطبيق بصورة تتسم بالفاعلية ،يتعين على
كيانات األعمال أن تبدأ بفحص سياساتها وإجراءاتها الداخلية ،وأن
تعمل على إدخال التحسينات الالزمة عليها ،كلما دعت الحاجة إلى
ذلك .وقد يتطلب ذلك تحقيق االلتزام بمتطلبات اإلفصاح المالي،
أو تطبيق المعايير الملزمة قانونًا بشأن سالمة المنتجات ،أو لوائح
العاملين .وتترك لكل كيان ترجمة القانون إلى ما يناسب عمليات
التشغيل اليومي له .وفي نهاية المطاف ،فإن األمر يتعلق بمجموع
اإلجراءات التي يقوم بها أصحاب األعمال أو الشركات التي تسهم في
توسيع فجوة التطبيق ،أو الحد من اتساعها.
فااللتزام القانوني لمجتمع األعمال يبدأ مع الحوكمة الرشيدة
للشركات ،التي تتكون من قواعد وآليات للشفافية وصنع القرار
المستندة إلى المساءلة داخل الشركة ،سواء منها ما يتصل
باستراتيجية األعمال أو بعمليات التشغيل اليومي .ومن الوجهة
التقليدية ،كان يُنظر إلى حوكمة الشركات باعتبارها قابلة للتطبيق
على الشركات المدرجة في بورصة األوراق المالية فحسب ،إال
أن للحوكمة أهمية مماثلة بالنسبة لكيانات األعمال األخرى ،مثل
الشركات العائلية ،والشركات المملوكة للحكومة ،بل وحتى
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،فجميع هذه الكيانات تواجه
تحديات مشتركة ،مثل :استدامة نشاط األعمال ،أو تداول القيادات،
وهي أمور تستلزم إدارة فعالة في أية شركة كي تتمكن من
االزدهار واالستمرار لفترات تتجاوز أعمار مؤسسيها .ومن ثم ،وعبر
انتشارها في أرجاء االقتصاد ،يتسنى للحوكمة الرشيدة بالشركات
أن تسهم في عالج مشكلة فجوة التطبيق.

منظمة النزاهة العالمية

61

حتسني أوضاع احلوكمة على مستوى الدولة

حتسني أوضاع احلوكمة بالشركات العائلية في باكستان
يسري قانون حوكمة الشركات في باكستان على الشركات
المدرجة في البورصة فحسب ،بيد أن هناك الكثير من أكبر وأهم
الشركات الباكستانية غير مدرج ،حيث إنها شركات مملوكة
بالكامل لعائالت .وتسهم تلك الشركات إسهامات كبيرة في
االقتصاد ،ولكنها كانت تفتقر إلى خطوط إرشادية في مجال
الحوكمة ،على النحو الذي يتيح لها مواصلة أنشطتها بالكفاءة
الالزمة .واتصا ًال بهذا ،وفي ضوء نتائج بعض األبحاث التي أظهرت أن
الكثير من تلك الشركات صار يواجه مشكلة تعاقب األجيال في
مجال اإلدارة -األمر الذي أدى إلى تصفية البعض منها– صدر عام
 2008دليل حوكمة الشركات العائلية الذي تم إعداده بجهد مشترك
أسهمت فيه الجهات التالية :مركز المشروعات الدولية الخاصة
 ،CIPEومعهد حوكمة الشركات بباكستان ( ،)PICGومعهد
المحاسبين القانونيين بباكستان.
ويوفر الدليل إطارًا للحوكمة الرشيدة للشركات العائلية ،استنادًا
للمبادئ العالمية المتعارف عليها ،والصادرة عن منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( .)OECDوبعد تطويعها لتتالءم ومتطلبات أنشطة
األعمال في باكستان -عن طريق تقديم دروس عملية تتعلق بكيفية
إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة الرشيدة في الشركات
العائلية -ساعد الدليل على سد فجوة التطبيق ،حيث أسهم في تحسين
أوضاع الحوكمة ،األمر الذي أدى إلى تمكين الشركات من اتباع
أحكام القوانين بصورة أفضل ،عالوة على الحد من مخاطر الفساد.
للمزيد من المعلومات وقصص النجاح عن جهود الشركات العائلية
الباكستانية لتحسين أوضاع الحوكمة بها برجاء االطالع على:
"الحفاظ على الموروث :حوكمة الشركات وعراقة الشركات
العائلية" ،عبر الرابط التالي:
http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/
Safeguarding%20the%20 Legacy%20Book.pdf.
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جهود حشد التأييد للسياسات العامة

عالوة على دور القطاع الخاص في تدعيم وتنمية ما يقوم به من
أنشطة ،ففي مقدور هذا القطاع أن يلعب دورًا فعا ًال في تغيير
الظروف المؤسسية التي تتولد عنها فجوات التطبيق .إذ عن طريق
دوره كمقدم للسلع والخدمات داخل اقتصاد تسوده قواعد السوق،
يمكن للقطاع الخاص أن يؤثر في عملية صنع القرار ويسهم بالتالي
في سد فجوة التطبيق .ويتسنى تحقيق ذلك عن طريق جمعيات
األعمال ،والغرف التجارية ،ومراكز الفكر االقتصادية ،وغيرها من
المنظمات التي تمثل أصواتًا للقطاع الخاص في المنتديات العامة،
وإقامة حوار بين القطاعين الخاص والعام على المستويين الوطني
والمحلي.
وعلى الرغم من أن الكثير من جمعيات األعمال يعمل أساسًا في
مجاالت تقديم الخدمات ،والتدريب ،وتنمية أعمال األعضاء ،فهناك
المزيد مما يمكن القيام به ،فجمعيات األعمال ذات العضوية الطوعية
والمستقلة يمكن أن تبادر بجهود في مجال حشد التأييد بهدف
تحسين بيئة ممارسة األعمال على المستوى المحلي ،وعن طريق
التركيز على المسائل التشريعية ،ومن أمثلتها تلك المتعلقة بأحكام
ولوائح الدخول والخروج من السوق ،وقواعد اإلفصاح والوصول إلى
المعلومات ،ومعدالت الضرائب ،وإجراءاتها .ومن ثم ،تحقق جمعيات
األعمال الجمع بين دورها في خدمة األعضاء ،وبرامج حشد التأييد
إلصالح السياسات العامة التي يكون من شأنها التأثير على أنشطة
أعضائها وعلى المجتمعات التي تمارس فيها تلك األنشطة .وعن طريق
إسهام القطاع الخاص في الحوارات المتعلقة بالسياسات العامة ،تحقق
جهود حشد التأييد المتسمة بالشفافية تحسنًا في أوضاع الحوكمة
وتسهم بالتالي في سد فجوات التطبيق.
وثمة فوائد تتحقق لعملية رسم السياسات نتيجة لتلقي آراء وتعليقات
القطاع الخاص –بصورة تتصف بالشفافية– عند تقرير األولويات
بشأن األنشطة التشريعية ،وتطبيق القوانين .إذ نظرًا لكون مجتمع
األعمال يتأثر على نحو مباشر بكثير من القوانين واللوائح
الحكومية ،فإنها تعد أفضل من يعبر عن أوجه القصور التي تعتري
منظمة النزاهة العالمية
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حشد التأييد مقارنة مبمارسات الضغط
عند الحديث عن الحاجة إلى التشاور بشأن القضايا العامة،
يكون من الضرورة بمكان التمييز بين جهود حشد التأييد
من جانب ،وبين ممارسات الضغط من جانب آخر ،فواقع األمر
أن هذين المصطلحين غالبًا ما يستخدما باعتبارهما مترادفين.
فكالهما –بالمفهوم الواسع– ينصرف إلى محاولة التأثير على
متخذ القرار في اتجاه مؤيد أو معارض لوضع أو قضية ما ،بيد
أن النظر إلى األمرين من حيث الممارسة ،يبين أن ممارسات
الضغط تكون عادة أضيق نطا ًقا ،إذ تظل تلك الممارسات
محصورة في التفاعل المباشر مع صناع القرار ،دون أن تأتي
معبرة عن وجهات نظر القطاعات المعنية األكثر اتساعًا .كما
أصبحت ممارسات الضغط لدى صناع القرار مقترنة بادعاءات
الفساد ،وبالتبرعات المالية غير القانونية التي تقدم إلى القائمين
بإصدار التشريعات.
وخالفا لهذا ،فإن جهود حشد التأييد إنما تعبر عن جهد جماعي
ينصب على استهداف تغيير سياسات عامة وقوانين بعينها
بأسلوب يتسم باالنفتاح والشفافية ومراعاة األخالقيات السليمة.
وسواء كانت جهود حشد التأييد تجرى في سياق محلي،
أو إقليمي ،أو قومي ،فهي في جميع األحوال تأتي معبرة عن
الحق الديمقراطي األساسي ألي مجمع انتخابي ،ومؤداه إسماع
أصواتهم في سياق عملية صنع القرار .وتتضمن جهود حشد
التأييد مهام التعبئة للمواطنين على مستوى القواعد الشعبية ،وبناء
التحالفات بين المجموعات ذات الخلفيات الفكرية المتقاربة،
واالضطالع بتوجيه الرسالة عن طريق الحمالت اإلعالمية.
المصدر :كيف تضطلع بجهود حشد التأييد على نحو فعال:
دليل إرشادي لجمعيات األعمال

http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/
advocacyguidebook_english.pdf
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القوانين السارية أو تشوب تطبيقها ،عالوة على ما يمكن لهذا القطاع
أن يطرحه من توصيات بالنسبة للحلول المقترحة في مجال السياسات
العامة .وحقيقة األمر ،أن القوانين التي تصاغ في ضوء مراعاة
المالحظات التي تبديها القطاعات الخاضعة ألحكامها والمتأثرة بها،
تكون فرص تطبيقها أعلى ،مقارنة بتلك التي تصدر في غياب أي من
صور التشاور مع المجموعات المعنية.
العمل اجلماعي

حقيقة األمر ،أن القضايا المعقدة التي تسهم في وجود فجوات
التطبيق –ومنها الفساد– هي أكبر بكثير عن قدرات التصدي لدى
أية شركة أو منظمة بشكل منفرد ،ولهذا فالحلول الناجحة تستلزم
مشتركا يضم مختلف الشركاء ممن يتوافر لديهم االعتقاد
جهدًا
ً
وااللتزام بفكرة اإلصالح.
وتقدم جهود مكافحة الفساد مثا ًال جيدًا في هذا الشأن ،إذ بينما
تبدى الغالبية من أنشطة األعمال –من حيث المبدأ -رغبة في االلتزام
بالقانون ،وتتفهم المنافع المترتبة على وجود بيئة أعمال نظيفة ،فإن
الوضع يختلف جذر ّيًا في الدول التي يستشري بها الفساد .فأصحاب
األعمال يخشون أن يكون إفصاحهم – منفردين– عن وجود
ممارسات فساد بشركاتهم ،مع إحجام غيرهم من الشركات عن
اتخاذ موقف مماثل ،مدعاة لإلضرار باألوضاع التنافسية لشركاتهم.
وبناء عليه ،ليس من المتوقع حدوث تحسن في هذا االتجاه سوى في
حال إعالن عدد كاف من الشركات -على نحو واضح وصريح–
االلتزام بمكافحة الفساد ،فحينئذ يصبح هذا األمر قاعدة متعارف
عليها ،ويتولد الحافز لدى المزيد والمزيد من الشركات التباع النهج
ذاته.
وباإلمكان تضمين العمل الجماعي عددًا من المبادرات ،منها :حمالت
مكافحة الفساد ،والتبني الطوعي للممارسات والمعايير المثلى في
مجال ممارسة األعمال ،أو إعداد مدونات لألخالقيات تحكم سلوك
أنشطة األعمال .فهذه األدوات التي استخدمتها أنشطة األعمال في
منظمة النزاهة العالمية
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محاربة الفساد عن طريق العمل اجلماعي في تايالند
في يونيو  ،2010استهل مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE
مشروعًا بالتعاون مع معهد المديرين التنفيذيين التايلندي (،)IOD

كان الهدف منه إرساء أسس مساندة القطاع الخاص الستراتيجيات
مكافحة الفساد ،ونجح المشروع في ترجمة اهتمامات مجتمع األعمال
بالعمل الجماعي إلى حملة فعالة سرعان ما اكتسبت زخمًا قو ّيًا ،وال
تزال .وفي إطار المشروع ،قام معهد المديرين التنفيذيين ببناء تحالف
ضم نحو  60من كبريات الشركات (ضمت :شركة شين Shin
 ،Corporationوالخطوط الجوية التايلندية  ، Thai Airwaysومجموعة
من الشركات العالمية العاملة في تايالند ،منها :سيمنز ،Siemens
وتوشيبا  ،Toshibaوفايزر  ،)Pfizerعالوة على معظم جمعيات األعمال
األقوى تأثيرًا ،التي أبدت التزامًا بالتصدي لجانب العرض في منظومة
الفساد .وحاليًا ،يعد هذا العمل الجماعي بمثابة حركة ذات تواجد
فعلي داخل مجتمع األعمال التايلندي هدفها القضاء على الفساد.
وحينما تقوم إحدى الشركات أو الجمعيات بالتوقيع على إعالن
محاربة الفساد الصادر عن المديرين التنفيذيين ،فإنها تكون قد
صارت ملتزمة بتنفيذ سياسات داخلية لمكافحة الرشوة ،ومعها
ضوابط تستهدف القضاء على الفساد .كما تتعهد الشركات بأن
توفد كبار موظفيها ومعهم العاملين بإدارات االلتزام لحضور برامج
التدريب الخاصة بمحاربة الفساد ،التي يعقدها المعهد .وباإلضافة
إلى ذلك ،يلتزم أعضاء التحالف بالخضوع لعمليات مراجعة من جهات
خارجية بهدف التحقق من االلتزام بما تعهدوا به ،وإذا ثبت عدم
التزامهم ،يجرى استبعادهم من التحالف .وقد أسهمت هذه المبادرة
إلى حد بعيد -في التصدي لمسألة فجوة التطبيق التي كانت تعترىتشريعات مكافحة الفساد في تايالند.
للمزيد من التفاصيل يرجى تتبع الرابط التالي:

http://14iacc.org/social/collective-action-againstcorruption-inthailand-and-beyond/
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مختلف أرجاء العالم أثبتت نجاحًا في عالج األوضاع التي شابها إما
شيوع السلبية لدى مجتمع األعمال ،أو إسهام القطاع الخاص في وجود
مشكلة فجوة التطبيق.

 .3املجتمع املدني
تعد منظمات المجتمع المدني بمثابة شريك هام خالل عملية
التصدي لفجوة التطبيق ،حيث تقوم بدور همزة الوصل بين المجتمع
والحكومة .وتعمل هذه المنظمات على توفير القنوات التي تجرى
عبرها مشاركة المواطنين في عملية صنع السياسات ،متيحة
للحكومة المعلومات المتصلة بما ينبغي القيام به .كما تضطلع تلك
المنظمات بمتابعة أعمال الحكومة وتتولى إعالم المواطنين بها،
األمر الذي يسهم في وضع المسئولين الحكوميين في إطار المساءلة،
ويحتم عليهم االستجابة الحتياجات المواطنين ،ولهذا كله تحرص
منظمات المجتمع المدني على أن تأتي القوانين وسياسات تطبيقها
ملبية لمصالح الفئات االجتماعية المختلفة.

السيناريوهات المحتملة
عدم السماح للمجتمع املدني مبمارسة دوره داخل الدولة

يعد هذا هو أسوأ السيناريوهات ،وهو يتحقق في الدول التي ال
تسمح بحرية تكوين ومزاولة النشاط لمختلف مجموعات المجتمع
جزءا ال
المدني .فواقع األمر ،أن المجتمع المدني ينبغي أن يمثل ً
غنى عنه في التكوين المجتمعي ألية دولة ،إذ إنه يعبر عن مصالح
واهتمامات متنوعة ومن ثم ،يعد وجوده مطلب حيوي إلجراء حوارات
سليمة حول قضايا السياسات العامة ،لضمان صياغة سياسات تتسم
بالفاعلية .وخال ًفا لهذا ،يؤدي غياب حرية التعبير عن المصالح إلى
افتقار الحكومة للقدرة -أو حتى الرغبة -على معالجة القضايا الهامة
في المجتمع ،أو تنفيذ الحلول المطروحة بالفعل ،وهو ما يرتب نشوء
فجوات التطبيق.
منظمة النزاهة العالمية
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محدودية دور املجتمع املدني

في هذه الحالة ،يتم السماح للمجتمع المدني بممارسة أنشطته ،لكن في
ظل اشتراطات صارمة .وحيث إن السمة األساسية -المتمثلة في حرية
تقرير مجال النشاط– لتلك المنظمات لم تعد مضمونة التحقق ،فإنه
يصبح من المستحيل بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني التصدي لمسألة
فجوة التطبيق .ويعد هذا من السيناريوهات الشائعة في الدول االستبدادية
التي ال تسمح لمنظمات المجتمع المدني سوى بممارسة النشاط في
عدد محدود من المجاالت ،ومن أمثلتها :خدمات الرعاية اإلنسانية
(الرعاية الطبية المجانية ،وتوفير خدمات اإليواء للمشردين ،وتعليم األيتام
 .....إلخ) ،بينما تمنع منعًا با ّتًا القيام بأنشطة من نوعية تحسين أوضاع
الحوكمة ،ومحاربة الفساد.
وثمة وسيلة أخرى يتسنى للحكومات عن طريقها أن تحد من استقاللية
المجتمع المدني ،مؤداها وضع العراقيل في سبيل تسجيل منظمات
المجتمع المدني ،والتشدد في فرض محددات على أنواع التمويل
المسموح بتلقيها .كما تذهب الحكومات االستبدادية إلى أبعد من ذلك،
حيث تمارس التأثير على عمليات التعيين بمجالس إدارة المنظمات ،أو
على اختيار المديرين ،بغرض ضمان السيطرة الحكومية على المنظمات
المختلفة ،في ذات الوقت الذي تبقي فيه على الواجهة القائلة بوجود
"مجتمع مدني" في الدولة.
عدم كفاية القدرات البشرية واملوارد املالية

المجتمع المدني بحاجة إلى توافر القدر الكافي من الموارد البشرية
والمادية التي تكفل أداءه ألنشطته على نحو كامل ،إال أن تحقيق هذا
المطلب غالبًا ما يمثل تحديًا لمنظمات المجتمع المدني .ومن ثم ،أصبح
قصور الموارد البشرية وضعف التمويل عقبة تحول دون قيام المجتمع
المدني بنشر أجندته بين جمهور المواطنين ،وبالتالي عدم تحقيق أهدافه.
ونتيجة لالفتقار إلى الوسائل الالزمة لممارسة النشاط ،تخفق منظمات
المجتمع المدني في ممارسة دورها األساسي ،المتمثل في الرصد أو
المراقبة ،ويترتب على هذا القصور آثار مباشرة فيما يتعلق بفجوات
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التطبيق ،فمع انشغال منظمات المجتمع المدني بقضاياها المتعلقة
بمواردها البشرية والمالية ،وفى غمار سعيها للبقاء ،ال يتسنى لها سوى
درجة ضئيلة وسطحية من االنخراط في صياغة التشريعات الجديدة،
ناهيك عن تكريس ما يلزم من الوقت والموارد لمتابعة تطبيق تلك
التشريعات.
عدم تركيز املجتمع املدني على فجوة التطبيق

وف ًقا لهذا السيناريو ،يتسم أداء المجتمع المدني بالحرية ،غير أن تركيزه
ربما ال يكون منص ّبًا على تطبيق القوانين واللوائح السارية بالفعل .وواقع
األمر ،أن المجتمع المدني قد ال يتصدى بالقدر الكافي لقضية فجوة
التطبيق نتيجة ألسباب مختلقة ،ومن أمثلة تلك األسباب :أن كثيرًا من
منظمات المجتمع المدني يركز على القضايا االجتماعية العامة –مثل
حماية المستهلك ،وتحسين الخدمات العامة ،وحماية حقوق اإلنسان– دون
ال للمسائل المرتبطة بتطبيق قوانين بعينها.
أن يوجه اهتمامًا مماث ً
وعلى الجانب اآلخر ،قد ال تبدي المنظمات اهتمامًا بمسألة التصدي
لفجوات التطبيق؛ نظرًا للتعقد البالغ الذي يشوب عملية التشريع وإعداد
اللوائح التنفيذية ،األمر الذي يؤثر على وضعها موضع التطبيق ،ويضفى
بالتالي صعوبات شديدة على جهود التصدي لتلك المشكالت .إال أن هذا
ال ينفى أهمية إسهام منظمات المجتمع المدني في جهود المتابعة وحشد
التأييد لتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة بنطاق أنشطتها؛ نظرًا ألن
العائق الحقيقي لتحقيق مبادراتهم وأهدافهم غالبًا ما يكمن في مرحلة
التطبيق .ومن ثم ،فإن مصلحة المجتمع المدني تقتضي تصديه على نحو
فعال لمسألة فجوة التطبيق ،إذ يتسنى له –خالل نطاق نشاطه المتسع–
أن يسهم بدرجة كبيرة في تضييق ،بل وسد ،الكثير من تلك الفجوات.
تصدي املجتمع املدني لفجوة التطبيق بصورة فعالة

يتمثل الوضع األمثل للحكومة في العثور على حليف طبيعي بالمجتمع
المدني خالل السعي لسد فجوة التطبيق ،وعلى نحو ما أشير إليه
آن ًفا ،فإن مختلف المجموعات واألفراد الذين ينطلقون من دوافع
منظمة النزاهة العالمية
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مختلفة يعدون بمثابة مستفيدين طبيعيين من سد فجوات التطبيق.
لكن تجدر اإلشارة إلى أن المجتمع المدني ال يمثل كيانًا متجانسًا،
وبالتالي تتفاوت أهداف المجموعات التي يضمها تفاوتًا كبيرًا ،ومن
شأن مثل هذا التفاوت التأثير بدرجة واضحة على فجوة التطبيق .فعلى
سبيل المثال ،قد ينصب تركيز مجموعات مختلفة بالمجتمع المدني
على أجزاء بعينها داخل نطاق اإلصالح الشامل المتصل بقضية مهمة
مثل قضية الضرائب ،بينما يتبين أن بعض الجوانب التي تلقى تأييدًا
كبيرًا من جانب بعض منظمات المجتمع المدني هي ذاتها التي تواجه
معارضة قوية من جانب منظمات أخرى .ونتيجة لهذا ،تصل جهود
تنفيذ اإلصالح الشامل إلى طريق مسدود ،بالرغم من اتفاق معظم
األطراف المعنية على أهميتها.

السبل الممكنة لقيام المجتمع المدني بعالج فجوة التطبيق
واألمر الهام هو أن المجتمع المدني يجب أن يضطلع بدور فعال
في التصدي لمسألة فجوة التطبيق ،فالقوانين المختلفة التي يتم
إقرارها كنتيجة مباشرة لجهود المجتمع المدني ال تنطوي على قيمة
حقيقية ما لم يجر تطبيقها ،وهنا يتعين أن تحرص كل مجموعة من
مجموعات المجتمع المدني على تطبيق اللوائح المتصلة بمجال اهتمام
ونشاط تلك المجموعة ،فالتطبيق الصحيح للقوانين هو وحده الكفيل
بضمان حماية مصالح تلك المجموعات .وبوسع المجتمع المدني تحقيق
هذا الهدف عن طريق اإلسهام في حمالت لحشد التأييد تستهدف فتح
بدءا بالحوار مع الحكومة ،ثم
أبواب الحوار العام حول قضايا معينةً ،
المشاركة مع أطراف أخرى من أصحاب المصالح بالمجتمع ،عالوة
على المنظمات المحلية والعالمية ذات الخلفيات الفكرية المقاربة.
فعن طريق تكوين تلك الشراكات ،تصبح مجموعات المجتمع
المدني بمثابة أصوات هامة في حوارات السياسات العامة ،كما يتسنى
لها القدرة على المشاركة في عمليات اتخاذ القرارات المتصلة
بمجاالت نشاطها.
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تعزيز قدرات املجلس الشعبي حملاربة الفساد في منغوليا

42

أدى ضعف البناء المؤسسي للمجلس العام Public Council

وهو جهة رقابية محلية أنشئت في األساس بهدف ضمانالمشاركة الفعالة من جانب المجتمع المدني في جهود
مكافحة الفساد بمنغوليا -إلى لجوء واحدة من منظمات
المجتمع المدني المحلية ،وهى جلوب إنترناشيونال Globe
 ،Internationalإلى القيام بمبادرة تمثلت في بناء تحالف قوي
ضم جهات عاملة في مجاالت حشد التأييد ،بهدف تحسين
األوضاع المقترنة بالبناء المؤسسي والقدرات داخل المجلس
العام ،عن طريق تمكين أعضاء المجلس ،واالضطالع بحملة
توعية حول دوره ،استهدفت جمهور المواطنين.
وقد حقق هذا المشروع العديد من النتائج اإليجابية ،كانت
إحدى تلك النتائج ارتفاع مستويات اإلدراك للنقاش العام
الدائر حول قضايا الفساد ،وهو ما تحقق نتيجة الشتراك
وسائل اإلعالم في المشروع من منظور استراتيجى ،وأيضًا
نتيجة لجهود بناء القدرات ،والتحالفات التي كونتها جلوب
إنترناشيونال ،وضمت منظمات المجتمع المدني ،والمجلس العام،
وهيئة مكافحة الفساد في منغوليا ،وهي هيئة مستقلة .واستنادًا
إلى قواعد العمل الجديدة ،بدأ المجلس العام في توفير الخطوط
اإلرشادية للمواطنين بشأن ماهية الممارسات المنطوية على
فساد ،والكيفية التي يتسنى بها قيام المواطنين برفع دعاوى
قانونية ضد الموظفين الحكوميين المرتكبين لممارسات
الفساد.
للمزيد من المعلومات برجاء تتبع الرابط التالي:

http://ptfund.org/201204//strengthening-publiccouncilmongolia/
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الشراكة مع احلكومة

تعد الحكومة ،في نهاية المطاف ،الجهة المنوط بها إعمال التشريعات
الجديدة ووضعها موضع التطبيق ،ومن ثم فمن صالح منظمات
المجتمع المدني أن تعمل على نحو وثيق مع الحكومات كي تضمن
األخذ بأفكارها ضمن البناء التشريعي الجديد .وبينما قد يبدو
هذا المطلب منطويًا على جهد شاق ،خاصة في الدول التي ال تبدى
حكوماتها اتجاهات مواتية إزاء منظمات المجتمع المدني ،فإن
االشتراك في حوار بناء مع الحكومة يعد بمثابة خطوة ضرورية
تتيح التعبير عن مختلف المصالح االجتماعية في سياق عملية تطبيق
القوانين ،وباإلمكان القيام بهذا الحوار عن طريق وسائل عدة ،تتضمن
مشاركة المجتمع المدني في جلسات االستماع العامة التي تتناول
مسائل تشريعية معينة وما يرتبط بجوانب تطبيقها ،وأيضًا المشاركة
في مجموعات العمل التي تشكلها الحكومات أحياناً لتقديم المشورة
بشأن تنفيذ السياسات العامة ،أو غير ذلك من مختلف حمالت حشد
التأييد التي تستهدف جذب انتباه صناع القرار إلى مشكالت محددة
في مجال التطبيق ،وإلى ممارسة الضغط عليهم للتصدي لتلك
المشكالت.
الشراكة مع القطاع اخلاص

على الرغم من التعارض الذي قد يبدو بين أدوار وأهداف كل من
المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يتعلق ببعض القضايا ،إال أن
مثل هذا التعارض ينتفي في حال الحديث عن الحوكمة الرشيدة
وتطبيق القوانين ،فكل من المجتمع المدني والقطاع الخاص إنما
يجنى منافع كبيرة إذا ما تم إغالق فجوات التطبيق .كما أنه من
األهمية بمكان أخذ جمعيات األعمال بعين االعتبار ،عالوة على
الغرف التجارية المستقلة ،وغيرها من المنظمات التي تركز أنشطتها
على قضايا القطاع الخاص ،مثل مراكز الفكر ،وجميعها تندرج
ضمن منظمات المجتمع المدني التي يمكنها أن تسهم في سد
فجوات التطبيق ،خاصة إذا ما تعلق األمر بالقوانين الهامة التي تمارس
تأثيرات بالغة على ظروف ممارسة أنشطة رياديي األعمال .وفي غير
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ذلك من المجاالت المتصلة بتطبيق القوانين ،بدءا من القوانين المنصبة
على مكافحة الفساد ،ومرورًا باللوائح التي تستهدف تحسين مستويات
الخدمات العامة ،تتضح األهمية التي يوليها القطاع الخاص لتلك
المجاالت؛ نظرًا لما تلعبه من أدوار في تحسين بيئة ممارسة األعمال.
ومن ثم ،فالقطاع الخاص والمجتمع المدني ،كالهما لديه دافع قوى
للتعاون.
وباإلمكان أن يتخذ مثل هذا التعاون أشكا ًال عدة .فعلى سبيل
المثال ،يمكن لجمعيات األعمال أن تعمل بصورة مشتركة مع
منظمات المجتمع المدني ،عن طريق بناء تحالفات تضطلع بالتركيز
على القضايا ذات االهتمام المشترك .كما يعد القطاع الخاص بمثابة
أحد المصادر الهامة للمعلومات التي تستهدفها منظمات المجتمع
ال عن كونه مصدرًا للبيانات التي تسعى إلى توفيرها
المدني –فض ً
تلك المنظمات العاملة في المجال البحثي– بشأن حال تطبيق القوانين
واللوائح التي تؤثر في اقتصاد الدولة وفي إمكاناتها اإلنمائية .وأخيرًا،
من الممكن أن يمثل مجتمع األعمال أحد المصادر الهامة لتمويل
منظمات المجتمع المدني ،شريطة أن تتسم إسهاماته بالشفافية ،وأن
تؤدي إلى دعم رسالة المنظمة ،بهدف تجنب المساس باستقاللية
المنظمات المتلقية للتمويل.
الشراكة مع منظمات املجتمع املدني األخرى

ثمة قوة تكمن في الكثرة العددية ،فكلما تزايد حجم العمل
المشترك للمنظمات ذات الخلفية الفكرية المتماثلة صوب خدمة
قضية مشتركة ،قويت فعالية جهودها الموجهة لذلك الغرض .وقد
تتشارك في هذه الجهود مجرد مجموعات من منظمات المجتمع
المدني ،أو قد تمثل أجزاء من مبادرات عالمية أكثر اتساعًا ،دعمًا
اللتزامات الدولة المعنية تجاه إنفاذ مبادئ معينة (مثل :وضع قوانين
العمل موضع التطبيق ،أو ضمان الشفافية للمشتريات الحكومية).
وفي الحقبة الراهنة -التي ينتشر بها استخدام اإلنترنت وشبكات
التواصل االجتماعي -صار تكوين مثل هذه الشراكات أكثر يسرًا
من ذي قبل ،حيث أسهم هذا االنتشار في الجمع بين منظمات لم
منظمة النزاهة العالمية
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تكن ليعلم بعضها عن وجود البعض اآلخر .بل األكثر من ذلك ،أنه
أصبح بمستطاع المنظمات األكبر حجمًا واألكثر خبرة أن تساعد
على تحقيق االنتشار لتلك المنظمات األصغر واألحدث ،وأن تسهم في
تنمية قدراتها في مجاالت حشد التأييد.

إطار مقترح لعالج مشكلة فجوات التطبيق
في سياق التصدي لفجوات التطبيق ،وتحسين أوضاع الحوكمة
الديمقراطية واالقتصادية ،ينبغي على جمعيات األعمال وغيرها
من منظمات المجتمع المدني أن تقوم أو ًال بالتحليل ،ليس لحالة
تطبيق قوانين أو لوائح بعينها فحسب ،وإنما أيضًا ألوضاع
المؤسسات التي قد تكون مصدرًا لممارسة أساليب من
شأنها عرقلة عملية التطبيق .وفي هذا الشأن ،تمثل المؤشرات
العالمية ألوضاع الحوكمة نقطة بدء مفيدة .فنتائج تقييم
أوضاع الحوكمة على المستويات المحلية –إذا كانت متاحة–
يمكن أن توفر مجموعة إضافية من المعلومات .ولكن ،ما
الذي يكون عليه الوضع في حال عدم توافر هذه النوعية من
المعلومات بالنسبة لدولة ما ،أو إلحدى محلياتها؟
في معظم الحاالت ،يتوافر لدى القائمين على عمليات اإلصالح
إلمام مسبق بفجوات التطبيق األكثر إلحاحًا ،حيث إنهم
يتعرضون للمشكالت المترتبة عليها بصورة تكاد تكون
يومية .ولكن ،كي يتحول هذا اإلدراك إلى خطة عمل ،ينبغي
اتخاذ عدد من الخطوات األساسية ،على نحو ما يتضح مما يلي:
1 .1طرح األسئلة الصحيحة -لماذا تسير األمور على ما هي
عليه؟ ..ما المؤسسات وأنواع الحوافز التي تعمل على مقاومة
تطبيق قوانين بعينها؟ ..أسفرت عمليات التقييم التي قامت
بها منظمة النزاهة العالمية عن نموذج نمطي مفيد بغرض
تنظيم تلك األسئلة وتصنيفها إلى فئات ،كما يفيد في
التمييز بين القوانين ،واللوائح ،والممارسات الفعلية.
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وفيما يلي عينة من األسئلة التي تثار بشأن الجوانب الرئيسة
لحقوق الملكية على المستوى دون القومي (المحلي):
•هل تخضع سجالت ملكية األراضي على المستوى
المحلي إلجراءات وقواعد تتسم بالشفافية؟
•هل يتضمن القانون نظامًا يتسم بالشفافية لتتبع وتحديث
سجالت ملكية األراضي؟
•هل ينص القانون على وجود هيئة تحتفظ بسجالت ملكية
األراضي واللوائح المرتبطة بها؟
•هل يشترط القانون توفير التدريب المتخصص للموظفين
المسئولين عن النظر في المسائل المتصلة بسجالت
ملكية األراضي؟
•هل بمستطاع المواطنين رفع دعاوى أمام المحاكم بشأن
نزاعاتهم حول سجالت ملكية األراضي؟
هل تتسم اللوائح والقواعد الحاكمة لتسجيل ملكية األراضي
على المستوى المحلي بالفعالية الواجبة؟
•من حيث الممارسة ،هل تتوافر لدى المواطنين إمكانات
االطالع على سجالت ملكية األراضي واللوائح الحاكمة
لها خالل فترة زمنية معقولة؟
•من حيث الممارسة ،هل تتوافر لدى المواطنين إمكانات
االطالع على سجالت ملكية األراضي واللوائح الحاكمة
لها مقابل تكلفة معقولة؟
•من حيث الممارسة ،هل تتوافر األعداد والمستويات
المالئمة من الموظفين والموارد لدى الهيئات المسئولة عن
االحتفاظ بسجالت ملكية األراضي واللوائح المتصلة بها؟
•من حيث الممارسة ،هل بإمكان المواطن العادي تحمل
التكاليف المقترنة برفع دعوى أمام المحاكم بشأن نزاع
على ملكية أرض ما؟
منظمة النزاهة العالمية
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إن توافر إجابات مستندة إلى البحث السليم بشأن تلك التساؤالت
االستقصائية والتفصيلية من شأنها أن تتيح أداة هامة للقائمين
بحشد التأييد على مستوى القواعد المجتمعية ،تمكنهم من أن
يضفوا على الرسائل التي يوجهونها صبغة أكثر دقة وتحديدًا،
عندما يشرعون في المناداة باإلصالحات المطلوبة .إذ بد ًال من
أن تقتصر جهودهم على توجيه النقد للحكومة بسبب اإلخفاق
في تطبيق القوانين ،يكون بمقدورهم استخدام اإلجابات عن
األسئلة بغرض إبراز جوانب اإلصالح المحددة التي يتسنى القيام
بها لمواجهة النقد الموجه للحكومة بشكل عام.
2 .2مشاركة أصحاب المصالح  -يجب أن يدور نقاش مشترك بين
جميع المجموعات المعنية حول مشكالت فجوات التطبيق التي
تؤثر عليهم ،لضمان توافر الشعور بالملكية والمساندة لتلك
الجهود.
3 .3تحديد األولويات  -ليس بالمستطاع االضطالع بجميع المهام
في آن واحد ،ولهذا فإن ضمان الفاعلية يستلزم تركيز جهود
اإلصالح على عدد مختار من المسائل التي تنطوي على أعلى
درجات األهمية.
4 .4التخطيط االستراتيجى  -لضمان تحقق أهداف ،يتعين على
القائمين باإلصالح االهتمام بالنموذج المنطقي للخطط التي
يقومون بوضعها،على النحو التالي :المدخالت األنشطة
المخرجات النتائج في األجل القصير النتائج في األجل
الطويل.
5 .5تعبئة المجمعات االنتخابية  -يعد تعريف الشركاء والحلفاء من
أهم متطلبات النجاح؛ نظرًا ألن فجوات التطبيق غالبًا ما تكون
ناتجة عن ممارسات أو تأثيرات راسخة يستلزم مواجهتها صدور
أصوات قوية من جانب تحالفات تستند إلى قواعد واسعة النطاق
كي يتسنى إحداث التغيير المنشود.
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للمزيد من المعلومات برجاء الرجوع إلى المصدرين التاليين:
مبادرة النزاهة المحلية Integrity Initiative

http://www.globalintegrity.org/local

دليل إصالح الحوكمة الصادر عن مركز المشروعات الدولية
الخاصة CIPE Guide to Governance Reform

http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/
Guide%20to%20Governance%20Reform.pdf

الشراكة مع وسائل اإلعالم

من األهمية بمكان للمجتمع المدني أن يمتلك القدرة على تقديم
أجندته وأهدافه إلى جمهور المواطنين على نحو يتسم بالفاعلية،
ويتحقق هذا على أفضل نحو عبر التعاون مع وسائل اإلعالم الحرة.
بيد أنه لسوء الحظ ،ال تعد حرية وسائل اإلعالم مكفولة بنفس القدر
في مختلف إرجاء العالم ،وعلى الرغم من ذلك ،يتعين على المجتمع
المدني أن يحرص على تحقيق أقصى درجات االستخدام لوسائل
اإلعالم المتاحة بغية التعريف بأجنداته وأهدافه.
ولوسائل اإلعالم حضور كبير في الحياة اليومية للمواطنين ومن
ثم ،فهي تلعب دورًا مه ّمًا في إبراز جهود المجتمع المدني وأهدافه،
ويسري هذا الدور أيضًا على جهود سد فجوة التطبيق ،سواء تم هذا
عن طريق التأكيد عبر وسائل اإلعالم على وجود هذه الفجوة ،أو
تم بصورة غير مباشرة عن طريق إثارة التساؤالت حول مدى فاعلية
عمليات اإلصالح التي كان من المزمع تنفيذها.

منظمة النزاهة العالمية
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أصوات من األعماق :سلوفاكيا
بقلم :ستيفان هوديك

كان الحصول على شقة سكنية مقابل مبلغ ال يمثل سوى نسبة
ضئيلة من القيمة السوقية الحقيقية للوحدة الكائنة في الموقع
التاريخي الجذاب في براتيسالفا ،بمثابة واحد من الممارسات
المعتادة والشائعة على مدى سنوات عدة في بلدية المدينة القديمة.
وكان من بين أولئك الذين حصلوا على شقق المدينة عدد
من الساسة المرموقين على المستويين المركزي والمحلي،
عالوة على موظفي المجالس المحلية والمشاهير ،وكان منهم
أيضًا "جان فيجل" ( )Ján Figeľوزير النقل األسبق لسلوفاكيا
والمفوض األسبق لالتحاد األوروبي.
ففي العام  ،2001استأجر من البلدية شقة مساحتها  156مترًا
مربعًا ،وبعد مرور عامين ،قام بشرائها بنحو  1800يورو (في
حين كانت قيمتها الحقيقية تبلغ مئات أضعاف مثل هذا المبلغ).
وواقع األمر ،أن الفضيحة لم تكمن فى انخفاض الثمن فحسب،
وإنما امتدت أيضًا إلى حقيقة أن عمدة البلدة القديمة" ،أندريه
دوركوفسكى" ( ،)Andrej Ďurkovskýكان رفيق فيجل في
حزب الحركة الديمقراطية المسيحية .وبعد أن نشرت جريدة
"إس.إم.إى" ( )SMEتفاصيل الموضوع عام  ،2010قرر السيد
"فيجل" التبرع بشقته لألغراض الخيرية ،بينما احتفظ باقي
األفراد المتورطين بوحداتهم.
ولم تجر تحقيقات من جانب الشرطة ،وتم االكتفاء بتحمل
األشخاص المتورطين في الفضيحة التبعات السياسية "فحسب"،
حيث لم يتم انتخابهم لفترة تالية .كيف تم هذا؟ ..ألن العملية
برمتها كانت تكتسب الصفة القانونية ،إذ يجيز القانون للبلديات
السلوفاكية صالحية منح شقق سكنية بالمجان ،وإن كان لم
يحدد معايير ثابتة لمن يحق لهم الحصول عليها .ومن ثم ،فقد
منح القانون البلديات حرية تحديد تلك المعايير .وبالنسبة للبلدة
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القديمة ،كونت البلدية لجنة مكونة من ثالثة أشخاص ،أطلقت
عليها :لجنة الشقق السكنية ،وصارت تلك اللجنة تتخذ قراراتها
بشأن تخصيص الشقق خلف األبواب المغلقة ،على نحو تشوبه
43
المحسوبية.
وكانت السيدة "ماريا موزولوفا" (- )Mária Mozolováرئيس
إدارة األمالك العقارية للمدينة -عضوة بهذه اللجنة ،وقد جرى
تخصيص واحدة من الشقق السكنية لحماتها ،وقد قام السيد
"بافيل نيشاال" ( - )Pavel Nechalaوهو محام بمنظمة الشفافية
العالمية -بإخبار جريدة "إس.إم.إى" اليومية أن هذه الحالة قد
تسري عليها أحكام قانون المصلحة العامة 44 .فوف ًقا لهذا
القانون ،يلتزم موظف البلدية بالتصرف الحيادي ،كما يتعين
عليه االمتناع عن اإلتيان بعمل قد ينجم عنه نشوء تعارض في
المصالح ،ومن ثم كان يتعين على السيدة "موزولوفا" االمتناع
عن المشاركة في اتخاذ قرار بشأن حالة تنطوي على تعارض في
المصالح.
وبعد انتشار الفضيحة ،تم فصل السيدة "موزولوفا" من الخدمة
ومعها اثنان من أعضاء اللجنة ،ولكن لم تفرض أية عقوبات أخرى
عليها ،بينما ينص قانون العمل على عقوبة الفصل مضا ًفا إليها
عقوبة التغريم مقابل األضرار ،أي أنه يحق للبلدية استرداد األصول
المنهوبة 45 .ومن ثم ،فإن تقاعس البلدية عن فرض عقوبة التغريم
إنما ينطوي على سياسة انتقائية –تتسم باللين الزائد– في تطبيق
أحكام القانون.
وتفسر هذه الحالة مدى ما يترتب على ضعف التشريعات الوطنية
من فساد على المستوى المحلي .وفي هذا الصدد ،قامت وكالة
األبحاث "فوكاس" ( )FOCUSعام  ،2007بإجراء استطالع
لآلراء لصالح منظمة الشفافية العالمية بسلوفاكيا ،تبين منه
تزايد معدالت الفساد على المستويات المحلية 46 .إذ أشارت نتائج
االستطالع إلى أن ما يزيد على ثلث عدد المواطنين السلوفاك
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يستشعرون أن الفساد يستشري بالحكومات المحلية ،كما أعرب
أكثر من نصف عدد المبحوثين عن اعتقادهم بأن المحسوبية
هي الوسيلة الوحيدة للحصول على أية وظيفة في البلدية .وعالوة
على ذلك ،اشتملت المجاالت التي أشار المبحوثون إلى استشراء
الفساد بها على :إدارة األراضي ،وبيع األصول العقارية ،وإجراءات
المشتريات الحكومية ،وإسناد عقود مشروعات التشييد.
بيد أن الفساد ليس نتاجًا لضعف التشريعات على مستوى
الحكومة المركزية فحسب ،إذ توجد أيضًا مشكالت على
المستوى المحلي ،مثل انخفاض مستويات التغطية اإلعالمية،
وغياب التقارير الموضوعية .فالكثير من البلديات يصدر الصحف
الخاصة به (والتي توزع مجانًا) ،أو يمتلك قنوات تلفزيونية ،ال تبث
أية مواد تنطوي على نقد ألداء تلك البلديات .أما وسائل اإلعالم
على المستوى المركزي ،فهي ال تمتلك الموارد التي تمكنها من
البحث والتقصي ،بل إنها ال تهتم أصال بمثل تلك المسائل الصغيرة.
ولكن ،على الرغم من هذه الصورة القاتمة ،فإن األمور آخذة في
التحسن على نحو بطيء ،فبعد االنتخابات الوطنية والمحلية عام
 ،2010أمكن إحراز تقدم ملحوظ في مجال محاربة الفساد،
كان من مكوناته إعداد سجل مركزي للتعاقدات الحكومية.
 47وبناء عليه ،أصبح بمستطاع أي شخص الدخول على قاعدة
البيانات إلكترون ّيًا واالطالع على كافة التعاقدات التي تكون
الحكومة ومؤسساتها قد قامت بإبرامها.
وعالوة على هذا -وبتشجيع من المجتمع المدني -تبني البعض
من البلديات المحلية عددًا من المبادرات التي استهدفت محاربة
الفساد ،على نحو فاق المعايير الحكومية في هذا الشأن .وكانت
البلدة الرائدة في محاربة الفساد بسلوفاكيا هي بلدة "مارتين"
ال
( ،)Martinالواقعة في شمال البالد ،والتي انطلقت منها قب ً
ال عن أنها كانت تمثل
حركة التحرر الوطني بسلوفاكيا ،فض ً
أحد مراكز الثقافة والفكر في القرن التاسع عشر .وبمساعدة
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من منظمة الشفافية العالمية ،تمكنت بلدية "مارتين" من تطبيق
إصالحات طموحة في مجال محاربة الفساد في  17مجا ًال ،من
بينها :المشتريات الحكومية ،واختيار الموظفين ،وتقديم المنح.
وكان من أهم مجاالت اإلصالح إعداد قاعدة بيانات عامة تبين
جميع العقود التي تم إبرامها على مستوى البلدة ،عالوة على
المطالبات المالية ،وأوامر الشراء ،كما أصبحت جميع عمليات
48
الشراء تتم –إلزامًا -عن طريق المناقصات اإللكترونية.
ومنذ أن تم انتهاج تلك التدابير ،أعرب عدد كبير من المستثمرين
األجانب عن رغبتهم في االستثمار داخل "مارتين" ،كما تولدت
عن ذلك منافع اقتصادية كبيرة :فعمليات الشراء على مستوى
البلدة التي تم إجراؤها عن طريق المناقصات اإللكترونية أسفرت
عن تحقيق وفورات تجاوزت  300ألف يورو ،بما يعادل  %30من
التكلفة المُتوقَعة .وباإلضافة إلى ذلك ،تزايد –إلى حد هائل-
إقبال المواطنين على المعلومات الصادرة عن البلدية ،وعلى الموقع
اإللكتروني للبلدة .وواقع األمر أن قصة النجاح هذه ،أدت إلى
تحفيز بلديات أخرى في سلوفاكيا على انتهاج إصالحات مماثلة،
من بينها مدينة "بانسكا بيستريكا" ( ،)Banská Bystricaالتي
تأتي في الترتيب الخامس بين مدن سلوفاكيا من حيث الحجم.
وعلى الرغم من تلك التغيرات اإليجابية ،ال تزال سلوفاكيا تواجه
مشكلة استشراء شبكات الفساد في مجاالت عدة ،تمتد من
مؤسسات الرعاية الصحية إلى البلديات المحلية ،بل تصل أيضًا إلى
أعلى مستويات اإلدارة الحكومية بالدولة.
وعلى نحو ما أشارت إليه رئيسة الوزراء السابقة "إيفيتا
راديكوفا" ( :)Iveta Radicováأن الفساد بمثابة بقايا اإلخطبوط،
فقد تغلغل الفساد وأصبح تحت جلود البشر ..حيث وردت عباراتها
هذه في برنامج حواري سياسي بالقناة التلفزيونية الحكومية
لسلوفاكيا –قناة  –STVوأردفت قائلة إن ثمة نسبة عموالت
تتراوح بين  10و %30تعد بمثابة مكون الزم من مكونات قائمة
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التدفقات النقدية ألية والية .كما أشارت إلى أنه إذا قامت
الحكومة بإقرار أية لوائح جديدة لمحاربة الفساد ،فإن بعض
األفراد "المبتكرين" سرعان ما سيعمدون إلى إيجاد الوسائل
49
لاللتفاف حول تلك اللوائح.
ومن بين األدوات الرئيسة التي تستخدم إلضفاء مزيد من الشفافية
على البلديات والحكومات المحلية ،تبرز أدوات اإلفصاح عن
جميع المعلومات ،خاصة ما يتصل منها بإدارة األصول المملوكة،
والعمليات المالية ،وتعيين الموظفين .ويعد هذا اإلفصاح أمرً الزمًا
لضمان التطبيق المحكم لقانوني حرية الوصول إلى المعلومات،
50
وتعارض المصالح.
ويوفر مثل هذا التشريع اإلطار القانوني األساسي لمكافحة
الفساد على المستويين المحلي والقومي ،فالتشريع الضعيف على
المستوى القومي -مثلما يظهر من حالة لجنة الشقق السكنية -قد
يؤدي إلى نشوء الفساد على المستوى المحلي .إال أن البلديات
على المستوى المحلي ال تكون مغلولة اليد حينما يتعلق األمر
بالتشريعات الوطنية التي تفتقر إلى التوجه السليم ،فالتغيرات
اإليجابية التي تحققت في بعض بلديات سلوفاكيا تشير إلى أن
المجتمع المدني بوسعه أن يلعب دورًا أساس ّيًا في شن حرب فعالة
ضد الفساد ،وأن يعوض بالتالي ضعف التشريعات على المستوى
المركزي.
شتيفان هوديك ( ،)Štefan Hudecمحرر صحفي مستقل ،يكتب
بانتظام فى جريدة ( ،)SMEوهي دورية يومية رائدة في سلوفاكيا،
ال للجريدة ذاتها بالعاصمة األلمانية برلين .وقد تخرج
كما عمل مراس ً
في جامعتي "كومينياس" ( ،)Comeniusو"ليميريك" (،)Limerick
وحصل على زمالة "هوبرت هامفرى فولبرايت" (Hubert
 )Humphrey Fulbrightبجامعة ميريالند ،وقد قارب االنتهاء من
رسالة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية والصحافة بجامعة
كومينياس (.)Comenius
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اخلالصة
املنافع املترتبة على سد فجوة التطبيق

في ضوء ما تسفر عنه التجارب المستخلصة من مختلف الدول بجميع
أرجاء العالم ،يبدو أن ثمة منافع واضحة تتحقق للمجتمع بكامله في
حال تضييق فجوة التطبيق ،أو سدها بالكامل ،في المجاالت الرئيسة
للسياسات ،إذ يكون من شأن سد فجوة التطبيق إتاحة اإلمكانات
لوضع عمليات اإلصالح االجتماعي والسياسي موضع التطبيق .وقد
تكون مثل تلك العمليات متواضعة في مضمونها ،بيد أن تطبيقها على
النحو السليم يجعلها بمثابة أحجار زاوية إلصالحات أكثر شمو ًال
في المستقبل ،فبمجرد أن يتضح لدى المواطنين األسلوب المتبع
في تطبيق القوانين ،وتصير الجدوى مقنعة ،وبمجرد أيضًا أن يرى
المواطنون أن القوانين توضع ح ًّقا موضع التطبيق ،يكون من األيسر
االضطالع بعمليات اإلصالح الضرورية.
كما أنه من األهمية بمكان ،أن تؤخذ بعين االعتبار الحقيقة المتمثلة
في أن غياب التطبيق عادة ما يرتبط بوجود انحرافات وتشوهات
بالمؤسسات وهياكل الحوافز ،األمر الذي يعوق التطبيق السليم
للتشريعات .بيد أن الشركاء الثالثة الرئيسيين بالمجتمع –المتمثلين
في :الحكومة ،والقطاع الخاص ،والمجتمع المدني– غالبا ما يجنون
منافع كبيرة إذا أمكنهم القضاء على التشوهات التي تشوب هيكل
الحوافز ،وإذا بذلوا أيضا جهودًا حثيثة صوب تنفيذ عمليات اإلصالح
الرئيسة.
وإذا حرصت الحكومة على الوفاء بوعودها ،فإن ثقة المواطنين
بها تقوى ،ويزداد احتمال إعادة انتخابها .إال أن الحكومات –حتى
في النظم غير الديمقراطية– عادة ما تكون عرضة لضغوط الرأي
منظمة النزاهة العالمية
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العام ،وفي بعض الحاالت تزداد حدة تلك الضغوط ،في ظل استياء
المواطنين من وجود فجوات التطبيق ،مما قد يؤدي إلى اضطرابات
اجتماعية يزداد تفاقمها نتيجة لغياب القنوات الديمقراطية للحوار.
فبينما ينطوي تطبيق القوانين وتنفيذ عمليات اإلصالح على قدر من
المصاعب ،إال أن حرص الحكومات على الجدية في تنفيذ التزاماتها
بالتغلب على فجوات التطبيق من شأنه أن يؤدي إلى تفهم المواطنين،
وتولد الدوافع لديهم لمساندة تلك اإلصالحات.
وإذا ارتأى المواطنون أن الحكومة تؤدي األدوار المنوطة بها ،وأن
القوانين يتم تطبيقها على النحو الواجب ،فمن األرجح أن تتولد لديهم
الدوافع الذاتية التباع القانون ،مع ما يقترن بهذا من جميع اآلثار
اإليجابية داخل المجتمع ،مُع ّبَرًا عنها في شكل تحسن في ثقافة
االلتزام ،وسيادة للقانون ،وارتفاع اإلنتاجية ،وغيرها من الظواهر
اإليجابية .وحقيقة األمر ،أن جانبًا كبيرًا من الطاقة االجتماعية يُهدر
نتيجة االفتقار إلى الثقة في الحكومة واألجهزة التابعة لها .وفي هذا
الشأن ،يكون سد فجوة التطبيق بمثابة وسيلة فعالة لمعالجة هذه
المشكلة.
وبالنسبة للقطاع الخاص ،فهو يستفيد بدرجة كبيرة نتيجة لسد فجوة
التطبيق ،إذ إن مجتمع األعمال –مثله مثل الكثير من بقية قطاعات
المجتمع– بحاجة ماسة إلى االعتماد على نظام قانوني يكفل التنظيم
السليم ألنشطته .فالنظام الذي يقصر عن توفير درجة األمان الالزمة
من الوجهة القانونية ال يتيح البيئة المالئمة للقيام بالنشاط؛ نظرًا ألنه
يترك القطاع الخاص عرضة للضبابية ،وعدم إنفاذ األحكام المتصلة
بالحقوق وااللتزامات ،وفي معظم األحوال ،ينطوي سوء إدارة النظام
القانوني على وجود لفجوة التطبيق.
وبالتبعية ،تتولد آثار سلبية على آفاق عملية التنمية نتيجة للصعوبات
التي تنشأ عن مشكالت اإلطار القانوني وانعكاساتها بالنسبة
ألداء أنشطة األعمال ،وإن كانت المشكلة األخرى المساوية من
حيث األهمية هي تلك التي تقترن بوجود قوانين مواتية لممارسة
األعمال لكنها ال توضع موضع تطبيق .ومن شأن هذا كله إتاحة
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الفرصة النتشار الفساد ،وانخفاض القدرة على وضع التوقعات
بالنسبة التجاهات النشاط ،األمر الذي ينجم عنه مزيد من الصعوبات.
ووف ًقا آلراء المستثمرين ،فإنهم يفضلون ممارسة أنشطتهم في بيئة
ال ،من حيث يسر إجراءات
ال تحكمها القوانين المثلى فحسب (مث ً
التسجيل ،أو معدالت الضرائب) ،بل يجب أن تطبق هذه القوانين
بأسلوب متسق ويتيح القدرة على التوقع ،بد ًال عن حالة وجود قوانين
تبدو مواتية ،لكن تطبيقها ينحرف كثيرًا عن الصياغة.
وثمة وجه آخر من أوجه النفع التي تتولد عن عالج فجوة التطبيق،
يتمثل في احتماالت انخفاض أعداد الشركات التي تعمل في إطار
القطاع غير الرسمي ،فمع تبسيط المتطلبات القانونية المرتبطة
بممارسة األعمال ،يصبح من األيسر للشركات الدخول في إطار
القطاع الرسمي ،بالتسجيل وممارسة النشاط في ظل حماية القانون.
وفي الوقت ذاته ،فإن دخول المشروعات إلى القطاع الرسمي ينطوي
على فائدة للمجتمع ،حيث تُضاف الشركات المنضمة لهذا القطاع
إلى قاعدة دافعي الضرائب .وبالمثل ،فإن تضييق -أو سد -فجوة
التطبيق بالنسبة لقوانين العمل ،يسفر عن تحسن واضح في درجة
رضا العاملين ،مما يؤدي -بدوره– إلى ارتفاع اإلنتاجية ،وتحسن
جودة السلع والخدمات .وإجما ًال ،فإن سد فجوة التطبيق يحقق منافع
مباشرة لكيانات األعمال وللعاملين بها ،كما أنه يفيد –بصورة غير
مباشرة– قطاع المستهلكين ،ومن ثم ،يتيح فرصًا أفضل للجميع.
كما يعد التصدي لفجوة التطبيق على جانب كبير من األهمية
بالنسبة للمجتمع المدني ،فبالنسبة لبعض المجموعات ،يكون الحد
من اتساع هذه الفجوة ،أو سدها كلية ،في بعض مجاالت القانون
مثل القوانين التي تضمن مساءلة موظفي الحكومة ،أو القوانينالمتعلقة بإتاحة المعلومات -قد تمثل مجال نشاطهم واهتمامهم
األساسي .وبالنسبة للبعض اآلخر ،فإنه إذا ما تم تضييق أو سد فجوة
التطبيق ،يكون بوسعهم التركيز بصورة فعالة على مسائل أخرى
(مثل تحقيق المزيد من الشفافية في مجال الموازنة ،أو صياغة حلول
جديدة في مجال السياسات العامة) دونما خوف من احتماالت تقويض
جهودهم بسبب قصور عملية التطبيق.
منظمة النزاهة العالمية
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وإذا كان من المؤكد أن القوانين ستوضع بالفعل موضع التطبيق،
فإن هذا سيكون مدعاة التجاه المجتمع المدني صوب التركيز
على أنشطته األساسية ،دون قلق من أن جهوده –حتى إذا ما وجهت
إلى مجال القوانين– لن تنطوي على جدوى في الممارسة العملية.
وينتج عن هذا الوضع أيضًا المزيد من التنوع داخل مختلف مجموعات
المجتمع المدني ،بما يتضمن تناول عدد أكبر من القضايا والمجاالت،
األمر الذي يحقق فوائد جمة للمجتمع بسبب التغطية العريضة
للموضوعات االجتماعية المهمة.
ونظرًا لما لهذه المنافع من أهمية بالغة للمجتمعات ،فاألمر يقتضي
عدم إغفال أهمية السعي لسد فجوات التطبيق .وفي هذا السياق،
تظهر الحاجة الماسة لإلرادة السياسية ،ومشاركة القطاع الخاص على
نحو فعال ،والدور اإليجابي للمجتمع المدني ،من أجل التغلب على هذا
التحدي .وال توجد لهذا الغرض وصفات جاهزة تناسب جميع المواقف
والقوانين في جميع الدول ،لكن األمر المؤكد ،أن هناك من الحلول
والممارسات ما ثبتت جدواها خالل التجربة الفعلية ،من بينها تلك التي
تم إلقاء الضوء عليها في هذا الدليل ،والتي يتوقع أن تسهم في بلوغ
الهدف المنشود.

86

مركز المشروعات الدولية الخاصة

مالحظات ختامية
1

Kevin B. Smith and Christopher W. Larimer, “How Does
It Work? Policy Implementation,” The Public Policy Theory
Primer, Philadelphia, PA: Westview Press, 2009, pp. 155156-.

 2يتولى إعداد تقرير النزاهة العالمية مجموعات من الباحثين،
والصحفيين ،واألكاديميين المحليين ،باستخدام أسلوب مراجعة
النظراء .ومنذ عام  ،2004شارك أكثر من  1000باحث على
المستوى المحلي في إعداد التقرير .وتسهم التقارير السنوية – التي
يشتمل كل منها على ما يزيد على مليون كلمة ،وألف بيان رقمي
– في مجال صياغة السياسات المبنية على التجارب والبراهين ،والتي
تعمل – بدورها – على ضمان وجود عناصر االنفتاح والمساءلة لدى
الحكومات .للمزيد من التفاصيل:

http://www.globalintegrity.org/report.

 3يعد استقصاء النزاهة على مستوى الدولة بمثابة تحليل غير مسبوق
– يستند إلى البيانات المستمدة من القوانين والممارسات بالدول
المختلفة ،التي يكون من شأنها منع الفساد وتعزيز المساءلة واالنفتاح.
وفي هذا االستقصاء ،يقوم المحررون الصحفيون من ذوى الخبرة
بمنح حكومات الواليات المختلفة درجات عن مخاطر الفساد بها،
باستخدام  330مقياسًا .ثم تتضمن نتيجة االستقصاء ترتيبًا للواليات
من  1إلى  .50ثم تحصل كل والية على بطاقة تقرير مع درجات في
 14فئة ،منها تمويل الحمالت االنتخابية ،والقوانين المتصلة بأخالقيات
العمل ،واللوائح الخاصة بممارسات جماعات الضغط ،وإدارة صناديق
المعاشات بالواليات .للمزيد من التفاصيل:
http://www. stateintegrity.org.

منظمة النزاهة العالمية

87

حتسني أوضاع احلوكمة على مستوى الدولة
4

See: http://gaportal.org/resources/detail/good-governance-forlocaldevelopment-goforgold-index.

5

See: http://www.unhabitat.org/downloads/docs/UGI-ReportAug04-FINALdoc.doc.

6

See: http://www.impactalliance.org/ev_
en.php?ID=12698_201&ID2=DO_TOPIC.

7

See: http://www.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/.

8

See: http://asiafoundation.org/program/overview/
economicgovernance-index.

 لالطالع على النص الكامل لقانون صندوق تنمية المجمعات االنتخابية9
:في

http://www.marsgroupkenya.org/pdfs/Oct_07/Acts/CDF_
ACT_2003.pdf
10

Roxana Gutiérrez Romero, “Decentralization, Accountability
and the MPs Elections: The Case of the Constituency Development
Fund in Kenya,” iiG Working Paper, May 2009, http://www.iig.
ox.ac.uk/ output/briefingpapers/pdfs/iiG-briefingpaper-02-kenyacdf.pdf.

11

Ndanyi, Matthew, “Kenya: CDF Projects Now to Be
Computerised Nationally,” allAfrica, May 16 2012, http://allafrica.
com/ stories/201205170913.html.
12

Centre for Governance and Development, “National Devolved
Funds Report: Institutional Structures and Procedures,” Research
Report 3, April 2007, p. 6, http://cgd.or.ke/documents/Report%20
320-%20%National%20Devolved%20Funds%20Report%20-%20
Institutional%20Structures%20and%20Procedures.pdf.

مركز المشروعات الدولية الخاصة

88

13

Okungu, Jerry, “The Beauty and shame of Kenya’s
Constituency Development fund – CDF,” Constituencies
development fund board, http://www.cdf.go.ke/9-news/30-thebeauty-and-shame-of-kenyasconstituency-development-fundcdf

14

“28 MPs misused CDF cash,” July 22, 2011, http://
kenyauptodate. blogspot.com/201128-/07/mps-misused-cdfcash.html (exchange rate of 1USD = 91.15 Ksh taken from
August 1 2011, http://usd.fxexchange. com/kes/2011_08_01exchange-rates-history.html).
15

Mutai, Edwin, “Foreign Affairs assistant Minister Onyonka
grilled by KACC over CDF cash misuse,” The Kenya Radar,
August 4 2011 http://www.kenyaradarlive.co.ke/?p=1555
16

“Constituency Development Fund (amendment) Act,
2007,” Constituencies development fund board, http://www.
cdf.go.ke/downloads/summary/9-cdf-secretariat-documents/52constituencydevelopment-fund-ammendment-act-2007.
17

Wanambisi, Laban, “MP Not Hiding, Alleges KACC
Harassment,”Ethics and Anti-Corruption Commission, July 10
2011, http://www.eacc.go.ke/media.ASP?ID=293.
18

Otieno, Jeff, “Why Most Kenyan MPs face 2012 defeat,”
Daily Nation, July 1 2011, http://www.nation.co.ke/News/Wh
y+most+MPs+face+2012+defeat+/-/10561192956//-/v58l6lz/-/
index.html

19

See http://www.nta.or.ke/nta-reports/citizen-report-cards.

20

Vision, Mission and Values, National Taxpayers Association,
http:// www.nta.or.ke/about-nta/vision-mission-a-values.

89

منظمة النزاهة العالمية

حتسني أوضاع احلوكمة على مستوى الدولة
21

“What Next for CDF? The Story of 5 Counties” The
Institute for Social Accountability, 2011, http://www.tisa.or.ke/
uploads/Tale-of-5-counties.pdf.
22

Michael Lipsky, Street-Level Bureaucracy, New York: Russell
Sage Foundation, 1980.

23

Hernando de Soto, The Mystery of Capital: Why
Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else,
New York: Basic Books, 2000.
24

Douglass C. North, Institutions, Instructional Change, and
Economic Performance, New York: Cambridge University
Press, 1990.

 25فى  6فبراير  ،2006قدمت الحكومة المركزية التماسًا إلى
المحكمة العليا إلعادة النظر في قرار محكمة أول درجة بشأن
النزاع بين حكومة باالوان وجمهورية الفيليبين ،والذي كان يقضي
بأحقية باالوان والبلديات والقرى التابعة لها في حصة تبلغ  40بالمائة
من إيرادات كاماجو -ماالمبايا .كما طلبت الحكومة المركزية
إلغاء قرار المحكمة بتجميد حصة الحكومة المحلية في خزينة
الحكومة المركزية.
 26بدأت عملية تحقيق الالمركزية في العام  ،1992على الرغم من
صدور القانون فى العام  .1987وكان هذا التأجيل ناتجًا عن عمليات
الضغط التي مورست ضد القانون ،األمر الذي أدى إلى صدور الالئحة
التنفيذية – رقم  7160في أكتوبر .1991
27

Constitution’s Article X, Section 7; Local Government
Code’s Section 290.
Ibid, Section 286.

90

مركز المشروعات الدولية الخاصة

28

29

“Polls to decide who gets control of Palawan’s billions,” by
Jesus F. Llanto, Newsbreak Online, May 9, 2010 (http://www.
newsbreak. ph/201009/05//polls-to-decide-who-gets-controlof-palawansbillions/).

 30تستند جميع االفتراضات المستمدة من هذه النقطة إلى سعر
صرف يبلغ  43بيسو مقابل الدوالر.
31

“Malampaya case affects other oil fields, Spratlys claim,” by
Jesus F. Llanto, ABS-CBN News Online, Sept. 2, 2009 (http://
www. abs-cbnnews.com/nation/regions/0909/02//malampayacase-affectsother-oil-fields-spratlys-claim).

32

President Fidel Ramos signed Administrative Order 381 on
Feb.17, 1998, stating that Palawan would receive $2.1 billion
from the expected $8.1 billion in revenues from the project.
 33خالل خطبة ألقيت في باالوان في  18يونيو2001 ،

34

“Gov’t seen raising 2001 budget gap to P180B,” by Clarissa
S.Batino, Philippine Daily Inquirer, July 16, 2001.

 35في العام  ،2008وقع الرئيس أرويو  Arroyoالقرار اإلداري رقم
 ،244الذي يسمح بصرف  4بليون بيسو ( 93مليون دوالر أمريكي)
من أرصدة ماالمبايا لصالح برنامج تحقيق االكتفاء من األرز الذي
تشرف عليه وزارة الزراعة.
 36تمنح الفقرة  287من قانون الحكم المحلي الحق لوحدات
الحكومات المحلية في الحصول على حصة تبلغ  40بالمائة من
حصيلة الضرائب .كما تمنح الفقرة ذاتها الحكومة المركزية حق
احتجاز ربع هذه الحصة في حاالت عجز الموازنة الحكومية ،وذلك
بعد التشاور مع الشركاء المجتمعيين .وفي المجلس التشريعي،
قدمت مقترحات باستخدام أرصدة ماالمبايا لتطوير القوات المسلحة
الفيليبينية ،كان من بينها مشروع القانون رقم  594الذي قدمه نائب
منظمة النزاهة العالمية

91

حتسني أوضاع احلوكمة على مستوى الدولة

كويزون  Quezonدانيللو سواريز  .Danilo Suarezوحتى في حال
عدم تمرير مشروع القانون هذا ،فإن الحكومة الجديدة برئاسة
بينينيو أكينو الثالث  Benigno Aquino IIIقامت بالفعل باعتماد
صرف  4.95بليون بيسو فليبينى ( 115مليون دوالر امريكى) للجيش
الفليبيني.
 37صدر قرار راموس  Ramosاإلداري رقم ( 372في  27ديسمبر،
 )1997باحتجاز  10بالمائة من قيمة الحصيلة الضريبية ،خصمًا من
الحصة المخصصة لوحدات الحكم المحلي .ثم أصدر إيسترادا
 Estradaالقرار ( AO 43في  10ديسمبر ،)1998 ،الذي نص على
تخفيض النسبة المحتجزة إلى  5بالمائة .وتلى هذا صدور قرار
المحكمة العليا ( )G.R. No. 132988في  19يوليو.2000 ،
Section 236 of the National Internal Revenue Code.

38

 39صدر األمر التنفيذي رقم  27في  28فبراير 2011
http://www.gov.ph/201128/02//executive-order-no-272-/
وفي  25يناير  ،2010قضت المحكمة العليا بأن شركة الكهرباء

القومية –ال فريق الطاقة ،المنتمي للقطاع الخاص ،والقائم بتشغيل
محطة الكهرباء المدارة بالفحم – هي التي تلتزم بأداء الضريبة
العقارية إلى الحكومة المحلية في كويزون.

http://www.chanrobles.com/scdecisions/jurisprudence2010/
january2010171586/.php

 40تنص الفقرة  521من قانون الحكم المحلي على أن" :تلتزم
السلطة التشريعية بإجراء مراجعة لهذا القانون كل  5سنوات ،وكلما
اقتضى األمر عند تعديل هياكل الحكومة المحلية".
41

“Release of Malampaya funds illegal,” by Jesus F. Llanto,
ABS-CBN News Online, Nov. 27, 2009 (http://www.abscbnnews.com/nation/ regions/1109/27//release-malampayafunds-illegal).

92

مركز المشروعات الدولية الخاصة

42

Partnership for Transparency Fund, تقوية اجمللس الشعبى حملاربة
 الفساد فى منغوليا, http://ptfund.org/201204// strengtheningpublic-council-mongolia/, April, 2012.

43

Zákon o obecnom zriadení - Zákon č. 3691990/ Zb. (The
Law on Municipalities  قانون البلديات- Act. 3691990/) , http://
www.vyvlastnenie.sk/ predpisy/zakon-o-obecnom-zriadeni/
44

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - Zákon č.
5522003/ Z. z., (Law on work in the public interest - Law no.
5522003/ Z.z.), http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-ovykone-prace-voverejnom-zaujme/
45

Zákonník práce - Zákon č. 3112001/ Z. z., ( قانون العملAct No.3112001/ Z. z), http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/
zakonnik-prace/
46

Ivan Rončák, “AKO TO VIDIA OBČANIA,” (“كيف ينظر
 )إليها املواطنونTransparency International, Bratislava, 2007,
http://www. transparency.sk/wp-content/uploads/201001//
ako_to_vidia_s2.pdf
47

Central Register of Contracts, www.crz.gov.sk

48

“Database of Town Contracts, Invoices and Orders, Map of
Electronic Auctions,” Transparent Town, Accessed 52012/31/,
http://www.transparenttown.eu/?s=contract and http://www.
transparenttown.eu/?s=auction
49

“Lampa” STV. http://www.stv.sk/relacieaz/dvojka/vecerpodlampou/Global Integrity

93

منظمة النزاهة العالمية

حتسني أوضاع احلوكمة على مستوى الدولة
50

Zákon č. 2112000/ Z. z. (Law no. 2112000/ Z. z.) http://
www.vhu.sk/data/att/420_subor.pdf; and Zákon o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zákon č. 3572004/ Z. z. o konflikte záujmov - úplné znenie (
 قانون حماية املصالح العامة فى غمار أداء مهام األجهزة احلكوميةLaw no.
3572004/ Z. z. Conflict of Interest), http://www.vyvlastnenie.
sk/predpisy/zakon-o-ochrane-verejneho-zaujmu-pri-vykonefunkcii-verejnychfunkcionarov/

مركز المشروعات الدولية الخاصة

94

