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ل يف بلدانها،  قامت املئات من املنظمات عرب العامل بقيادة حركات التحوُّ
احلرة،  ال�صوق  اقت�صاديات  وتطبيق  قوي،  خا�ض  بقطاع  النهو�ض  طريق  عن 
وانتهاج �صيا�صات دميقراطية. وقامت ال�صرتاتيجيات ـ املوّجهة بعناية وحر�ض 
ـ يف دول الأ�صواق النا�صئة باآ�صيا واأوروبا واأمريكا الالتينية واإفريقيا،  ببناء 
الّزخم املطلوب خللق اقت�صاد تناف�صي، وزيادة حجم الفر�ض املتوافرة، ومنح 
ا على  اأي�صً ال�صيا�صات. وقد عملت هذه الربامج  نع  املواطنني �صوًتا يف عملية �صُ
وبناء  احلوار،  نطاق  وتو�صيع  املدين،  املجتمع  وتقوية  احلريات،  الدفاع عن 
التوافق يف الراأي من اأجل الإ�صالح. وهي اجنازات متد الإ�صالحيني يف اأماكن 

اأخرى بالأمل ، ومتهد الطريق مل�صتقبل اأف�صل. 

مها  م هذا الكتاب درا�صات حالة، لربامج اإ�صالح فّعالة ومبتكرة، ُت�صمِّ ُيقدِّ
ذها جمعيات الأعمال، واملوؤ�ص�صات البحثية، واملنظمات امل�صتقلة الأخرى،  وتنفِّ
اإىل  الربامُج  هذه  اأدت  وقد  اخلا�صة.  الدولية  امل�رشوعات  مركز  مع  بال�رشاكة 
ملمو�صة  منافع  لتحقيق  الأعمال  ومناخ  الدميقراطية،  احلوكمة  من  كل  حت�صني 
كما  احلّرية،  توافر  يتطلَّب  م  التقدُّ باأّن  العتقاد  على  قائم  فجميعها  للمواطنني. 
املوؤ�ص�صي  التغيري  خلق  اإىل  الطريَق  اخلا�ض  القطاُع  يقود  اأن  �رشورة  يتطلب 

لتو�صيع نطاق احلرية. 

ح كلُّ ف�صل من ف�صول هذا الكتاب فكرة رئي�صية هامة يف تطوير جمتمعات  يو�صّ
ة الدميقراطية. و�صواء كانت اهتماماتك تن�صب على وجود حوكمة  ال�صوق احلرَّ
اأو  املهم�صة،  للفئات  اأكرب  فر�ض  توفري  اأو  قانوين،  اإ�صالح  حتقيق  اأو  اأف�صل، 
َبل  مكافحة الف�صاد فاإنك �صتجد �صالتك يف ا�صرتاتيجيات ذات �صلة، اخُتربت من قحِ
تت�صمن عنا�رش ملنا�رشة  تقريًبا  ال�صرتاتيجيات  متنوعة.  وجميع هذه  منظمات 
الربامج  تفا�صيل  فان  عام،  وبوجه  اخلا�ض.  القطاع  وم�صاركة  ال�صيا�صات، 

املختلفة تظهر َقْدًرا ل ميكن اإغفاله من الإبداع والإمكانية العملية للتنفيذ. 

مقدمة
ا�سرتاتيجيات الإ�سالح 
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بو�صائل عديدة  اإجنازه  مُيكن  الإ�صالح  فاإن  توؤكد كل هذه احلالت،  وكما 
دولٌة  تواجهها  التي  امل�صكالت  ذات  ت�صرتك يف  واحدة  دولة  توجد  فال  خمتلفة. 
املوارد،  نف�ض  لها  واحدة  منظمة  توجد  ل  كما  التحديد.  وجه  على  اأُخرى، 
واملواهب، واملهمات، التي متلكها منظمة اأخرى. وت�صبح جهود الإ�صالح اأكرث 
بعينها،  منظمة  اأو  دولة  واحتياجات  متطلبات  وفق  ت�صميمها  يتم  عندما  فاعليًة 
ووفق مواطن القوة التي متتلكها. وعلى اأية حال فال مانع من اأخذ  ال�صرتاتيجيات 
التي ثبت جناحها يف دولة اأخرى يف العتبار، ولكن بعد موائمتها مع الو�صع 

املالئم حلالتك املحددة. 

بظروفك،  عالقة  والأكرث  لك،  بالن�صبة  اأهميًة  الأكرث  الق�صايا  باختيار  قم 
بلدك،  يف  الأولوية  ذات  الحتياجات  تعك�ض  التي  والق�صايا  املوا�صيع  لتحديد 
وال�صيا�صات  الأعمال  وبيئة  الثقافية،  بيئتك  يف  املقبولة  ال�صرتاتيجيات  د  وحدِّ
م�صاركة  نطاق  تو�صيع   اإىل  توؤدى  التي  اجلديدة  الأفكار  با�صتك�صاف  قم  لديك. 
اإىل الآخرين، وت�صتحوذ على  القطاع اخلا�ض، والتي ت�صاعد على نقل ر�صالتك 

اهتمام �صنَّاع ال�صيا�صات. واخرت الأ�صاليب التي تخدم اأهدافك. 

اإن ا�صرتاتيجيات الإ�صالح الواقعية، التي يتم اختيارها بعناية وحر�ض، 
د الطريق لتطوير وتنمية جمتمعات مزدهرة ودميقراطية. اآمل اأن  مُيكنها اأن مُتهِّ
من  متّكنك  التي  املفيدة  للمعلومات  ومنهاًل  لالإلهام،  م�صدًرا  الكتاب  هذا  يكون 

امل�صي ُقُدًما يف اأداء عملك.

جون د. �صوليڤان
املدير التنفيذي 

"CIPE" مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
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مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة وال�رشاكات الهادفة اإىل الإ�صالح

يعملون  الذين  الإ�صالحيني،  اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات  مركز  يدعم 
على النهو�ض والتقّدم بق�صايا احلريات ال�صيا�صية والقت�صادية يف جميع اأنحاء 
العامل، هوؤلء الذين ينطلقون كاأ�صوات قوية م�صتقلة تعربِّ عن القطاع اخلا�ض، 
وتهدف اإىل بناء جمتمعات مزدهرة وحرة. وقد اأف�صحت ا�صرتاتيجيات املنا�رشة 
وك�صب التاأييد، وبرامج بناء القدرات لدى مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة 
نوا البيئة  روا بنجاح يف ال�صيا�صات القت�صادية، وُيح�صِّ املجاَل لل�رشكاء كي يوؤثِّ
اأع�صاء  نظر  وجهات  عن  وا  ويعربِّ الوظيفية،  الفر�ض  ولنمو  لالأعمال  الالزمة 

املنظمات اجلماهريية ال�صعبية وعن م�صاحلهم. 

املفتاح  باعتبارها  ال�رشاكات  اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات  مركز  ويتبنى 
املنظمات  مينح  ال�رشاكات  فاأ�صلوب  املدين.   واملجتمع  الأعمال  منظمات  لبناء 
املحلية ملكية براجمها، ويوؤدي اإىل حتقيق ال�صتدامة. ويف الأحوال العتيادية، 
بنقل  املركز  ويقوم  لها.  احللول  وي�صعون  دولهم  احتياجات  ال�رشكاء  ُيحدد 
القدرات الفنية والإدارية اإىل املنظمة ال�رشيكة، ويت�صارك معها يف املمار�صات 
الإ�صالحية، وبف�صل ال�صبكة الإ�صالحية املتوافرة لديه، وبخربة اأكرث من عقدين 
، ي�صتطيع �رشكاء املركز اأن يقارنوا بني اأفكارهم ويختربوها قيا�ًصا على الربامج 
التي جرى تطبيقها على اأو�صاع مماثلة يف الدول الأخرى ذات الأ�صواق النا�صئة. 
وُي�صّكل هذا الكتاب جزًءا من مبادرة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة امل�صتمرة 

والهادفة اإىل ت�صهيل الت�صارك يف هذه املعرفة. 

الدولية  امل�رشوعات  مركز  فاإن  دويل،  �رشيك  عن  تبحثون  كنتم  ما  فاإذا 
وتعزز  ال�صيا�صات  اإ�صالح  ت�صتهدف  التي  املبدئية  باملقرتحات  ب  ُيرحِّ اخلا�صة 
اأكنتم تبحثون عن  اإىل املنظمات امل�صاركة. و�صواٌء  فر�ض املنت�صبني واملنتمني 
ا�صرتاتيجيات لنقل ر�صالتكم، اأو عن م�صورة ب�صاأن و�صع واإعداد الربامج، اأو عن 
تخطيط ا�صرتاتيجي ملنظمتكم، اأو عن اإقامة حلقة ات�صال اأو ارتباط ب�صبكة دولية 
مه لكم. وللح�صول على املزيد  ُتعنى بالأفكار واخلربات، فاإن لدى املركز ما يقدِّ
من املعلومات عن ال�صرتاتيجيات اخلا�صة بالإ�صالح الدميقراطي املوّجه نحو 

."www.cipe.org" ال�صوق، ات�صلوا باملوقع الإليكرتوين
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النتائج التي حققها مركز امل�سروعات الدولية اخلا�سة و�سركاوؤه املحليون يف تدعيم ال�سيا�سات 

اإفريقيا: 
قّدم برنامٌج اإذاعي م�صتقل يف اإثيوبيا وجهات نظر بديلة حول القت�صاد، 

وفتح الباب للحوار بني القطاعني العام واخلا�ض. 
قامت مبادرة "النداء الوطني من اأجل العمل"ـ  التي اأطلقتها �صيدات الأعمال 
فى مالوى ـ بدور ريادي يف تعريف �صانعي ال�صيا�صات بالقطاع اخلا�ض.

اآ�سيا:
اأربعٌة وع�رشون اأمني بلدية، والعديُد من منظمات املجتمع املدين يف جميع 
اأنحاء الفلبني، عقدوا العزم على حت�صني احلوكمة الدميقراطية بطرق قابلة 

للقيا�ض. 
ت�صٌع و�صبعون موؤ�ص�صة لتمويل التنمية يف جميع اأرجاء اآ�صيا والدول املطلَّة 

ذوا توحيًدا ل�صيا�صات وممار�صات خا�صة باحلوكمة. على املحيط الهادي نفَّ

اأوروبا الو�سطى وال�سرقية:
اأبرزت موؤ�ص�صٌة فكرية بلغارية ق�صيَة مكافحة الف�صاد وو�صعتها على راأ�ض 

اأجندة ال�صيا�صات، ومت تخفي�ض حجم الف�صاد الإداري اإىل الن�صف. 
�صارك اأّول حتالف جلمعيات اأعمال ال�صيدات برومانيا يف عملية رفيعة 

امل�صتوى فى �صنع ال�صيا�صات. 
اأ�صفت اأكادميية املنا�رشة البتكاريُة ال�صبغَة املهنية على ممار�صة 

ت عقد جل�صات ال�صتماع العامة التي تت�صف  املنا�رشة وك�صب التاأييد، وي�رشَّ
بال�ّصفافية.

دول اآ�سيا الأوروبية:
مت ال�صغط على الهيئات احلكومية يف جورجيا لتنفيذ فقرات من القانون 

الإداري ت�صمن حتقيق ال�صفافية. 
اّتخذت جمتمعات الأعمال يف ثماين مناطق رو�صية اإجراءات حلماية حقوق 

قت اإ�صالحات يف جمايل منح الرتاخي�ض لالأعمال والتفتي�ض  املقاولني، وحقَّ
عليها، ويف جمالت اأخرى، وذلك مل�صاعدة من�صاآت الأعمال ال�صغرية.
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اأمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي:
كافح قانون امل�صرتيات الكولومبي الف�صاد با�صتخدام تو�صيات القطاع 

ز التناف�صية وال�صفافية يف امل�صرتيات العامة.  اخلا�ض التي ُتعزِّ
اأ�صعفت موؤ�ص�صة فكرية يف جمهورية الدومينيكان الحتكار الذي متار�صه 

ال�صلطة التنفيذية على ال�صلطة الت�رشيعية، عن طريق تزويد امل�رّشعني 
باملعلومات والتحليل. 

غرّي "هريناندو دي �صوتو" اأ�صلوب فهم العامل للن�صاط القت�صادي غري 
الر�صمي، حيث مت اإدماج 300000 من�صاأة اأعمال �صغرية يف القت�صاد 

الر�صمي يف بريو. 
رفعت جولُت احلوار الأوىل ـ التي ُعقدت حول ال�صيا�صات بني جمعيات 

القطاع غري الر�صمي وال�صلطات املحلية يف فنزويال ـ م�صتوى الهتمام 
بق�صية العمَل يف القطاع غري الر�صمي، وجعلتها اإحدى اأولويات ال�صيا�صة 

الوطنية.

ال�سرق الأو�سط / �سمال اإفريقيا
منت غرفة التجارة الدولية الأفغانية الفتية وتطّورت لت�صبح املوؤ�ص�صة التي 

حتتل مركز ال�صدارة يف جمال املنا�رشة وك�صب التاأييد. 
متت �صياغة اأول قانون وطني حلوكمة ال�رشكات يف العامل، كاماًل باللغة 

العربية، جلمهورية م�رش العربية. 
عوا  اأ�صدر الُكتَّاب واملفّكرون امل�رشيون نداًء لالإ�صالح الد�صتوري وو�صَّ

نطاق احلوار ال�صيا�صي. 
التقت جميع الأحزاب ال�صيا�صية العراقية الرئي�صة لأول مرة ملناق�صة امل�صتقبل 

القت�صادي للعراق وبناء برامج ال�صيا�صات القت�صادية لديها. 
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اخلدمات التي يقّدمها مركز امل�سروعات الدولية اخلا�سة
يعمل املركز عن كثب مع �رشكائه من القطاع اخلا�ض املحلي لبناء موؤ�ص�صات 
مدنية حيوية للمجتمع الدميقراطي. ويقّدم على وجه اخل�صو�ض التوجيه 

والإر�صاد يف املجالت التالية:

التخطيط ال�صرتاتيجي 	•
تطوير الربامج 	•

التدريب على املنا�رشة ومواردها 	•
التطوير التنظيمي، مبا يف ذلك زيادة الع�صوية، والتخطيط املايل  	•

واحلوكمة
التنمية املهنية  	•

امل�صاعدة املالية من خالل املنح اخلا�صة بامل�صاريع 	•
امل�صاعدة الفنية  	•

اخلربة الدولية 	•

CIPE   مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة                                
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حياتها.  وحت�صني  م�صائرها  �صياغة  من  ال�صعوب  الر�صيدة  احلوكمُة  ن  مُتكِّ
الحتياجات  مع  متجاوبًة  احلكومات  تكون  اأن  الدميقراطية  احلوكمة  وتتطلَّب 
ت�رشيع  اإىل  فبالإ�صافة  مل�صاَءلتها.  الإمكانية  تتوافر  واأن  العامة،  واملطالب 
توا�صل  اأن  احلكومات  على  يتعنيَّ  العامة،  للهموم  ت�صتجيب  التي  ال�صيا�صات 
ق  العمل حتى تفي بالتزاماتها. ويعتمد هذا العمل املتوا�صل املالئم حتى يتحقَّ
�صيا�صاتها،  تنفيذ  على  قادرة  حكومية  اإدارة  وجود  على  باللتزامات،  الوفاء 
وعلى اآليات العمل التي يتمكن اجلمهور مبقت�صاها من م�صاَءلة احلكومة. وتتميَّز 
والإنفاذ  بها،  التنبوؤ  ميكن  التي  والقوانني  بالقواعد  كذلك  الر�صيدة  احلوكمة 
القطاعني  لل�صيا�صات من خالل احلوار بني  للقوانني، والتح�صني امل�صتمر  العادل 

العام واخلا�ض.

الت�صميم  حمكم  قانون  على  تقليديا  مثاًل  جلورجيا  الإداري  القانون  م  ُيقدِّ
اأجل  من  "ال�رشاكة  تبذلها  التي  اجلهود  خالل  ومن  �صعيف.  ب�صكل  تنفيذه  جرى 
فقرات من  لتنفيذ  الهيئات احلكومية  على  ال�صغط  فقد مت  الجتماعية"،  املبادرة 
اآ�صيا،  يف  الت�صامن  معهد  م  نظَّ الفلبني،  ويف  افية.  ال�صفَّ حتقيق  ت�صمن  القانون 
اأجل و�صع معايري  لقاًء �صم جماعات املجتمع املدين وامل�صئولني املحليني من 
جديدة للحوكمة، ، يلتزم مبقت�صاه كل من جماعات املجتمع املدين وامل�صئولون 
اإدارات  اأداء  ملتابعة  اأ�صا�صًا  ر  توفِّ للقيا�ض،  قابلة  عامة  بالتزامات  املحليون 
املدن. وقد رعى مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف رومانيا وَدَعَم عملية 
اإن�صاء "اأكادميية املنا�رشة" املحلية،  لإر�صاء الحرتافية يف ممار�صة املنا�رشة 
مت الأكادميية جل�صات ا�صتماع عامة ب�صاأن  وك�صب التاأييد يف رومانيا. وقد نظَّ

الت�رشيعات املقرتحة لتي�صري احلوار،وحتديد وجهات النظر املختلفة.

احلوكمة الدميقراطية
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جورجيا احلوكمة الدميقراطية

يف اأوا�صط عقد الت�صعينيات من القرن املا�صي، �صعر معظم رجال و�صيدات الأعمال 
من القطاع اخلا�ض يف جورجيا باأنهم قد وقعوا فري�صة لل�رشاع بني القت�صاد 
ت�رشيعية  فقرة    700 اجلورجي  الربملان  مرر  فقد  ال�صوق.  واقت�صاد  ه  املوجَّ
جديدة، على مدى خم�ض �صنوات، للم�صاعدة يف اإيجاد الإطار القانوين لقت�صاد 
اإىل  الفتقار  ب�صبب  القانونية  النتقالية  اأُعيقت املرحلة  فقد  ال�صوق. ومع ذلك، 
اآليات التنفيذ الفعالة ، واىل الاّلمبالة الإدارية، بالإ�صافة اإىل التناق�صات بني 

القوانني املختلفة.

يف  العام  الإداري  القانون  الربملان  تبنى  اأكرب،  اإ�صالح  لتحقيق  حماولة  ويف 
الإدارية  الهيئات  احرتام  "�صمان  اإىل  يهدف  ت�رشيع  وهو   ،1999 متوز/يوليو 
حلقوق الإن�صان وحرياته، وللم�صالح العامة و�صيادة حكم القانون". وقد حدد 
القانون اإطارا للتو�صع يف حرية احل�صول على املعلومات، مبا فيها عملية ال�صعي 
اإىل احل�صول على املعلومات من الوكالت احلكومية، كما و�صع قواعد منظمة ، 

ت�صمن �صفافية اجتماعات الهيئات العامة.

وقد جاء اإقرار هذا الت�رشيع مبثابة خطوة هامة نحو اإيجاد توازن بني م�صوؤولية 
فر�صة  اجلورجيني  للمواطنني  ي�صمن  ل  فالقانون  الدولة.  وم�صئولية  املجتمع 
ا بالنهو�ض بال�صفافية،  امل�صاركة يف عملية �صنع القرار فح�صب، ولكنه ي�صمح اأي�صً
وزيادة القابلية للم�صاَءلة يف عمل احلكومة، واحلد من الف�صاد. ومن وجهة النظر 
حا�صمًا  عاماًل  الإداري  القانون  ُيَعدُّ  كافة،  املجتمع  قطاعات  ويف  املوؤ�ص�صية، 

وحرجًا يف دعم الدميقراطية واحلرية يف جورجيا.

يف  الإ�صالح  طريق  على  مهمة  خطوة  ذاته  حد  يف  ُيعترب  القانون  �َصنَّ  اأن  ومع 
ال�صلطة  هيئات  من  قليل  فعدٌد  ال.  فعَّ وغري  بطيئًا  كان  تنفيذه  اأن  اإل  جورجيا، 
الوقت  ويف  القانون.  الية  فعَّ اأعاق  مما  بها،  والتزم  املتطلبات  بع  اتَّ التنفيذية 
ذاته، افتقرت منظمات املجتمع املدين، وو�صائل الإعالم وجمتمع الأعمال اإىل 
ناته، اإ�صافة اإىل اأنها كانت قد فقدت الثقة باحلكومة منذ  الوعي بالقانون ومكوِّ

حقبة احلكم ال�صيوعي.

تعزيز م�ساَءلة احلكومة وامل�ساركة الجتماعية
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احلوكمة الدميقراطية

خلق فر�ص الأعمال من خالل اإنفاذ القانون:
لقد كان التنفيُذ ال�صليم للقانون مهمًا على وجه اخل�صو�ض ملجتمع الأعمال. فلو 
َن من�صاآت الأعمال من العمل بطريقة اأكرث  كَّ ذ بداأب وثبات، مَلَ كان القانون قد ُنفِّ
القطاع  من  النتقالية  العملية  اأعاقت  التي  الإدارية  العراقيل  من  وحَلدَّ  فاعليًة، 
املتوافرة  والطاقات  الإمكانات  كانت  لقد  الر�صمي.  القطاع  اإىل  الر�صمي  غري 
لتعزيز البيئة الداعمة لالأعمال، تعني اأنَّ جمتمع الأعمال لديه اهتمام قوي بتطبيق 

القانون واإنفاذه.

تولت موؤ�ص�صٌة بحثية تعرف با�صم "ال�رشاكة من اأجل املبادرة الجتماعية "PSI" ـ 
وهي منظمة غري حكومية جورجية، تاأ�ص�صت مبا�رشة بعد اإقرار القانون ـ  زمام 
القيادة لعملية ر�صد ومتابعة الإنفاذ ال�صليم للقانون. وقد ا�صرتكت هذه املنظمة 
العملي  التو�صيح  اإىل  َهَدف  الدولية اخلا�صة يف م�رشوع  امل�رشوعات  مع مركز 
ملدى اإ�صهام حكم القانون يف اإر�صاء جمتمع دميقراطي. فعن طريق بناء حتالف 
لتوليد  احلكومية،  غري  واملنظمات  املهنية،  والنقابات  الأعمال   جمعيات  ي�صمُّ 
املبادرة  اأجل  من  "ال�رشاكة  منظمة  �صعت  القانون،  اإنفاذ  لعملية  العام  الدعم 
الجتماعية" اإىل �صمان توفري مناخ اأف�صل للتعاون بني كل من جمتمع الأعمال، 

واأع�صاء الربملان واحلكومة.

اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات  مركز  عمل  لقد 
عن كثب مع موؤ�ص�صة ال�رشاكة من اأجل املبادرة 
تر�صيخ  اأهمية  واإي�صاح  لتو�صيل  الجتماعية، 
القرار،  �صنع  عملية  يف  الجتماعية  امل�صاركة 
املركُز،  زود  وقد  الدميقراطية.  احلوكمة  يف 
امُلثلى  املمار�صة  بطرق  املذكورة  املوؤ�ص�صة 
ا�صتنادًا  واملنا�رشة  التحالفات  بناء  جمال  يف 
�صبكة  بها  �صاركت  عملية،  درا�صية  حالت  اإىل 

�رشكاء املركز يف اأنحاء العامل.

ت�سخي�ص التحديات والتغلُّب عليها 
ن من  اختارت موؤ�ص�صة ال�رشاكة من اأجل املبادرة الجتماعية ا�صتخدام نهج مكوَّ
لت املوؤ�ص�صة اأوًل جمموعة عمل ُتعنى مبن�صاآت  مرحلتني لفح�ض القانون. فقد �صكَّ
الأعمال، قامت ـ مب�صاركة خرباء قانون وعلماء اجتماع ـ باإجراء بحث وحتليل 
واملواد  والنواق�ض  التناق�صات  عن  للك�صف  القانون،  ف�صول  من  ف�صل  لكل 
الغام�صة فيه. وثانيًا، اأجرت جمموعة العمل املذكورة عددًا من ال�صتطالعات 
ياديني واملهنيني الآخرين من القطاع اخلا�ض، لتحديد  امل�صحية يف اأو�صاط الرِّ

مت ال�سغط على الهيئات احلكومية 
لتنفيذ فقرات من القانون 

الإداري اجلورجي �َسِمنَت حتقيق 
ال�سفافية. فقد اأ�سبح املجتمُع 
املدين وجمتمع الأعمال الآن 

�سركاء يتمتعون بَقْدر اأكرب من 
امل�ساواة يف عملية �سنع القرار 

يف املوؤ�س�سات العامة.
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امل�صكالت التي ن�صاأت اأثناء تطبيق القانون، وللتو�صل اإىل فهم ما لكيفية حلِّها.

وثيقة  ُيعترُب  القانون  اأن  املذكورة  املوؤ�ص�صة  اأجرته  الذي  التحليُل  ك�صف  وقد 
ذت تنفيذًا تامًا، فبا�صتطاعتها  قانونية عالية اجلودة، واأنَّ هذه الوثيقة، اإذا ما ُنفِّ
عملية  يف  املجتمع  مب�صاركة  تنه�ض  واأن  الإدارية،  الهيئات  �صفافية  ت�صمن  اأن 
اأن عددًا من  اآخر بنيَّ  اإ�صافيًا  اأنَّ حتقيقًا  َبْيَد  القرار احلكومي والتنظيمي.  �صنع 
اأحكام القانون مل يتم تطبيقها قطعيًا وفق القانون، وذلك نتيجة للتمويل ال�صعيف 
للهيئات الإدارية، ولالإدارة الداخلية غري املالئمة، عالوة على ت�صّور مفاده اأنَّ 
امل�صئولني احلكوميني ل ميكن م�صاَءلتهم اإذا جتاهلوا تطبيق هذا الت�رشيع يف ظل 

الظروف احلالية.

عت  ومن اأجل قيا�ض اآراء وخربات قطاع عري�ض من املجتمع اجلورجي، فقد وزَّ
اأو�صاط جمتمع  موؤ�ص�صة ال�رشاكة من اأجل املبادرة الجتماعية ا�صتبياناًت داخل 
الأعمال، واأعلنت عن امل�صح الذي �صتقوم به يف ال�صحف، والن�رشات الإخبارية 
جلمعيات الأعمال، واأي�صا على �صا�صة تلفزيون الدولة. وقد كان الهدف من هذه 
العملية هو حتديد مدى التزام الهيئات احلكومية بالقانون، والإجراء الذي ميكن 
اأو الهيئات الرقابية عندما تف�صل احلكومة يف اللتزام  اتخاذه من قبل املحاكم 
دت تلك ال�صتطالعات ـ التي اأُجريت لقطاع الأعمال وجماعات  بالقواعد. لقد حدَّ
دة مت ال�صطدام بها عند  املجتمع املدين ـ جتارَب ملمو�صًة، وبيَّنت م�صكالت حمدَّ
ـ يف  احلكومية  الهيئات  اأخفقت  املثال،  �صبيل  فعلى  القانون.  ا�صتخدام  حماولة 
%20 من احلالت التي مت التبليغ عنها ـ يف ال�صتجابة اإىل طلبات احل�صول على 
املعلومات، ومل ت�صتجب اإل بعد اأن اأر�صلت املوؤ�ص�صة املذكورة اإنذارًا اإداريًا لها. 
الإنذارات، رفعت املوؤ�ص�صة دعوى  تلك  ت�صتجب وزارة املالية لأحد  وعندما مل 
ق�صائية �صد الوزارة.  وقد اأظهرت تلك الدعوى اأن القانون قابل لالإنفاذ، واأن 

طلبات احل�صول على املعلومات ميكن، بل يجب اأن ُتلبَّى.

القانون  عن  �صيئا  يعلمون  ل  الأعمال  رياديي  من   24% ن�صبة  اأن  امل�صُح  وجد 
الإداري، واأن من�صاآت الأعمال ال�صغرية عليها اأن حت�صل على املعلومات من خالل 
املعارف ال�صخ�صية اأو الر�صاوى، واأن من�صاآت الأعمال ال�صغرية مل تبذل جهدًا 
رت  للم�صاركة يف اإعداد القوانني الإدارية. وا�صتنادًا اإىل هذه ال�صتنتاجات، قرَّ
اأو�صاط  يف  التوعية  وترية  رفع  الجتماعية  املبادرة  اأجل  من  ال�رشاكة  موؤ�ص�صة 
املجتمع املحلي وال�صكان ب�صاأن حمتويات القانون واحلقوق التي مت ت�صميمه من 
اأجل تاأمينها. ولكي يت�صنَّى تثقيف اأ�صحاب من�صاآت الأعمال واجلمهور بحقوقهم 
ي املعلومات من الهيئات احلكومية، فقد ن�رشت املوؤ�ص�صة، يف اأيار/مايو  يف تلقِّ
بًا بعنوان "مراقبة من�صاآت الأعمال لتطبيق القانون الإداري العام".  2002، ُكتيِّ

جورجيا
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ولنتائج  الإداري  القانون  نات  مكوِّ ملختلف  قانونيًا  حتلياًل  الكتيِّب  ر  وفَّ وقد 
امل�صح.

لت موؤ�ص�صة ال�رشاكة من اأجل املبادرة الجتماعية حتالفًا للمنا�رشة وك�صب  وقد �صكَّ
وا عن  نًا من 70 ممثاًل ملن�صاآت الأعمال واملنظمات غري احلكومية، عربَّ التاأييد مكوَّ
اهتمامهم بالقانون الإداري اأو كانوا يف و�صع ميكنهم من الإ�صهام  يف مراقبة 
ى  تلقَّ الأخرى،  واملزايا  املنافع  بني  ومن  ومنا�رشتها.  امل�رشوع  ن�صاطات 
اأع�صاء التحالف تدريبًا حول كيفية تطبيق القانون على عملهم. وقد عملت هذه 
م مب�صالح اأعمال اأع�صاء التحالف، وكانت مبثابة  املعرفة على النهو�ض والتقدَّ
بامل�صالح  النهو�ض  اأجل  من  الأع�صاء  بني  قوية  عالقات  لبناء  النطالق  نقطة 

اجلمع  على  برمته  امل�رشوع  عمل  كما  املتبادلة. 
بني جمموعة كبرية من اأ�صحاب امل�صلحة املعنيني 
هذا  وكان  اجلورجي.  املجتمع  من  وا�صع  بطيف 
يف  نوعه  من  الأول  هو  احلكومي  غري  التحالف 
جورجيا، الذي ي�صم يف ع�صويته اأ�صحاب م�صلحة 

معنيني ، غري ممثلي املنظمات غري احلكومية.

مقايي�ص النجاح:
لأعمالها  الجتماعية  املبادرة  اأجل  من  ال�رشاكة  موؤ�ص�صة  ممار�صة  فرتة  �صهدت 
الدولة يف جورجيا  �صبيل املثال، كانت م�صرتيات  الإجنازات. فعلى  عددًا من 
م�صدرًا مهمًا للدخل للعديد من من�صاآت الأعمال، قبل قيام هذه املوؤ�ص�صة مبمار�صة 
اأو  اأيُّ دور يف تقييم املناق�صات  ن�صاطها الفاعل، بينما مل يكن لقطاع الأعمال 
�ض عملية امل�صرتيات.  درا�صتها. ويت�صاوى مع ذلك يف القلق اأنَّ الف�صاد كان ُيقوِّ
وعندما اأعلن �صندوق التمويل لوزارات ال�صحة، والعمل، وال�صمان الجتماعي 
اأنه �صوف ي�صتقبل املناق�صات لكي يختار م�رشفًا يقوم بتوزيع الرواتب التقاعدية 
يف اأنحاء جورجيا كّلها، طلبت جمعية البنوك اجلورجية الن�صمام اإىل هيئة �صنع 
للمنا�رشة  حملة  الذكر  �صالف  والتحالف  املذكورة  املوؤ�ص�صة  واأطلقت  القرار، 
الهيئة  يف  كع�صو  اجلورجية  البنوك  جمعية  ان�صمام  ل�صمان  التاأييد  وك�صب 
املذكورة. لقد كانت احلملة ناجحًة، و�صهدت  ـ لأول مرة يف تاريخ جورجيا ـ 
جناح اإحدى جمعيات الأعمال يف امل�صاركة على هذا امل�صتوى الرفيع من عملية 

�صنع القرار.

الوطني  الربنامج  اإعداد  يف  ن�صطا  دورا  اأي�صًا  املوؤ�ص�صة  تلك  حتالُف  ولعب 
اجلورجي للحد من الفقر والنمو القت�صادي. ومبمار�صة التحالف للحقوق التي 
منحها القانون الإداري، فقد اكت�صب فر�صًة للح�صول على املعلومات حول بنية 

احلوكمة الدميقراطية

بيَّنت موؤ�س�سة ال�سراكة من 
اأجل املبادرة الجتماعية 
عملياً اأن القانون الإداري 
قابل لالإنفاذ، واأن طلبات 
احل�سول على املعلومات 

ميكن،  بل يجب اأن ُتلّبى.
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دة الوثيقة، وموؤ�رشات الربنامج التي كانت ُت�صتخدم يف �صياغتها. م�صوَّ

املوؤ�ص�صة  مركز  مديَر  احلكومُة  عيَّنت  اأُخرى،  منا�رشة  حملة  لإطالق  ونتيجة 
للرعاية الجتماعية خبريًا يف عملية التخطيط.

لقد و�صعت موؤ�ص�صة ال�رشاكة من اأجل املبادرة الجتماعية حجر الأ�صا�ض يف جعل  
املجتمع املدين وجمتمع الأعمال على َقْدر اأكرب من امل�صاواة مع الأطراف الأخرى 
يف امل�صاركة بعملية �صنع القرار يف املوؤ�ص�صات العامة ورفعت من وترية التوعية 
يف الدوائر احلكومية بالهموم العامة املتعلقة بتوفري فر�صة اأَف�صل للح�صول على 
املعلومات من خالل القانون الإداري. وقد حدثت تغيريات ثقافية اأ�صا�صية يف 
اإل  ممكنة  التغيريات  تلك  تكن  ومل  واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني  فيما  العالقة 
فى  املذكورة  للموؤ�ص�صة  امل�صتمرة  اجلهود  اإىل جانب  الإداري،  القانون  بوجود 

املنا�رشة وك�صب التاأييد من اأجل تطبيق اأف�صل.

ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الن�صاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موَّ

امل�صدر:
معامل  دائرة  الإداري،"  القانون  تتبُّع  جورجيا:  جمهورية  يف  ال�رشاكات  "بناء  ر"،  �ُصوهحِ "اإلينا 

الإ�صالح القت�صادي )21 ت�رشين الأول/اأكتوبر، 2002(.
Elena Suhir، ”Building Partnerships in the Republic of Georgia: Tracking the 

Administrative Code،“ Economic Reform Feature Service )Oct. 21، 2002(.

جورجيا
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الفلبني احلوكمة الدميقراطية

اإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على الإ�سالح الدميقراطي

دميقراطي  نظام  تاأ�صي�ض  اأجل  من  الأخرية،  العقود  مدى  على  الفلبني،  كافحت 
قادر على تلبية الحتياجات على م�صتويات املجتمع كافة. فالإ�صالحات يجب اأن 
ي موؤ�ص�صات احلكومة، و ُتعالج جوانب الق�صور  يف قطاع الأعمال والقطاع  تقوِّ
الجتماعي، بهدف بناء نظام حلوكمة القطاع العام يكون اأكرث متثياًل. وح�صبما 
جاء على ل�صان الدكتور "جي�َص�ض اإ�صتاني�صالو"، رئي�ض معهد الت�صامن يف اآ�صيا، 
اإلهامًا متكررًا. وهى كما لو كانت  "احلوكمة الر�صيدة غالبًا ما تكون  بالفلبني: 
البطانة الف�صية للغيوم الداكنة التي حتوم ب�صفة دائمة يف �صماواتنا. اإن التحدي 
وا�صح، األ وهو: و�صع اآليات عمل احلوكمة الر�صيدة يف نظام دميقراطي يّت�صف 
ب�صعف موؤ�ص�صات احلكم فيه". ويف حماولة ل�صتهالل التغيري يف نظام احلوكمة، 
قام املعهد املذكور بت�صميم وتنفيذ برنامج َجَمَع امل�صئولني احلكوميني وجماعات 

املجتمع املدين يف لقاء َهدف اإىل حت�صني احلوكمة على امل�صتوى املحلي. 

امل�صتوى  على  احلوكمة  هى  وجهته  تكون  اأن  اآ�صيا  يف  الت�صامن  معهد  ر  قرَّ لقد 
املحلي، نتيجة الأهمية الإ�صرتاتيجية املتزايدة للمدن يف الفلبني. فاأكرث من ن�صف 
ال�صكان الفلبينيني يعي�صون الآن يف 116 مدينة متناثرة يف اأنحاء البالد. وعالوة 
على ذلك، فاملواطنون يف العادة اأكرث انخراطًا بن�صاط وفاعلية يف عملية �صنع 
القرار على امل�صتوى املحلي مقارنًة مب�صاركتهم على امل�صتوى الوطني. وبناء 
على ذلك، فاإن البناء على م�صاركة املواطنني يف املدن �صيكون له منافع اأو�صع 

نطاقًا لأية عملية ت�صتهدف حت�صني حوكمة القطاع العام. 

ي�صف معهد الت�صامن يف اآ�صيا احلوكمة ك�رشاكة بني احلاكمني واملحكومني. ومن 
ت�صاركي  بدور  يقوموا  اأن  العاديني  املواطنني  على  يتعنيَّ  املعهد،  نظر  وجهة 
ل�صمان حتقيق احلوكمة الفّعالة. ويف الوقت ذاته، ثمة حاجة اإىل نظام لرتجمة 
يتحّلون  الذين  واملواطنني  العام،  القطاع  يف  امل�صئولني  وطموحات  روؤى 
بامل�صئولية، وقادة املجتمع املحلي، اإىل التزامات ومبادرات قابلة للقيا�ض. اإن 
اإعداد مثل هذا النظام كان الإلهام الذي قاد معهد الت�صامن يف اآ�صيا لأداء عمله.
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بناء ميثاق وخارطة طريق
با�رش معهد الت�صامن يف اآ�صيا منذ عام 2004، وبالتعاون مع مركز امل�رشوعات 
الفلبني.  يف  العام  القطاع  حلوكمة  املبتكر  بنظامه  التعريف  اخلا�صة  الدولية 
وهو  املتوازن   الأداء  قيا�ض  بطاقة  با�صم  ُيعرف  ما  على  النظام  هذا  ويقوم 
نظام لقيا�ض الأعمال واإدارتها مت اإعداده يف كلية هارڤارد لالأعمال. ويف هذا 
اأخرى،  اأقرانهم من مدن  البلديات امل�صاركني من قبل  اأمناء  النظام يتم تر�صيح 
الرتتيبات  بعمل  املركز  وقام  التنمية.  بعملية  والتزامهم  كفاَءتهم  اإىل  ا�صتنادًا 
الالزمة لقيام وفد من معهد الت�صامن يف اآ�صيا بزيارة عدد من املدن يف الوليات 
املتحدة الأمريكية مثل "ت�صارلوت" و"نورث كارولينا" و"اأو�صنت"، و"تك�صا�ض" 
وذلك  بنجاح،  الأداء  قيا�ض  بطاقات  لنظام  املدن  هذه  تطبيق  طريقة  ملالحظة 

لتح�صني اأداء البلديات.

بداأ تطبيق عملية نظام حوكمة القطاع العام بتكوين ائتالف من جماعات املجتمع 
البلدية، هذا امليثاق  "بيان ميثاق املدينة" للحكومات  بتقدمي  التي تقوم  املدين 
التزام  عمليًا  ح  تو�صّ التي  والقرارات  احللول  من  جمموعة  على  يحتوي  الذي 
،وذلك  احلوكمة  من  اأف�صل  م�صتوًى  بتطبيق  املدينة  يف  املدين  املجتمع  منظمات 
من خالل عملية نظام حوكمة القطاع العام. ويتم تقييم هذا اللتزام، يف وقت 
لحق، باحلوكمة الر�صيدة  يف اأو�صاط حتالفات امل�صئولني امُلنتخبني واملواطنني، 

با�صتخدام هذا امليثاق. 

الفريق  يعقد   ، امليثاق  تقدمي  يتم  اأن  وبعد 
ال�صت�صاري  التابع ملعهد الت�صامن يف اآ�صيا، جل�صة 
املدينة،  يف  العامة  احلوكمة  اأنظمة  حول  عمل 
ُت�صارك فيها جماعات املجتمع املدين وم�صئولني 
ي�صع  اجلل�صة،  انعقاد  واأثناء  العام.  القطاع  من 
حمددة  ومبادرات  ملمو�صة  تدابرَي  امل�صاركون 
الأهداف  لتحقيق  بال�صيا�صات،   خا�صة  واأهدافًا 
عالنية  الإقرار  عملية  اإن  بامليثاق.  الواردة 
واللتزام  الر�صيدة،  احلوكمة  با�صرتاتيجيات 
امُلبيَّنة يف امليثاق حتقق  اأي�صًا بالأهداف  عالنية 

عن�رش امل�صاَءلة لهذه العملية. 

ُتثمر هذه اجلهود يف و�صع "خارطة طريق حلوكمة املدينة"، يتم مبوجبها اإحلاق 
احلكام الإداريني يف املدينة بربنامج للتوعية ، يقوم من خالله كل من امل�صئولني 
قادة  من  )ابتداًء  القطاعات  وقادة  بها،  التخطيط  وم�صئويل  للمدينة،  الإداريني 

قام معهد الت�سامن يف اآ�سيا 
بالرتتيب لعقد لقاء �سّم 

جماعات املجتمع املدين 
و24 اأمني بلدية لو�سع 

معيار جديد للحوكمة، ُيوفِّر 
نظاماً حلوكمة القطاع العام 

يف هذا املعيار ليكون اأ�سا�ساً 
لتتّبع اأداء اإدارة احلكم يف 

املدن.
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واملنظمات  املدين،  املجتمع  مبنظمات  ومرورًا  والعمل،  الأعمال،  قطاع 
ـ  ـ كل يف جماله  املهنية، وال�صباب وانتهاًء بالأكادمييني( بو�صع خرائط طريق 
للحوكمة، تو�صح كل منها  الروؤى، واملهام، والقيم اجلوهرية للمدينة. وُتبنّي 
تلك اخلارطة اأي�صًا الأهداف الإ�صرتاتيجية، والتدابري، والغايات، واللتزامات 

التي يقطعها م�صئولو املدينة وقادة القطاعات على اأنف�صهم لتنفيذ تلك الأهداف. 

دة،  وطوال تنفيذ هذه العملية، يتم قيا�ض النجاح املتحّقق مقارنًة باأهداف حمدَّ
قيا�ض  بطاقات  يف  وت�صجيله  اإحرازه  يتم  الذي  التقدم  ر�صد  اإمكانية  ل  ُي�صهِّ مما 
حاكم  لدى  ويكون  امل�صئوليات.  توزيع  حتدد  البطاقات  فهذه  الأداء،  درجات 
املدينة، وكل ق�صم من الأق�صام يف مبنى احلكومة املحلية، والقطاعات املدنية 
املتحققة.  الدرجات  اأو  بالنقاط  اخلا�صة  بطاقاتها  املواطنني  ب�صئون  املعنية 
وتقي�ض كل بطاقة منها الأداء الفعلي مقارنًة بالتعهدات واللتزامات، مما ُيف�صح 
طريق  خلارطة  املحددة   املجموعات  تنفيذ  بتتّبع  للقيام  املدينة  لإدارة  املجال 
احلوكمة ، ولتقييم مدى فّعالية برامج كل جمموعة من تلك املجموعات. ثم تقوم 
اآ�صيا،  يف  الت�صامن  معهد  من  موظفني  ع�صويتها  يف  ت�صم  التي  ـ  املتابعة  فرق 
واأمناء بلديات، وم�صئولني اإداريني من املدن الأخرى ـ بزيارة املدن امل�صاركة 

لتقييم تنفيذ خرائط الطريق �صنويا.

الزََّخم الالزم للتغيري يف ظلِّ احلوكمة
بهدف  الفلبني  يف  املتباينة  اجلماعات  توحيد  يف  امل�صتمر  الربنامج  هذا  جنح 
النهو�ض باحلوكمة الر�صيدة والرتقاء بها.  وبحلول نهاية عام 2006، كانت 
هناك 24 مدينة قد تبنَّت بالفعل نظام حوكمة القطاع العام. والتزم اأمناء البلديات 
وقادة القطاعات يف العديد من املدن الأخرى باإ�صفاء ال�صبغة املوؤ�ص�صية على هذا 
خم املالزم للتغيري اإىل و�صع خارطة  الطريق الوطنية  النظام. وقد اأدى هذا الزَّ
للحوكمة. ويعد الئتالف الذي و�صع خارطة الطريق الوطنية هذه مبثابة اخلطوة 
القطاع  حوكمة  اإجناز  اإىل  يرمي  الذي  لعام2030،  الفلبني  م�رشوع  يف  الأوىل 

العام على امل�صتوى الوطني. 

وبعد ذلك، قامت ثماٌن من املدن التي طبقت نظام حوكمة القطاع العام بعر�ض 
ما اأحرزته من تقدم، يف موؤمتر وطني عقد يف اآب/اأغ�صط�ض 2006، حيث اأثنى 
ليبيدڤ، على  الدولية اخلا�صة، جورج  اإدارة مركز امل�رشوعات  رئي�ض جمل�ض 
جهود معهد الت�صامن باآ�صيا يف اإن�صاء �صبكة من املواطنني الذين يعملون معًا من 
لقد  القانون.  و�صيادة حكم  املتكافئة  والفر�ض  الر�صيدة،  اأجل حتقيق احلوكمة 
التي مت فيها  التي حدثت يف املدن  التغيريات  "اإ�صتاني�صالو" فعليا  الدكتور  راأى 
تنفيذ نظام حوكمة القطاع العام. ففي هذه املدن: "تكاملت احلوكمة الر�صيدة، 

الفلبني
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ُت�صتكمُل  واحلرية  بالواجبات،  ُت�صتكمُل  فاحلقوق  امل�صئولة،  املواطنة  مع 
وال�صتدامة،  والن�صباط،  بالنزاهة،  مب�رشًةً  الأجرا�ض  ت  وُدقَّ بامل�صئوليات. 

والنفتاح، وروح الفريق واملرونة."

احلالة  هذه  يف  الواردة  الن�صاطات  للدميقراطية  الوطني  ال�صندوق  مّول 
الدرا�صية.

امل�صادر: 
جي�َص�ض اإ�صتاني�صالو"، "تقوية الدميقراطية يف الفلبني: حلول املجتمع املدين حلوكمة القطاع 

العام،" دائرة معامل الإ�صالح القت�صادي )15 كانون الأول/دي�صمرب 2005(. 
Jesus Estanislao، ”Strengthening Democracy in the Philippines: Civil 

SocietySolutions to Public Governance،“ Economic Reform Feature Service )Dec. 
15، 2005(.
"اإڤيلني ر. �صنغ�صون، "روؤية قطاع الأعمال مل�صتقبل الفلبني،" دائرة معامل الإ�صالح القت�صادي 
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رومانيا احلوكمة الدميقراطية

موا�سلة اإ�سالح ال�سيا�سات

اأْوَلت احلكومُة الرومانية، على امتداد العقد الأول من جتربة املرحلة النتقالية 
اأّن  ومع  اخلا�ض.  القطاع  باحتياجات  �صئياًل  اهتمامًا  واقت�صاديا،  �صيا�صيا 
الف�صاد  اأن  اإل   ،1990 عام  يف  قانونيًة  اأ�صبحت  اخلا�صة  وامل�صاريع  املن�صاآت 
ولأن  النمو.  عملية  اأعاقت  املعلومات  اإىل  والفتقار  ال�صوق  موؤ�ص�صات  و�صعف 
ملواكبة  الأفراد  الأعمال  رياديو  كافح  فقد  القائمة،  امل�صالح  اآَثرت  احلكومة 
قليلة  و�صائل  �صوى  لهم  تتوافر  ومل  للدولة،  اململوكة  املناف�صة  املوؤ�ص�صات 
اأولئك  ال�صيا�صات، ناهيك عن عدم مقدرة  ّناع  القرار و�صُ اأ�صحاب  للتوا�صل مع 

ياديني على التاأثري فيهم. الرِّ

الرومانية  للدميقراطية  ال�رشوري  من  كان  الزمنية،  احلقبة  هذه  وخالل 
د. واإىل اأن يعرف النا�ض طريقة ا�صتخدام اآليات عمل احلوكمة  النا�صئة اأن تتوحَّ
وموؤ�ص�صاتها، فاإن احلوكمة الدميقراطية �صوف تبقى �صعيفًة. فقد احتاج جمتمع 
حني  يف  التاأييد،  ك�صب  و  املنا�رشة  اأدوات  ا�صتخدام  كيفية  تعلُّم  اإىل  الأعمال 
ُمعطيات  للح�صول على  ال�صيا�صات  اأبواب عملية �صنع  فتح  اإىل  احتاجت احلكومة 

مفيدة من اجلمهور، و�صمان ال�صفافية.

وباإدراك مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة لهذه الحتياجات، فقد با�رش بالعمل 
تقويتها،  طريق  عن  احلوكمة  عملية  يف  لإ�رشاكها  املحلية  الأعمال  جمعيات  مع 
و�رشع  التاأييد.  وك�صب  املنا�رشة  مبفهوم  والتعريف  التحالفات،  بناء  وت�صجيع 
املركز يف تاأ�صي�ض عملية توا�صل دائمة ومهنية بني القطاع اخلا�ض وامل�صئولني 

احلكوميني على امل�صتويني املحلي والقومي.

التعلم على امل�ستوى املحلي للنجاح على امل�ستوى القومي
لفتح  2002 كو�صيلة  املنا�رشة يف عام  اأكادميية  لتاأ�صي�ض  ُو�صعت �صورٌة ذهنيٌة 
باب احلوار بني القطاع اخلا�ض واحلكومة. وجرى تنفيذ هذه املبادرة، التي 
نة من خم�ض  الدولية اخلا�صة، من قبل جمموعة مكوَّ دعمها مركز امل�رشوعات 
حتالفات لقطاع الأعمال يف منطقة "َبَنْت"  برومانيا، وهي اإحدى املناطق الأكرث 
تقدمًا من الناحية القت�صادية يف البالد. وتوىل "احتاد رياديي القطاع اخلا�ض" 
�ْض" زمام املبادرة يف اإقناع جمعيات الأعمال الأربع الأخرى باأن  حِ يف ق�صاء "متحِ
م�صاركتها اأ�صا�صية يف تطوير القطاع اخلا�ض، وتنميته يف املنطقة املذكورة ويف 

بقلم: كر�صتينا جري�صو
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تلك  يف  باأموالها  الإ�صهام  على  منها  جمعية  كل  وافقت  وقد  باأ�رشها.  رومانيا 
تنفيذ املبادرة، بتقدمي خبري  العام الأول من  بينما قام املركز، يف  املبادرة، 
معًا.  اآٍن  يف  ومر�صد  كمعلم  للعمل  التاأييد  وك�صب  املنا�رشة  جمال  يف  روماين 
م املركز هذا الدعم لل�صنة الأوىل فقط، ولكن امل�رشوع ا�صتمر ودعم نف�صه  لقد قدَّ

بنف�صه منذ ذلك الوقت.

اأُقيمت "اأكادميية املنا�رشة" لتحقق اأربعة اأهداف 
جل�صات  لرعاية  كان  منها  الأول  اإ�صرتاتيجية: 
ر  توؤثِّ ق�صايا  حول  والندوات  العامة  ال�صتماع 
وتطوير  اإن�صاء  بهدف  وذلك  اخلا�ض  القطاع  يف 
احلكوميني  امل�صئولني  بني  واأمينة  منفتحة  عالقة 
من  الثاين  الهدف  وكان  الأعمال.  وّرياديي 
الأفراد  من  عدد  تدريب  هو  الأكادميية  تاأ�صي�ض 
التاأييد  وك�صب  للمنا�رشة  الفنية  اجلوانب  على 
لكي  الق�صايا،  على  القائمة  لل�صيا�صات  والرتويج 
يقوم هوؤلء الأفراد بنقل ما يتعلَّمونه من املعرفة 
اإىل امل�صاركني الآخرين املهتمني بهذا املو�صوع 
التوّجه  هذا  عالج  وقد  اخلا�ض.  القطاع  يف 

احلاجة اإىل تو�صعة �صبكة املنا�رشة وك�صب التاأييد، وتعزيز الأجندات الت�رشيعية 
ملجتمع الأعمال. اأما الهدف الثالث لالأكادميية فقد كان �صمان اإمكانية الو�صول 
اإىل املعلومات عن طريق اإن�صاء قاعدة بيانات ت�صتطيع جمعيات الأعمال واأع�صاء 
الأكادميية الو�صول اإليها، وحتتوي على معلومات عن الإح�صاءات النتخابية، 
الهدف  اأما  التنظيمية.  واملتطلبات  النتخابية،  والتوجهات  الق�صايا،  وحتليل 
الرابع والأخري، فيتمّثل يف اأن الأكادميية ذاتها جاءت لتتطّور وتنمو بحيث ت�صبح 
ز  ُيعزِّ اأن  مكان الختبار العام لق�صايا القطاع اخلا�ض، ومن �صاأن هذا الدور 

ال�صفافية وم�صاركة املواطنني يف عمل احلكومة. 

تنظيم  ا�صتماع عامة حول  "اأكادميية املنا�رشة" جل�صة  نّظمت   ،2003 ويف عام 
املنا�رشة وك�صب التاأييد يف رومانيا، كخطوة اأوىل نحو التبادل املنفتح والأمني 
الوليات املتحدة  العامة يف  اإىل نظام جل�صات ال�صتماع  للمعلومات. وا�صتنادًا 
الأمريكية، فقد تعاونت "اأكادميية املنا�رشة" مع املنظمات الأخرى جلمع ما مت 
التطوعي، وو�صائل  الإدلء به من �صهادات من قبل ممثلي احلكومة، واملجتمع 
الإعالم ب�صاأن تنظيم املنا�رشة املبا�رشة. وقد عملت جل�صة ال�صتماع هذه على رفع 
م�صتوى التوعية باملنا�رشة وك�صب التاأييد يف اأو�صاط املجتمع املدين واحلكومة، 
وعلى التاأثري يف نتيجة م�صودة قانون ك�صب التاأييد بالإقناع وال�صغط والتاأثري، 

�ساعدت اأكادميية املنا�سرة 
يف مراجعة الت�سريعات، 

واأ�سهمت يف العملية 
الت�سريعية ذاتها. ومن 

خالل جل�سات ال�ستماع 
العامة التي تتَّ�سم 

بال�سفافية، اأ�سبح الربملاُن 
لعاً ب�سكل  الروماين الآن مطَّ

اأف�سل على احتياجات عامة 
النا�ص واأكرث تناغماً معها.
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الذي كان يجري تقدميه اإىل الربملان يف ذلك احلني. وبعد انعقاد جل�صة ال�صتماع 
الأولية هذه، عملت "اأكادميية املنا�رشة" مع ممثلي قطاعي التكنولوجيا والت�صنيع 
لتحديد الأولويات الت�رشيعية لكل قطاع فيما يخ�صه، ولعقد جل�صات ا�صتماع عامة 
عني،  حول كل اأولوية من هذه الأولويات. فاأظهرت جل�صاُت ال�صتماع هذه للم�رشِّ
ب�صورة عملية، اأن القطاع اخلا�ض ي�صتطيع تقدمي معلومات قّيمة، وطرح جمموعة 
النجاح  هذا  على  وبناء  الت�رشيعية.  للعملية  املالئمة  النظر  وجهات  من  متنوعة 
الأويل، داأبت ال�صلطات املحلية على دعوة "اأكادميية املنا�رشة" اإىل امل�صاعدة يف 

تنظيم جل�صات ا�صتماع اإ�صافية.

وكانت "اأكادميية املنا�رشة" قد قامت، مب�صاعدة من م�صت�صار املنا�رشة وك�صب 
قادة  من  قائدًا   17 بتدريب  اخلا�صة،  الدولية  امل�رشوعات  مركز  لدى  التاأييد 
من  �صل�صلتني  وقّدمت  التاأييد،  وك�صب  املنا�رشة  عملية  على  املحليني  الأعمال 
املحا�رشات اإىل قطاع الأعمال يف مدينة "تيمي�صوارا"، حيث زّودت تلك الندوات 
حت اجلوانب  امل�صاركني بفهم اأ�صا�صي للمنا�رشة، وا�صتخداماتها واأهدافها، وو�صّ
العملية حلمالت املنا�رشة من خالل حالت درا�صية من رومانيا ذاتها. فاأ�صهمت 
جمموعة الن�صاطات هذه، على وجه اخل�صو�ض، اإ�صهامًا كبريًا يف جعل "اأكادميية 
ف الدعم اخلارجي لها. وكانت  املنا�رشة" مبادرًة م�صتدامًة، حتى بعد اأن توقَّ
هذه املجموعة الأوىل من املتدربني ال�صبعة ع�رش قادرًة على ا�صتيعاب ما تعلَّمته 

من املعرفة ونقلها اإىل زمالء املتدربني وم�صاعديهم و�رشكائهم التنظيميني. 

ت "اأكادميية املنا�رشة" عقد العديد من الندوات للجماهري  ومنذ ذلك احلني، ي�رشَّ
العمل  قانون  تطبيق  كاًل من  الندوات  تلك  اإحدى  الأعمال. وناق�صت  وجمتمعات 
بت لهذا اللقاء، بدعم من اإحدى  الذي اأُقرَّ حديثًا وتبعات ذلك التطبيق، بعد اأن رتَّ
كربيات ال�صحف الرومانية والبنك التجاري الروماين، الذي جمع معًا ممثلني من 
احلكومة، والحتادات التجارية، والقطاع اخلا�ض. ومن اجلدير باملالحظة، 
اأن "اأكادميية املنا�رشة" ُدعيت اإىل عقد هذه الندوة ب�صبب �صمعتها الطّيبة كجمعية 

اأعمال مهنية غري منحازة.

تغيري عملية �سنع القرار 
يف  تاأثريا  بعد  فيما  اأحدثت  التي  للتحالفات  الدعم  املنا�رشة"  "اأكادميية  قّدمت 
طريقة تنفيذ عملية �صنع ال�صيا�صات. و�صاعدت هذه الأكادميية يف عملية مراجعة 
 ،2003 عام  ويف  ذاتها.  الت�رشيعية  العملية  اإ�صالح  يف  واأ�صهمت  الت�رشيعات، 
ال�صلبي  الأثر  لتقلي�ض  الوطني  امل�صتوى  على  "حملًة  املنا�رشة  "اأكادميية  قادت 
تنظيمها  خالل  ومن  واملتو�صطة.  ال�صغرية  املن�صاآت  على  ال�رشيبية  للقوانني 
خلرباء قطاع الأعمال، جنحت احلملة يف اإ�صافة عدد من التعديالت على قانون 

رومانيا
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املالية العامة. ويف حالة اأخرى، اأقنعت الأكادميية حكومة "تيم�صوارة" بجعل 
احلوارات العامة نوعًا من العمل العتيادي، ومثلت هذه اخلطوة اإحدى الطرق 
املتبعة يف تنفيذ قانون حظر الجتماعات املغلقة واحلق يف حرية احل�صول على 
�صنع  عملية  يف  متبعة  اآلية  ال�صفافية  مفهوم  يجعل  الذي  واملعلومات،  املعرفة 
الأخطاء  تقلي�ض  ب�صاأن  لحقًا  ُعقدت  التي  ال�صتماع  جل�صات  عملت  كما  القرار. 
يف ح�صاب �رشائب املمتلكات، وحت�صني نظام جمع النفايات ال�صلبة، على اإيجاد 

غبة يف ح�صورها.  الدعم العام لهذه اجلل�صات وخلق الرَّ

والأكرث اأهمية من ذلك هو اأن البداية القوية للمبادرة �صمنت اأن الربنامج �صوف 
ي�صتمر يف دعم احلوكمة الدميقراطية يف رومانيا. وتعترب "اأكادميية املنا�رشة" 
الآن، اإىل حدٍّ كبري، من اجلهات الداعمة لعقد جل�صات ا�صتماع عامة مالئمة ومهنية 
ل �صمعتها الطيبة، كو�صيط اأمني بني خمتلف وجهات النظر  وتّت�صم بال�صفافية. وت�صكِّ
وامل�صالح، اأ�صا�صًا متينًا تنطلق منه عملية ال�صتمرار يف تطوير القطاع اخلا�ض 

يف "تيمي�صوارا" ومنطقة "َبَنت" ويف رومانيا باأ�رشها.

لت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الن�صاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موََّ

احلوكمة الدميقراطية
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يبذلها  التي  قة  املن�صًّ املنا�رشة  جهود  خالل  من  اخلا�ض،  القطاع  ي�صتطيع 
القطاع العام، الإ�صهام بتجاربه وموارده يف عملية �صنع ال�صيا�صات، وذلك حتقيقًا 
اأن  والأنظمة  القوانني  وت�صتطيع  عام.  ب�صكل  واملجتمع  الأعمال  من�صاآت  مل�صلحة 
ُت�َصّن  عندما  فقط  النطاق  وا�صعة  الجتماعية  واملنفعة  املرجوة،  الأغرا�ض  ق  حتقِّ
تلك القوانني وتو�صع تلك الأنظمة فى �صوء امل�صاركة بالراأي للجهات املعنية بتلك 
لهمومه  احلكومة  على  اخلا�ض  القطاع  طرح  فاإن  الأحيان  اأغلب  ويف  الق�صايا. 
التجارة،  وُغرف  الأعمال  جمعيات  خالل  من  لها،  املالئمة  واحللول  و�صواغله 

ناع ال�صيا�صات واأ�صحاب القرار. . يجعله م�صدرا قيِّمًا ل�صّ

ع النَّهج الذي يتَّبعه مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة لأجندات الأعمال  ُي�صجِّ
على امل�صتويات القومية قادة القطاع اخلا�ض على اللتقاء ملناق�صة الق�صايا التي 
ميكن  عملية  حلول  وو�صع  امل�صرتكة،  امل�صالح  وت�صخي�ض  بالهم،  وت�صغل  هم  َتهمُّ
حتديد  يف  املذكور  الوطني  امل�صتوى  على  الأعمال  اأجندة  نهُج  وُي�صاعد  تنفيذها. 
م تو�صيات ملمو�صة لإزالة تلك  القوانني والأنظمة التي ُتعيق ن�صاط الأعمال، ويقدِّ
من  العديد  يف  النهج  هذا  ا�صتخدام  مت  لقد  القت�صادي.  امُلناخ  وحت�صني  العوائق 
الدول، ومتت مواَءمته لال�صتخدام على امل�صتوى املحلي يف درا�صة احلالة الرو�صية 

املعرو�صة يف هذه املطبوعة.

ال، األ وهو "الربامج ال�صت�صارية الت�رشيعية"، الذي يقيِّم  وهناك نهٌج اآخر فعَّ
الأثر القت�صادي ملقرتحات ت�رشيعية بعينها. فالهيئات ال�صت�صارية الت�رشيعية ُت�صهم 
َقْدر اأكرب من املعلومات، وُت�صاعد  يف عقد حوارات حول ال�صيا�صات، مبنية على 
�صنَّاع ال�صيا�صات واأ�صحاب القرار، الذين يفتقرون يف اأغلب الأحيان اإىل املوارد 
القت�صادية ذات  الق�صايا  ب�صاأن  ال�صديدة  القرارات  ال�رشورية لتخاذ  واخلربات 
التوجه القت�صادي، وهو  اأن مركز  اإىل  الإ�صارة هنا  بالأعمال. وجتدر  العالقة 

اد هذه الربامج. موؤ�ص�صة بحثية يف جمهورية الدومينكان، كان يف طليعة روَّ

الإ�سالح القانوين والتنظيمي
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رو�سيا الإ�سالح القانوين والتنظيمي 

اإعداد اأجندات اأعمال على امل�ستوى الإقليمي 

لت  ها مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة، �صكَّ 2003، وبا�صتخدام عملية اأعدَّ يف عام 
جمعياُت الأعمال، واملوؤ�ص�صات الفكرية، ومنظمات املجتمع املدين، يف ثماين مناطق 
رو�صية، حتالفات حملية للمنا�رشة وك�صب التاأييد بغر�ض توفري مناخ اأف�صل لالأعمال. 
وقام كل حتالف حملي يف تلك املناطق ب�صياغة اأجندة اأعمال خا�صة مبنطقته، من اأجل 
زيادة منو القطاع اخلا�ض فيها، حيث عمل امل�صاركون يف جمموعات عمل �صغرية مع 
قات امل�صرتكة واأهداف التنمية. وتناولت  �رشكائهم على م�صتوى املنطقة  حل�رش املعوِّ
اإ�صالحية  تدابري  واقرتحت  التحديد،  �صديدة  ق�صايا  و�صعوها  التي  الأعمال  اأجندات 

دقيقة ومالئمة.

وقد جاءت تلك التحاليل والأجندات يف الوقت املنا�صب؛ لأّن من�صاآت الأعمال ال�صغرية يف 
رو�صيا كانت تعمل يف بيئة غري مواتية للغاية طوال عقد الت�صعينيات من القرن املا�صي. 
اإذ  ف�صادًا منهجيًا،  د  ولَّ التنظيم املفرط  فاإن  الأعمال املحلية،  وح�صب راأي جمتمعات 
اأُتيحت للمفت�صني احلكوميني ُفَر�صًا عديدًة لنتزاع الر�صاوى من جمتمع الأعمال، ودفع 
الر�صاوى  اإىل حماية حقوقهم من خالل  الأعمال  القانونية جمتمع  املوؤ�ص�صات  �صعف 
ال�صارمُة  ال�رشيبيُة  ال�صيا�صاُت  �صّجعت  وكذلك  املحاكم.  طريق  عن  حمايتها  من  بدًل 
"برميور�صك" مثاًل على تف�صى هذه امل�صكالت: حيث  التهّرَب ال�رشيبي. وكانت منطقة 
اعترب %67 من رجال و�صيدات الأعمال يف املنطقة اأنَّ ال�رشائب م�صكلٌة توؤدي اإىل خلق 
م�صكالت اأخرى غريها، واأنَّ ما بني %30 اإىل %50 من الأعمال املحلية يتم تنفيذها 
الأموال )املنقولة وغري املنقولة(،  الر�صمي. وكانت �صعوبة امتالك  القطاع غري  يف 
مُتثِّل  لالأعمال  ال�صعيف  الت�صّور  و  الأعمال،  فر�ض  حول  املعلومات  اإىل  والفتقار 

القيود الرئي�صة الأخرى املفرو�صة على من�صاآت الأعمال ال�صغرية واملتو�صطة.

 ومع اأن حكومة الحتاد الرو�صي كانت قد �صادقت يف ال�صابق على �صيا�صات �صديقة 
لل�صوق تهدف اإىل خلق قطاع قوي ملن�صاآت الأعمال ال�صغرية واملتو�صطة، اإل اأن جمتمع 
مل  ذلك،  على  وعالوة  ال�صيا�صات.  تلك  ت�صكيل  يف  فاعاًل  ن�صيطًا  دورًا  يوؤدِّ  مل  الأعمال 
تقم حكومات املناطق بتنفيذ ال�صيا�صات الفيدرالية على امل�صتوى املحلي، والهادفة اإىل 
لذلك  ال�صهادات. ونتيجة  واإ�صدار  الت�صجيل، والتفتي�ض، والرتخي�ض،  حت�صني عمليات 
ـ كما هو حمّرر على الورق  "فجوة الواقع" بني القانون الحتادي )الفيدرايل(  ن�صاأت 
فمع  واملالية،  القت�صادية  البحوث  ملركز  ووفقًا  لل�صيا�صة.  الفعلية  الإدارة  وبني  ـ 
اأن اإجناز عملية  اإل  اأيام فقط،  اأن التفوي�ض القانوين لت�صجيل عمل ما ي�صتغرق خم�صة 
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الإ�سالح القانوين والتنظيمي 

الت�صجيل، على اأر�ض الواقع، كان ي�صتغرق اأكرث من �صهر واحد تقريبًا يف املتو�صط. 
وباملثل، كانت كلفة الرتخي�ض الفعلي اأعلى بحوايل 16 �صعفًا من الكلفة املن�صو�ض 
دة واملكلفة املزيد من  عليها يف املوا�صفات القانونية. لقد طردت هذه العمليات املعقَّ

من�صاآت الأعمال نحو القطاع غري الر�صمي. 

معاجلة ال�سعف املوؤ�س�سي
عليها  قامت  التي  ـ  الوطنية  الأعمال  اأجندة  عملية  تقوم  الق�صايا،  لهذه  معاجلتها  يف 
ال�صتثمار  ت�صجيع  يف  اخلا�ض  القطاع  منظمات  مب�صاعدة  ـ  املحلية  الأَعمال  اأجندات 
هذه  واإي�صال  والتنظيمية،  الت�رشيعية  الأولويات  و�صع  طريق  عن  القت�صادي  والنمو 
الأولويات بو�صوح اإىل �صّناع ال�صيا�صات. ومن خالل هذه العملية، ت�صوغ املنظماُت 
ف اأع�صاءها  اأمام احلكومة، وتثقِّ د  مواقَف خا�صة بال�صيا�صات، وتعربِّ عن راأي موحَّ

ر فيهم. بال�صيا�صات التي توؤثِّ

لقد جاءت اأجندات الأعمال املحلية ثمرًة للجهود التي ُبذلت على مدى �صنتني يف جمال 
بناء التحالفات، والأبحاث وتكوين التوافق، قام مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة 
خاللهما بتقييم احتياجات جمتمع الأعمال، وتنفيذ برامج بناء القدرات لتجهيز وتاأهيل 
على  الأجنداُت  وحفزت  اأع�صائها،  عن  نيابًة  ال�صيا�صات  ملنا�رشة  املحلية  اجلمعيات 
ة. ولإطالق عملية اإعداد اأجندات الأعمال املحلية  تكويَن التحالفات حول الق�صايا امُللحَّ
�صارك قادة من 79 جمعية اأعمال يف الندوات بهدف ت�صخي�ض اأهم العوائق التي تعرت�ض 
�صبيل اإقامة وتاأ�صي�ض الأعمال وامل�صاريع يف اأقاليمهم املحلية. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن 
معظم هوؤلء القادة لديهم خربة م�صبقة يف حت�صني مناخ الأعمال يف اأقاليمهم. وك�صفت 

الإدارية،  العوائق  اأّن  عن  النقاب  الندوات  تلك 
دة، وعدم كفاية فر�ض  والإجراءات ال�رشيبية املعقِّ
العوامل  من  جزءًا  �صكلت  القرو�ض  على  احل�صول 

امل�صرتكة التي ُتقيِّد تطور الأعمال يف اأنحاء البالد.

بتنظيم  الثمانية  التحالفات  من  حتالف  كل  قام  ثم 
دة مت  زة، عملت على ق�صايا حمدَّ جمموعات حوار مركَّ
ت�صخي�صها اأثناء الندوات من اأجل اإعداد جمموعة من 
ومعاجلتها.  التحديات  ملواجهة  الالزمة  التو�صيات 
واأجرت جمموعات احلوار املرّكزة عددًا من البحوث، 
اخلرباء  من  التوجيه  على  احل�صول  اإىل  و�صعت 

وا�صعًة  م�صاركًة  املحلية  التحالفات  ق  حُتقِّ ولكي  ال�صيا�صات.  وخرباء  القت�صاديني، 
املوائد  اجتماعات  من  عدد  بتنظيم  حملي  حتالف  كل  قام  الأعمال،  جمتمع  جانب  من 
رت تلك الجتماعات الفر�صة  امل�صتديرة، بهدف جمع قادة جمتمع الأعمال معًا. وقد وفَّ

قامت الإدارات املحلية يف 
اأربع اأقاليم رو�سية بتنفيذ 

مبداأ "النافذة الواحدة" 
مما جعل املعامالت اأكرث 

مالءمًة، وحدَّد اجلهات 
احلكومية امل�سئولة عن تقدمي 

كل خدمة من اخلدمات 
بعينها.
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ملناق�صة التقّدم الذي حُتّققه جمموعات احلوار املرّكزة، ومكنت من التفاق على ق�صايا 
ال�صيا�صات ذات الأولوية. وبناًء على ال�صتنتاجات التي مت التو�صل اإليها يف مباحثات 
اأجندة  الثمانية ب�صياغة  التحالفات  اجتماعات املوائد امل�صتديرة، قام كل حتالف من 
لي  وممثِّ احلكوميني،  امل�صئولني  على  عت  ووزِّ الأجندات  تلك  ُن�رشت  ُثم  حملية،  اأعمال 
اإقليم. وقام كل حتالف  الرائدة يف كل  الت�رشيعية املحلية، وو�صائل الإعالم  الهيئات 

منها اأي�صًا بتنظيم موؤمتر �صحفي حملي لإطالق اأجندات الأعمال املحلية.

اإغالق فجوة الواقع
حمالُت  دفعت  مناطق،  اأربع  ففي  اجلماعي.  العمل  قوَة  العمليات  هذه  نتائُج  ح  تُتو�صّ
تنفيذ  اإىل  فيها  املحلية  الإدارات  التحالفات،  تقودها  التي  التاأييد  وك�صب  املنا�رشة 
مبداأ "النافذة الواحدة". ووفقًا لهذا املبداأ، ُتقيم احلكومة نقطة واحدة لتقدمي اخلدمات 
ملجتمعات الأعمال. وتعمل هذه النافذة اأو النقطة الواحدة على جعل املعامالت اأكرث 
احلكومية  اجلهة  وتو�صيح  الإدارة،  تب�صيط  يف  اأي�صًا  ُت�صاعد  اأنها  عن  ف�صاًل  مالَءمًة، 

وقد   . بعينها  خدمة  كل  تقدمي  عن  امل�صئولة 
خف�ض  على  اأي�صًا  الإ�صالحات  هذه  عملت 
املثال،  �صبيل  فعلى  الف�صاد.  حدوث  احتمال 
على  بالتوقيع  "كرا�صنودار"  اإقليم  حاكم  قام 
الذي  الواحدة"  "النافذة  مبداأ  تطبيق  قرار 
بعد  مت،  اإذ  الأرا�صي.  معامالت  تنفيذ  ط  ُيب�صِّ
وثائق  ملراجعة  املطلوب  الوقت  تقلي�ض  ذلك، 

معامالت الأرا�صي، والذي كان ي�صتغرق مدًة ترتاوح ما بني 6 اأ�صهر اإىل 24 �صهرًا، 
اإىل مدة ترتاوح ما بني �صهرين و�صتة اأ�صهر. ونتيجة لتطبيق اإجراءات الت�صجيل اجلديدة ـ 
عماًل مببداأ "النافذة الواحدة"ـ  يف اإقليم "برميور�صك"، اأ�صبح رياديو الأعمال يحتاجون 
الآن اإىل اإعداد جمموعة واحدة من الوثائق بدًل من اإعداد �صبع جمموعات، ومت تقلي�ض 

الفرتة الزمنية ملراجعة الوثائق من 40 يومًا اإىل �صبعة اأيام. 

ويف مبادرة ناجحة اأخرى، تباحثت حتالفات اأعمال جديدة ب�صاأن التعديالت الالزمة 
خلف�ض �رشيبة الدخل املفرو�صة على جمموعة منتقاٍة من من�صاآت الأعمال ال�صغرية. 
ريادييِّ  انتقال  اإىل  "�صامارا"،  اإقليم  حتالف  اإىل  بالن�صبة  التعديالت،  تلك  اأدت  وقد 
ازداد   ،2004 عام  ففي  الر�صمي.  القطاع  اإىل  الر�صمي،  غري  القطاع  من  الأعمال 
من  املزيد  تنفيذ  ومت   ،20% بن�صبة  الإقليم  يف  الأعمال  لت�صجيل  املقدمة  الطلبات  عدد 
الإ�صالحات يف جمالت التفتي�ض، واملعلومات، واملمتلكات، والتاأجري، والتمويل، 
واخلدمات اخلا�صة مبن�صاآت الأعمال ال�صغرية واملتو�صطة. وعندما ح�صدت الإ�صالحات 
خم املطلوب، ان�صم املزيد من من�صاآت الأعمال الأخرى اإىل هذه اجلهود، وارتفعت  الزَّ
فت جمتمعات الأعمال يف هذه املناطق عن  ع�صوية هذه التحالفات بن�صبة %45، وتوقَّ

رو�سيا

توقَّفت جمتمعات الأعمال 
يف هذه املناطق عن اإ�سدار 

ردود الأفعال على القوانني، 
واأ�سبحت ُمباِدرًة اأكرث نحو 

الت�سريع.
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اإ�صدار ردود الأفعال على القوانني، واأ�صبحت اأكرث ايجابية جتاه الت�رشيعات. 

وبناء على العمل الذي قامت به التحالفات الإقليمية، قامت غرفة التجارة وال�صناعة 
حتدد  وثيقة  باإعداد   "OPORA" الأعمال  جلمعيات  الرو�صي  والحتاد  الرو�صية، 
التو�صيات الأ�صا�صية لتح�صني بيئة الأعمال على امل�صتوى الفيدرايل. ومت اإدماج العديد 
يف  بوتن"  "فالدميري  الرئي�ض  وّقعها  التي  الفدرالية  القوانني  يف  التو�صيات  هذه  من 
نت هذه القوانني النظام ال�رشيبي ملن�صاآت الأعمال ال�صغرية  متوز/يوليو 2005. فح�صَّ
التي تتطلَّب احل�صول على ترخي�ض من  واملتو�صطة، وقلَّ�صت قائمة ن�صاطات الأعمال 
لت�صمل عمليات  الأعمال  عت نطاق حماية حقوق رياديي  103، وو�صَّ اإىل  ن�صاطًا   125
املناف�صات  امل�صاركة يف  للدولة، و�صمنت  التابعة  الرتخي�ض  قبل هيئات  التفتي�ض من 

التعاقدية اخلا�صة بالدولة، واملتعلقة باملن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة. 

ُيعترب مفهوُم املنا�رشة وك�صب التاأييد، م�صطلحًا جديدًا دخل اإىل رو�صيا واإىل قامو�ض 
اللغة الرو�صية. َفَجْمُع قادة الأعمال معًا يف لقاءات م�صرتكة من اأجل ال�صالح العام كان 
اإجنازًا يف حّد ذاته؛ لأن العالقة بني هوؤلء القادة تتميز بوجود م�صالح تناف�صية. لقد 
للم�صاركة يف احلوار،  اأتاحت التحالفات الفر�صة لكل من من�صاآت الأعمال واحلكومة 
مبداأ  اأي�صًا  امل�صاركون  ز  وعزَّ القت�صادية.  التح�صينات  حتقيق  اإىل  يًا  ودِّ وال�صعي 
العرتاف والقبول باأن من�صاآت الأعمال لها دور بّناء تلعبه يف عملية �صنع ال�صيا�صات. 
ُي�صاعد  اإقامة عالقات مثمرة مع احلكومات املحلية، الأمر الذي  وتوا�صل التحالفات 

بدوره يف الرتويج ملمار�صة عملية دميقراطية اأكرث �صفافيًة وت�صاركيًة.

لت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الن�صاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موَّ

امل�صدر: 
الأعمال،"  الدميقراطية املحلية يف رو�صيا: حالة جمعيات  "تقوية  الدولية اخلا�صة،  مركز امل�رشوعات 

حالة الإ�صالح الدرا�صية رقم 0505 )16 �صباط/فرباير، 2006(.
Center for International Private Enterprise، ”Strengthening Local Democracy in Russia: 
The Case for Business Associations،“ CIPE Reform Case Study No. 0505 )Feb. 16، 2006(.

الإ�سالح القانوين والتنظيمي 
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ج. الدومينيكان الإ�سالح القانوين والتنظيمي 

تقدمي امل�سورة للم�سرِّعني حول الق�سايا القت�سادية 

الدومينيكان  جمهورية  يف  للكونغر�ض  كان  املا�صي،  العقد  من  الثمانينيات  يف 
تاأثرٌي �صئيٌل يف القرارات املعنية بال�صيا�صات العامة، والتي كانت ال�صلطة التنفيذية 
من  القت�صادية  ال�صيا�صة  يف  مهم  تغيري  اإىل  بحاجة  الدولة  وكانت  عليها.  تهيمن 
ين  م، والدَّ اأجل التغلُّب على امل�صكالت التي ت�صعف القدرات، مثل البطالة، والت�صخُّ
عني وقعوا حتت رحمة  اخلارجي، و�صوء ا�صتخدام الأموال العامة. غري اأن امل�رشِّ
البريوقراطية احلكومية عندما تعلَّق الأمر بتقدير الأثر القت�صادي للت�رشيعات، يف 
ظل ندرة املوارد التي ت�صتخدم يف حتليل الت�رشيع، من حيث الفتقار اإىل الكوادر 

البحثية على م�صتوى الأ�صخا�ض واللجان. 

جمهورية  يف  املركزي  للبنك  ال�صابق  املحافظ  د�صربادل"،  "كارلو�ض  وكان 
الدومينيكان، و�صفريها اإىل الوليات املتحدة الأمريكية، قد اأدرك ندرة املعلومات 
القت�صادية املتوافرة للم�رشِّعني يف الدومينيكان، واملطلوبة مل�صاعدتهم على �صياغة 
القت�صادي  التوجيه  مركز  "د�صربادل"  �ض  اأ�صَّ الو�صع  هذا  وملواجهة  ال�صيا�صات. 
يف عام 1985، من اأجل اإثراء الراأي العام وال�صيا�صات العامة املعنية بالق�صايا 
د ل على  القت�صادية. ويقول "د�صربادل": "اأردنا اإيجاد جمموعة من �صاأنها اأن ُت�صدِّ
التحليل والبحوث فح�صب، بل الأهم من ذلك، اأن توؤكد على ن�رش الأفكار. ويف هذا 
ياديني يف اأمريكا الالتينية."* وكانت الأهداف الرئي�صة  اجلانب، ُكنَّا يف طليعة الرِّ
لهذا املركز تتمثَّل يف الإ�صهام يف و�صع اإطار عملي اأكرث متا�صكًا للمن�صاآت اخلا�صة، 

ويف الرتويج للم�صاَءلة يف عملية الت�رشيع من خالل ن�رش املعلومات وتوزيعها. 

التوجيه  َم مركُز  مَّ الدولية اخلا�صة، �صَ وبدعم فني ومايل من مركز امل�رشوعات 
القت�صادي الربنامج ال�صت�صاري الت�رشيعي الذي يهدف اإىل تقوية قدرات ال�صلطة 

الت�رشيعية الوطنية على �صنع وتنفيذ قرارات معنية بال�صيا�صة القت�صادية.

تقارير اإىل الكونغر�ص
ععالج الربنامج ال�صت�صاري الت�رشيعي نقطتي �صعف رئي�صتني ُتعاين منهما حكومة 
امتالك  عدم  يف  بب�صاطة  فتتمّثل  الأوىل  الق�صية  اأما  الدومينيكان.  جمهورية 
املو�صوعية على  اأو  املهنية  القدرَة  البريوقراطية  الوزارات احلكومية وعملياتها 
حتديد اأثر املقرتحات الت�رشيعية. واأما الق�صية الثانية فتتمثَّل يف وجود حالة من 
عدم التوازن بني موارد ال�صلطة التنفيذية وموارد ال�صلطة الت�رشيعية. وقد واجهت 
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التي  ذاتها  امل�صكلة  الربملاين  النظام  يف  املعار�صة  واأحزاب  احلاكمة  الأحزاب 
واجهتها ال�صلطة الت�رشيعية.

ب�صيطة  اإ�صرتاتيجية  خالل  من  التحديني  هذين  القت�صادي  التوجيه  برنامج  وعالج 
ولكنها فّعالة. وكانت اخلطوة الأوىل من هذه الإ�صرتاتيجية تقت�صي انتقاء م�صّودة 

ُيجري  الكونغر�ض  كان  الوطني  لالقت�صاد  قانون 
هذا  �صمن  وقد  احلني.  ذلك  يف  ب�صاأنها  مداولت 
النتقاء القيام بجهود املنا�رشة وك�صب التاأييد يف 
الوقت املحّدد، لأن الق�صية املختارة كانت تخ�صع 
ويف  احلكومة  م�صتويات  اأعلى  على  للمداولت 
اأو�صاط اجلمهور املعني بها. وقام برنامج التوجيه 
القت�صادي، بعد اختيار م�صودة القانون، بتحليل 
تقدمي  قبل  القت�صادي  اأثرها  وحتديد  حمتواها 
اإىل  للم�صكالت، وال�صتنتاجات والتو�صيات  فهمها 
للقراءة  قابل  تقرير موجز  الكونغر�ض يف  اأع�صاء 
دة  حمدَّ بتو�صية  ُيخَتَتُم  تقرير  كل  وكان  والفهم. 
اأو  ا�صتئنافه  اأو  درا�صته،  اجلاري  القانون  ل�صّن 
تعديله. ويف الوقت نف�صه، كان التقرير ُيوّزع على 

النفوذ و�صاحبة  ذات  املوؤ�ص�صات  القرار، وقادة  بعملية �صنع  املعنيني  امل�صئولني 
برنامج  اإطالق  اأن  بالذكر  اجلدير  من  الإعالم.  وو�صائل  بالقانون،  الهتمام 
مة من مركز  مركز التوجيه القت�صادي: "تقارير اإىل الكونغر�ض"، كان مبنحة مقدَّ

امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف اآب/اأغ�صط�ض 1986. 

حتلياًل   62 القت�صادي  التوجيه  مركز  ن�رش   ،1990 اإىل   1986 من  الفرتة  وخالل 
اأكرث  اإىل  التحليالت  هذه  واأُر�صلت  الت�رشيعية،  لالأعمال  القت�صادية  التبعات  حول 
عًا، وقائدًا من قادة القطاع اخلا�ض، والأكادمييني، والإعالميني.  من 450 م�رشِّ
وعماًل بن�صيحة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة، عمل مركز التوجيه القت�صادي 
على ظهور مقتطفات من الن�رشات القت�صادية يف كربيات ال�صحف ب�صورة متكررة. 
من  وال�صتفادة  ال�صادرة،  بالتقارير  العامة  امل�صلحة  جماعات  توعية  وجرت 
"التوجيه  بعنوان:  القت�صادي  التوجيه  مركز  ينّفذه  الذي  ال�صعبي  احلوار  برنامج 
اأ�صبوعيًا.  مرات  عدة  الوطني  التلفزيون  �صا�صة  على  بّثه  يتم  الذي  القت�صادي"، 
عني كانوا يرجعون اإىل التقارير التي اأَعدها مركز  وكان من �صاأن ذلك اأن امل�رشِّ
عامة  اأن  جانب  اإىل  املعلومات،  على  مبنية  قرارات  لتخاذ  القت�صادي  التوجيه 
يتَّخذها  التي  والقرارات  القت�صادية  العلوم  ب�صاأن  تثقيفًا  يتلّقون  كانوا  النا�ض 
امل�صاَءلة يف  ا�صتحداث درجة جديدة من  اإىل  العوامل  اأّدت هذه  عون. وقد  امل�رشِّ

عمل مركز التوجيه 
القت�سادي ـ عن طريق 

تزويد امل�سرِّعني باملعلومات 
لتمكينهم من مناق�سة 

الق�سايا القت�سادية بفاعلية ـ 
على اإ�سعاف احتكار ال�سلطة 

التنفيذية للت�سريعات 
القت�سادية. وتعّلم 

الكونغر�ص كيفية حتليل 
املوازنة ال�سنوية للحكومة 

بطريقة فّعالة. 
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اجلل�صات الت�رشيعية، كان من �صاأنها حتقيق منافع بعيدة املدى والأثر. 

ما  ب�صبب  القت�صادي  التوجيه  مركز  ينّفذه  الذي  ال�صت�صاري  الربنامج  جنح  لقد 
حتّلى به من مو�صوعية، وما حظي به من جماهريية كبرية. فقد حلََّل املركز جميع 
الق�صايا  اأما  اقت�صادي.  قطاع  اأو  اأّي حزب  لتجّنب حماباة  دقيقًا  الق�صايا حتلياًل 
اخلا�صة  امللكية  وحقوق  التناف�صية،  مثل  حتليلها،  بغر�ض  املركز  اختارها  التي 
فمعظمها مت انتقاوؤها يف الوقت املنا�صب، ومبا يتالءم مع كل من القطاعني العام 
اإقامة نظام اقت�صادي  اأكدت هذه الق�صايا على تفاين املركز يف  واخلا�ض. وقد 

حر ومفتوح.
 

اإجنازات مركز التوجيه القت�سادي
جنح مركز التوجيه القت�صادي يف اإ�صعاف الحتكار الذي كانت ال�صلطة التنفيذية 
عني باملعلومات  متار�صه على الت�رشيع القت�صادي، وذلك عن طريق تزويد امل�رشِّ
ي الفرتا�صات الرا�صخة  ال�رشورية ملناق�صة الت�رشيعات القت�صادية بفاعلية، ولتحدِّ
اجلذور. وقد تعّلم الكونغر�ض من مركز التوجيه القت�صادي كيف ُيحلِّل املوازنة 
ال�صنوية للحكومة بطريقة جمدية، وكيف ي�صتجوب احلكومة بدًل من جمرد املوافقة 
التنفيذية لعام  ال�صلطة  عليها روتينيًا دون تفكري. فخالل مناق�صة توّقعات موازنة 
1990، قامت و�صائل الإعالم بتغطيًة وا�صعًة للتو�صيات التي قدمها مركز التوجيه 
القت�صادي ب�صاأن املوازنة. وبعد �صنة من ذلك، واأثناء درا�صة الكونغر�ض ملوازنة 
رة غري دقيقة باملرة،  عام 1991، اأعلن مركز التوجيه القت�صادي اأّن الأرقام امُلقدَّ
مت اإليه اأ�صاًل، وذلك لأول  ومن ثم مل يوافق الكونغر�ض على املوازنة ح�صبما ُقدِّ

مرة يف تاريخه. 

جلمهورية  القت�صادي  الرفاه  يف  اأثٌر  اأي�صًا  القت�صادي  التوجيه  ملركز  وكان 
النظام  اأبواب  فتحت  التي  الت�رشيعات  دعم  طريق  عن  برمتها،  الدومينيكان 
القطاع  جانب  من   ، امل�صاركة  من  اأكرب  مل�صتوى  املجال  واأتاحت  القت�صادي، 
الت�رشيع  بتحليل  القت�صادي  التوجيه  مركز  قام  املثال،  �صبيل  فعلى  اخلا�ض. 
املعني مبناطق التجارة احلرة، مما اأّدى اإىل اإقرار بع�ض تو�صيات املركز اخلا�صة 
و�صع  تعزيز  يف  املجال  هذا  يف  الإ�صالحات  اأ�صهمت  وقد  املناطق.  تلك  بتطوير 
ٍل ملناطق التجارة احلرة يف حو�ض الكاريبي.  جمهورية الدومينيكان كاأكرب ُم�صغِّ
ففي الوقت الذي كانت فيه جمهورية الدومينيكان تعاين من انخفا�ض يف اأ�صعار 
كر، عمل النمو ال�رشيع ملناطق التجارة احلرة  ال�صُّ ال�صلع العاملية، وبخا�صة �صلعة 
على جذب مبالغ كبرية من روؤو�ض الأموال الأجنبية اخلا�صة اإىل البالد، مما وّلد 
ة  فر�صًا ا�صتثماريًة يف م�صاريع البنية التحتية التي كانت اجلمهورية يف حاجة ما�صَّ

اإليها، وخلق الآلف من فر�ض العمل. 

جمهورية الدومينيكان
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التاأثري يف جتارة  القت�صادي قادرًا على  التوجيه  اإىل ذلك، كان مركز  واإ�صافة 
جمهورية الدومينيكان وتنميتها من خالل تقاريره عن مزايا ان�صمام اجلمهورية 
اإىل اتفاقية "لومي"، ونظام التجارة التفا�صلي، والتمويل وامل�صاعدة الفنية التي 
تلك  وقّدمت  النامية.  والدول  الأوروبية  القت�صادية  املجموعة  قواعدها  اأر�صت 
عني، الذين �صارك بع�صهم يف املفاو�صات التي  التقارير معلومات مفيدة اإىل امل�رشِّ
"لومي"  اتفاقية  يف  الدومينيكان  جمهورية  دخول  اإىل  املطاف،  نهاية  يف  ت،  اأَدَّ

الرابعة.

اأ�سداء جناح ال�سيا�سات
َل الأَثُر الهائُل الذي اأحدثه برنامج مركز التوجيه القت�صادي داخل جمهورية  عمحِ
مركز  لدى  الأكرث جناحًا  الربامج  قائمة  على  على و�صعه  الدومينكان وخارجها 
التوجيه  مركز  �رشبه  الذي  املثاُل  �صاعد  وقد  اخلا�صة.  الدولية  امل�رشوعات 
القت�صادي يف الدفع باجتاه تاأ�صي�ض �صبعة مراكز بحثية اقت�صادية اأخرى ـ خا�صة 
مركز  وقام  بالدومينيكان،.  ـ  العامة  ال�صيا�صات  جمال  يف  �صة  ومتخ�صِّ و�صغرية 
الت�رشيعي يف  ال�صت�صاري  الربنامج  بتوزيع منوذج  اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات 
جميع دول منطقة حو�ض الكاريبي. ونتيجة لذلك، قامت اثنتا ع�رشة موؤ�ص�صة بحثية 
وجمعية اأعمال، من كل اأنحاء اأمريكا الالتينية وحو�ض الكاريبي، بتطوير براجمها 
ال�صت�صارية الت�رشيعية بعد �صدور تقارير الكونغر�ض الدومينيكي والإطالع عليها. 
وجرى اأي�صًا و�صع وتطوير برامج مماثلة يف اأوروبا الو�صطى وال�رشقية، وغانا 

و�رشي لنكا. 

لقد لفت مركز التوجيه القت�صادي الهتمام والنتباه اإىل الت�رشيعات القت�صادية، 
مه من َعون وم�صاعدة يف تقوية احلوكمة الدميقراطية. فقد عّزز  اإ�صافة اإىل ما قدَّ
الأعمال  قطاع  ا�صتطاع  و�صائل  توفري  طريق  عن  احلوار،  طبيعة  املركز  برنامج 
عون  امل�رشِّ اأعرب  وقد  القت�صادي.  الت�رشيع  حول  نظره  وجهة  نقل  خاللها  من 
امُلحنَّكون عن �صكرهم وتقديرهم خلدمة املعلومات الأكرث قيمة وثقة، التي قّدمها 
اأن ح�صلوا عليها، يف الوقت  مركز التوجيه القت�صادي لهم، والتي مل ي�صبق لهم 
حول  اأف�صل  معلومات  على  حت�صل  النا�ض  عامة  من  اأكرب  �رشائح  فيه  كانت  الذي 
فالفل�صفة  املنتخبون.  ممثلوهم  بدرا�صتها  يقوم  كان  التي  القت�صادية  التدابري 
ال�صفافية،  مثل  الدميقراطية،  واملبادئ  القيم  ُت�صّجع  الربنامج  عليها  يقوم  التي 
الأخرى  واملنظمات  للدول  ا�صتثنائيًا  منوذجًا  وقّدمت  وامل�صاركة،  وامل�صاَءلة، 

لتحذو حذوه.

ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الن�صاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موََّ

الإ�سالح القانوين والتنظيمي 
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يدلُّ الف�صاد الوا�صع النت�صار على وجود نقاط �صعف خطرية يف املوؤ�ص�صات 
القت�صادية وال�صيا�صية يف الدولة. فالف�صاد ُيعيق تطور الأ�صواق ومنوها، ويقلل 
من اإمكانيات الفر�ض ال�صتثمارية، ويزيد كلفة تاأ�صي�ض وممار�صة الأعمال. وهو 
ه �صنع ال�صيا�صات، وُي�صعف  �ض �صيادة حكم القانون، وي�صوِّ اإىل جانب ذلك، ُيقوِّ
التي يرعاها ويدعمها مركز امل�رشوعات  اأما امل�صاريع  الثقة يف الدميقراطية. 
لب، تهدف هذه  الدولية اخلا�صة فهي تهاجم الف�صاد يف اجتاهني: فمن جانب الطَّ
اخلا�صة  املعايري  وتنفيذ  الغام�صة،  القانونية  الأنظمة  اإ�صالح  اإىل  امل�صاريع 
بالهيئات واملوؤ�ص�صات احلكومية، واحلدِّ من �صلطة موظفي اخلدمة املدنية التي 
ب�صيادة  الثقافية  الأعراف  وربط  ال�صخ�صية،  وتقديراتهم  اآرائهم  وفق  مُتاَر�ُض 
حكم القانون. ومن جانب العر�ض، ُتعالج م�صاألة انخراط القطاع اخلا�ض يف 

الف�صاد، جزئيًا، عن طريق حت�صني اآليات عمل حوكمة ال�رشكات. 

ملكافحة  عليه  ُمتَّفقًا  برناجمًا  الدميقراطية"  لدرا�صة  بلغاريا  "مركُز  و�صع 
الف�صاد يف الوقت الذي كان يقوم فيه ببناء م�صتوًى اأف�صل من احلوكمة. فاأن�صاأ 
نظامًا لر�صد الف�صاد ومتابعته، واأقام حتالفًا ي�صمُّ اجلهات املعنية يف القطاعني 
العام واخلا�ض، وو�صع خطة عمل ت�صتهدف الإ�صالحات التنظيمية وغريها من 
الإ�صالحات. اأما احتاد غرف التجارة الكولومبية، فقد اّتخذ م�صلكًا خمتلفًا، اإذ 
اأمناء  واأ�رشك  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للمن�صاآت  اأخالقيات  مدّونة  ر  وطوَّ و�صَع 
البلديات واملحافظني يف مواثيق ال�صفافية املربمة مع املواطنني، ونا�رَش عملية 

حتقيق قدر اأكرب من ال�صفافية فيما يتعلق بامل�صرتيات احلكومية. 

مكافحة الف�ساد
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بلغاريا مكافحة الف�ساد

بناء حتالف ملواجهة الف�ساد

تعطل انتقال بلغاريا اإىل الدميقراطية واإىل اقت�صاد ال�صوق يف 1990 ب�صكل كبري 
ب�صبب تف�صى الف�صاد. فمع خ�صخ�صة موارد الدولة و�صعف الهيكل املوؤ�ص�ض بها 
انت�رش الف�صاد، كما زاد نفوذ املنتمني اإىل النظام ال�صيوعي ال�صابق املعروف با�صم 
"Nomenklatura"، وازدادت �صلطة اجلرمية املنظمة، وكان من �صاأن ذلك اأن 
و�صل الف�صاد اإىل كل ن�صاط يف البالد واأ�صعف ثقة اجلماهري يف الدميقراطية. فقد 
اأظهرت درا�صة اأعدها مركز CDS اأن %57 من البالغني يف بلغاريا يعتقدون اأن 
ال�صيا�صيني يهتمون اأ�صا�ًصا باحل�صول على ميزات خا�صة لأنف�صهم ولأ�صدقائهم. 
اإىل دفع ر�صاوى  اأنهم ا�صطروا  اأولئك الذين �صملهم البحث  %68 من  كما اعتقد 

لالأطباء من اأجل احل�صول على خدمات طبية حكومية.

وقد �صعى مركز درا�صة الدميقراطية "CDS"ـ  وهو معهد لإعداد ال�صيا�صات العامة 
ـ لر�صد الف�صاد عن طريق مبادرات يتم تنفيذها يف جمالت معينة، وت�صمن هذا 
اخلا�ض  القطاع  واإ�رشاك  ال�رشكات،  يف  احلوكمة  لتعزيز  ا�صرتاتيجيات  الر�صد 
يف اجلهود الرامية ملحاربة الف�صاد، ون�رش الوعي باأهمية الإ�صالح يف عمليات 
اخل�صخ�صة. وقد ت�صارك هذا املركز مع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف 
ن�رش الوعي باأهمية قيام �رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ض ملكافحة الف�صاد منذ 
ت�صعينيات القرن املا�صي، مبا يف ذلك القيام بحملة ملحاربة الف�صاد، وقد اأدى 

جناح هذه املبادرات اإىل ت�صكيل جمموعة ملكافحة الف�صاد هي "حتالف 2000".

"CDS" ليكون  1997 دعم مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة مركز  ففي �صنة 
نواة لإن�صاء هذا التحالف الذي كان يهدف اأ�صا�ًصا اإىل خلق اإطار لتعاون من�صاآت 
كل  بتجميع  الإطار  هذا  قام  وقد  العام.  القطاع  موؤ�ص�صات  مع  اخلا�ض  القطاع 
املوؤ�ص�صية،  اأو  ال�صيا�صية  انتماءاتهم  النظر عن  اأ�صحاب امل�صلحة ب�رشف  جهود 
العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة  على  مثل  اأف�صل  اإن�صائه  منذ  التحالف  هذا  واأ�صبح 

واخلا�ض يف جمال مكافحة الف�صاد يف جنوب �رشق اأوروبا.

اإقامة اأ�س�ص �سلبة 
التنفيذ  وكفاءة  ال�صفافية  ي�صمن  بحيث   2000 لتحالف  املوؤ�ص�ض  الهيكل  �صمم 
هذا  الرئي�صية يف  الأجهزة  امل�صلحة. وكانت  اأ�صحاب  كل  بني  التامة  وال�رشاكة 

بقلم: نفي�ض الإ�صالم
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التحالف هي هيئة اإعداد ال�صيا�صات، واللجنة التوجيهية، والأمانة العامة. 

عام  يف  كانت،  ال�صيا�صات  اإعداد  هيئة  ولعل 
التحالف، وت�صم مائة  اأهم عنا�رش هذا   ،2000
�صخ�صية بارزة متثل املوؤ�ص�صات احلكومية وغري 
هذه  وجتتمع  الدوليون،  وال�رشكاء  احلكومية 
العمل ولو�صع  ال�صنة ملتابعة �صري  الهيئة مرة يف 
وت�صعى  امل�صتقبلي.  للعمل  الإر�صادية  اخلطوط 
الراأي  عام يف  اتفاق  بناء  اإىل  الجتماعات  هذه 
التي  والجتماعية  ال�صيا�صية  الق�صايا  ب�صاأن 
العام  القطاعني  يف  واملن�صاآت  املوؤ�ص�صات  تهم 
تنفيذ مبادرات  واخلا�ض والتفاق على و�صائل 

الإ�صالح. 
اأما اللجنة التوجيهية فمهمتها تن�صيق الأن�صطة التي 
القطاعني  عن  ممثلني  وت�صم  التحالف،  بها  يقوم 
امل�صئولني  كبار  ذلك  يف  مبا  واخلا�ض  العام 
الق�صاة  وكبار  الربملان،  واأع�صاء  احلكوميني، 

وامل�صت�صارين، وقيادات النقابات العمالية، وممثلي رجال الأعمال. 

واأخرًيا فاإن الأمانة العامة م�صئولة عن اإدارة ال�صئون اليومية للتحالف، والتن�صيق 
ا التطورات واملبادرات �صواء املحلية  بني براجمه واأن�صطته. وتتابع الأمانة اأي�صً
هذه  بكل  التوجيهية  اللجنة  وتبلغ  الف�صاد،  مكافحة  جمال  يف  الدولية  اأو  منها 

الجتاهات. 
وتعمل هذه الأجهزة الثالثة يف اإدارة اأن�صطة حتالف 2000 والإ�رشاف عليها.

اإعداد خطة عمل 
يف  الف�صاد  ملحاربة  "خطة  اإعداد  هي   2000 حتالف  مبادرات  اأوىل  كانت 
الف�صاد  �صيا�صات مكافحة  تنفيذ  اإ�صالح  اإىل  بلغاريا"، وكانت هذه اخلطة ترمى 
يف بلغاريا. وقد بني التحالف يف هذه املبادرة املنهج الذي ينوى اّتباعه لتحقيق 
الإ�صالح، وهو خلق مناخ قانوين وموؤ�ص�صي منا�صب، وزيادة ال�صفافية، وتعزيز 
الرقابة املجتمعية املدنية، وتغيري اأفكار املجتمع ككل. وقد بنيت هذه اخلطة منذ 
بدايتها على تعاون اأ�صحاب امل�صلحة الرئي�صيني ـ مبا يف ذلك الوزراء وال�صفراء 
احلكومية  املنظمات  واأع�صاء  احلكومية،  غري  املنظمات  وقيادات  الأجانب، 

الدولية ـ يف اإعداد اخلطة التي �صيطبقها التحالف للق�صاء على الف�صاد. 

مل تعد احلكومة تنكر 
وجود الف�ساد وهى لذلك 

تطبق اإ�سرتاتيجية ن�سطة 
ملكافحته، مما اأدى اإىل 

انخفا�ص معدل الف�ساد اإىل 
ن�سف ما كان عليه �سنة 
نظام  اأن  كما   ،1998

الف�ساد  ملكافحة   CSD
اأظهر اإمكانية انح�سار 

الف�ساد، واأن عملية القيا�ص 
هذه �سرورية عند اإعداد 

خطط ملكافحته.
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اأقرت هيئة اإعداد ال�صيا�صات هذه اخلطة يف نوفمرب �صنة 1998، ويتم تقييم خطة 
العمل هذه ومراجعتها �صنوًيا لت�صمينها اأي تغيريات يف ا�صرتاتيجيات اأو �صيا�صات 
التحالف،  اأعدها  التي  العمل،  خطة  �صيا�صة  وت�صمنت  التحالف.  توجيهات  اأو 
ا للف�صاد. فقد حددت اأوًل اخلطوات  الت�صدي ب�صكل �صامل للقطاعات الأكرث تعر�صً
الق�صائي، وعملية اخل�صخ�صة،  الإدارات احلكومية، والنظام  الالزمة لإ�صالح 

وتنظيم قطاع الأعمال اخلا�صة. 

وقد و�صف "انطونيو فيجيالنت"، املن�صق املقيم لالأمم املتحدة يف �صوفيا عا�صمة 
"اأكرث من جمرد خطة عمل ملحاربة الف�صاد،  بلغاريا، خطة عمل التحالف باأنها 
والقواعد  اللوائح  اأن  التحالف  بني  وقد  ا".  اأي�صً الر�صيدة  للحوكمة  خطة  هي  بل 
التنظيمية هي اأهم اأ�صباب الف�صاد يف املعامالت بني احلكومة ورجال الأعمال، 
تهدف  كانت  الف�صاد  �صد   CDS ملركز  الأوىل  ال�صيا�صية  املبادرة  فاإن  ثم  ومن 
عليها.  احل�صول  وت�صهيل  لالأعمال  الالزمة  والت�صاريح  الرخ�ض  عدد  تقليل  اإىل 
الت�رشيعي يف جمال  الإ�صالح  لتحقيق  الدعوة  ن�رش  CDS يف  بداأ مركز  ثم  ومن 
اخل�صخ�صة، وقد دعمه مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف هذا ال�صدد الأمر 

الذي �صاهم ب�صكل فعال يف جناح الإ�صالح التنظيمي يف خطة عمل �صنة 1998.

خف�ص معدل الف�ساد ومتابعة التقدم يف مكافحته
لدى  اأولوية  الف�صاد  حماربة  مو�صوع  اإعطاء  هو  التحالف  لهذا  اإجناز  اأهم  لعل 
اأن  قبل  بلغاريا  الف�صاد يف  مناق�صات عن  اأية  يكن هناك  اأنه مل  ذلك  ال�صيا�صيني، 
وعى  زيادة  اإىل  املجال  هذا  يف  اأن�صطته  اأدت  فقد  بن�صاطه.   CDS مركز  يقوم 
اجلماهري بالف�صاد، ومن ثم اأ�صبحت غري م�صتعدة لتحمله، وبداأت  تطالب مب�صاءلة 
امل�صئولني احلكوميني. ولقد كان انت�صار هذا الوعي والتيقظ بني املواطنني ال�صبب 

الرئي�صي يف خف�ض معدلت الف�صاد اإىل الن�صف.

ابتكاره  الف�صاد  درجة  لقيا�ض   CDS مركز  ا�صتخدمها  التي  الو�صائل  اأهم  ومن 
النوعية  الأدوات  من  جمموعة  عن  عبارة  وهو   ،)CMS( الف�صاد  ر�صد  لنظام 
والكمية لر�صد ومتابعة الف�صاد، مت ت�صميمها لإنتاج املعلومات اخلا�صة مبجالت 
اجلمهور،  تفهم  بقيا�ض  ا  اأي�صً يقوم  النظام  هذا  اأن  كما  الف�صاد.  وديناميكية 
وامل�صئولني احلكوميني، واملجموعات املهنية الأخرى ملعنى واأ�صاليب الف�صاد. 
واأهم ما اأنتجه هذا النظام هو موؤ�رش ف�صاد )CI حتالف 2000( الذي يلخ�ض اأبعاد 
الف�صاد وال�صلوك املنحرف وين�رش بياًنا بذلك على اأ�صا�ض ربع �صنوي. وقد اأكدت 
"CMS" اأن الطبقة  امل�صوحات النوعية والكمية التي ن�رشها نظام ر�صد الف�صاد 
العليا من ال�صيا�صيني، بل واجلمهور العادي، اأ�صبحوا يدركون متاًما اأن الف�صاد 

يقف عقبة يف �صبيل حتقيق نظام دميقراطي يعمل على اأ�صا�ض قوى ال�صوق.

بلغاريا
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لقد اأ�صبحت احلكومة يف بلغاريا تهتم اهتماًما بالًغا بو�صع ا�صرتاتيجيات ملكافحة 
الف�صاد، فاأعدت اأول وثيقة �صاملة ملكافحة الف�صاد، وهى "اإ�صرتاتيجية حماربة 
العمل  خطة  على  اأ�صا�ًصا  واعتمدت   ،2000 لتحالف  الفعالة  بامل�صاركة  الف�صاد" 
املوؤ�ص�صة  اأ�صبح  قد  املركز  كان   2006 عام  وبحلول   ،1998 �صنة  اأعدت  التي 
على  الف�صاد  مكافحة  لإ�صرتاتيجية  اإعدادها  يف  احلكومة  �صاركت  التي  الرئي�صية 

مدى ثالث �صنوات.

وفر�ض  الف�صاد،  منع  و�صائل  بني  �صامل  تكامل  على  الإ�صرتاتيجية  هذه  ا�صتملت 
اإعداد نظام من  القوانني الكفيلة بذلك. وقد اأدت هذه الإ�صرتاتيجية القومية اإىل 
املوؤ�رشات ملتابعة التقدم يف  مكافحة الف�صاد بناء على نظام الر�صد الذي اأعده 

.CDS مركز

للمفو�صني  موؤ�ص�صة  لقيام  م�صجع  اأكرب   2000 حتالف  كان  ال�صدد  هذا  وفى 
2005. وهى هيئة م�صتقلة ملراقبة اأعمال اأع�صاء  "Ombudsman" يف اإبريل 
العديد  عن  بالتحري  املوؤ�ص�صة  هذه  وقامت  احلكوميني.  واملوظفني  الربملان 
 2500 عملها  من  الأوىل  ون�صف  ال�صنة  يف  تلقت  فقد  تلقتها:  التي  ال�صكاوى  من 
�صكوى فردية، واتخذت اإجراءات يف %97 من احلالت وال�صكاوى التي عر�صت 
عليها، وكانت معظم ال�صكاوى ب�صبب النزاعات على امللكية مثل دعاوى ا�صرتداد 
الأرا�صي، واإن كانت هناك ن�صبة كبرية من ال�صكاوى تتعلق بالق�صايا الجتماعية 

واخلدمات العامة واخلدمات الإدارية. 

لقد خطا حتالف 2000 خطوات وا�صعة يف �صبيل و�صع مكافحة الف�صاد على جدول 
اأعمال كل ال�صيا�صيني، كما و�صع اأ�ص�ض تقييم ور�صد معدل انت�صار الف�صاد. اأما 
اجلمهور الذي كان يقبل الف�صاد يف املا�صي باعتباره جزًءا. من احلياة اليومية، 
فقد اأ�صبح الآن ل ير�صى بالف�صاد ويطالب مب�صاءلة امل�صئولني احلكوميني. وقد 
بني نظام ر�صد الف�صاد الذي اأعده مركز CDS اإمكانية قيا�ض الف�صاد و�رشورته 

حتى ميكن التو�صل اإىل حلول للق�صاء على م�صكلة الف�صاد.

مكافحة الف�ساد
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ل كل من ال�صندوق الوطني للدميقراطية والوكالت الأمريكية للتنمية الدولية الن�صاطات الواردة  موَّ
يف هذه احلالة الدرا�صية.
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كولومبيا مكافحة الف�ساد

و�سع اأطر عمل 
ملكافحة الف�ساد ودعم الأخالقيات

التي  العوامل  اأكرث  هما  والإرهاب  املخدرات  يف  الجتار  اأن  الكثريون  يعتقد 
اأن م�صًحا قام به الحتاد  اإل  التقدم القت�صادي وال�صيا�صي يف كولومبيا،  تهدد 
الكنفدرايل لغرف التجارة بكولومبيا )Confecámaras(، بالتعاون مع موؤ�ص�صة 
"كورونا" اأظهر اأن اأكرث من %37 من الكولومبيني يوؤمنون باأن الف�صاد هو م�صكلة 
 1999 �صنة  "للنزاهة" يف  بداأ هذا الحتاد م�رشوعا  كولومبيا الأ�صا�صية. وهكذا 
ملحاربة الف�صاد يف القطاع العام، ولتغيري ثقافة رجال الأعمال يف كولومبيا. 
وكان هدف امل�رشوع ـ وهو مبادرة متعددة اجلوانب قام بها القطاع اخلا�ض 
مب�صاندة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ـ هو تعزيز التم�صك بالقيم الأخالقية 
ا  يف جمال الأعمال، وخلق ثقافة ال�صفافية فيه. كما اأن امل�رشوع كان يهدف اأي�صً

ملواجهة الف�صاد بو�صع اأ�ص�ض قانونية وتنظيمية لأخالقيات ممار�صة الأعمال.

وكان القطاع اخلا�ض يلعب دوًرا هام�صًيا لي�ض له اأثر يف مواجهة تف�صى الف�صاد 
يف كولومبيا ل�صبب اأ�صا�صي هو خ�صيته من النتقام، اإل اأن هذا الحتاد الكنفدرايل 
الف�صاد  ملحاربة  مكر�صة  حملة  بتنفيذ  تلتزم  اخلا�ض  للقطاع  منظمة  اأول  اأ�صبح 
وعالقته  بالف�صاد  وعى  كولومبيا  يف  اأ�صبح  احلملة  هذه  وبف�صل  كولومبيا،  يف 

بالقطاع اخلا�ض.

الدعاية هذه قدًما  الدولية اخلا�صة يف دفع حملة  وقد �صجع مركز امل�رشوعات 
اأف�صل  مناخ  وخلق  الف�صاد،  ملحاربة  واخلا�ض  العام  القطاعني  ت�صم  بحيث 
ملمار�صة الأعمال يف جمتمع يتم�صك باخللق القومي. وعندما بداأ م�رشوع "النزاهة" 
هذا كان اجلزء الأكرب من موارد الدولة يوزع عن طريق املناق�صات العامة، 
الف�صاد،  لتف�صى  الفر�صة  يتيح  والإجراءات  القواعد  يف  ال�صفافية  غياب  وكان 
مع  الف�صاد  ملكافحة  امل�رشوع  هذا  لبدء  دفعت  التي  هي  الظروف  هذه  وكانت 

الرتكيز بوجه خا�ض على اإعادة هيكلة عمليات امل�صرتيات احلكومية.

بداأ الحتاد هذه املبادرة باإجراء ثالثة م�صوحات جمهلة عن الف�صاد �صملت 1500 
ا من 15 مدينة فى كولومبيا. وقد �صاهمت هذه امل�صوحات فى تفهم رجال  �صخ�صً
املجهل  امل�صح  منوذج  اأن  كما  املحلية،  احلكومية  امل�صرتيات  لعمليات  الأعمال 
�صمح للذين �صملهم باأن ي�صاركوا ب�رشاحة يف ذكر الأ�صباب التي تدعوهم لعر�ض 
اأن التوقيت كان  الر�صوة وامل�صاركة يف الف�صاد، واأثبتت نتائج هذه امل�صوحات 

بقلم: نفي�ض الإ�صالم
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مكافحة الف�ساد

اأن  ميكن  ال�صبيل  هذا  يف  اخلا�ض  القطاع  مبادرة  واأن  الإ�صالح،  لبدء  منا�صًبا 
تكون فعالة. ورغم اأن معظم رجال الأعمال البارزين الذين �صاركوا فى امل�صح 
اأقروا مب�صاركتهم يف اأعمال غري اأخالقية اأثناء ممار�صتهم لأعمالهم اإل اأن 62% 
منهم عربوا عن ا�صتعدادهم لقبول تكلفة اللتزام بالنزاهة، والتي قد تكون اأكرب. 
ومن ثم مت ا�صتخدام هذه امل�صوحات كاأ�صا�ض للبدء يف مبادرات اأخرى ملكافحة 

الف�صاد.

من امل�سوحات اإىل النتائج
اأخذ هذا الحتاد على عاتقه مهمة اإعداد خم�صة اأطر اأ�صا�صية لتحقيق هدفيه: وهما 

حماربة الف�صاد ب�صكل عام، والت�صدي له يف جمال 
اخل�صو�ض.  وجه  على  احلكومية  امل�صرتيات 
اأجل  من  "التحالف  هو  الأطر  هذه  اأحد  وكان 
قبل   2003 اأوائل  يف  اأعده  الذي  ال�صفافية"، 
العمد  لختيار  الدميقراطية  النتخابات  اإجراء 
واملحافظني. ودعى الربنامج الرئا�صي ملكافحة 
الربنامج  يف  للم�صاركة  الحتاد،  هذا  الف�صاد، 
الربنامج  هذا  وكان  تنفيذه،  يف  اأ�صا�صي  كحليف 
ال�صيا�صيني  املر�صحني  التزام  تعزيز  اإىل  يهدف 
بال�صفافية. وقد اأ�صفرت هذه النتخابات عن جناح 

77 عمدة وحمافًظا. ممن التزموا بتطبيق ال�صفافية، وقام الحتاد بعد ذلك بح�صد 
التي  بال�صفافية،  اللتزام  ملتابعة  جلان  يف  وتنظميهم  املواطنني  من  جمموعات 
تعهد بها املر�صحون قبل النتخابات، والتاأكد من تطبيقهم لها بعد النتخابات. 

بعد فرتة وجيزة من تاأ�صي�صه مل�رشوع "التحالف من اأجل ال�صفافية" قام الحتاد 
اإجراء  وهى  �صلوك،  مدونة  باإعداد  كولومبيا  يف  التجارة   لغرف  الكنفدرايل 
املالية  املعامالت  يف  وتطبيقها  النزاهة  مبادئ  لتعزيز  طوعًيا  به  اللتزام  يتم 
هذا  بداية  يف  البتزاز.  لعمليات  اخل�صوع  من  ال�رشكات  وحلماية  والتجارية، 
الربنامج الرائد اختار الحتاد يف نوفمرب 2003 ع�رش �رشكات متو�صطة و�صغرية 
ملدونة  باللتزام  تعهدت  التي  ال�رشكات  من  كولومبيا،  عا�صمة  بوجوتا،  يف 
ال�صلوك، وقام هذا الربنامج بتقييم فاعلية املدونة واأدرجت نتائج هذا التقييم يف 
ن�صخة منقحة من الربنامج. ثم قام الحتاد بن�رش دليل اإدارة الأعمال املبنية على 
مكارم الأخالق، ثم ا�صتتبع ذلك بتنظيم ور�ض عمل يف �صت مدن لن�رش هذا الدليل 
و�رشحه وبيان اأن اللتزام بالأخالق احلميدة ميكن اأن يكون اأداة تناف�صية جيدة 
رجال  من   1855 ومببادئها  هذه  ال�صلوك  مبدونة  التزم  وقد  الأعمال.  لتعزيز 

الأعمال.

لقد اأ�سبحت كل الإدارات 
احلكومية الآن ملتزمة بهذه 

القواعد اجلديدة لتعزيز 
التناف�ص وال�سفافية يف كل 

عمليات امل�سرتيات، و�سارك 
القطاع اخلا�ص بفعالية 

يف كل مبادرات مكافحة 
الف�ساد.
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ا يف اإقامة �رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ض على  كما جنح هذا الحتاد اأي�صً
بالتحالف  اللتزام  بجعل  منيزالي�ض  مدينة  بلدية  قامت  فقد  املحلى.  امل�صتوى 
من اأجل النزاهة �رشط يف معظم املناق�صات العامة الكربى، وقد ت�صمنت هذه 
الإجراءات اجلديدة باملدينة وجود جلنة اإ�رشاف على اللتزام بالنزاهة مكونة 
من ممثلني عن �رشكات واإدارات القطاع العام امل�صارك يف التحالف من اأجل 
النزاهة، وممثلني عن غرف التجارة، والعاملني يف م�رشوع النزاهة. وكانت 
وقد  تعاقدات مزورة،  اأي  امل�صرتيات وك�صف  عمليات  تقييم  اللجنة  هذه  مهمة 
اأدى وجود هذه اللجنة اإىل رفع م�صتوى ال�صفافية يف نظام امل�صرتيات يف مدينة 
"منيزالي�ض"، ومت خالل فرتة تنفيذ امل�رشوع توقيع 12 حتالًفا بني بلدية مدينة 
املحليني  الأعمال  رجال  رحب  كما  املحلية.  والإدارات  واملكاتب  منيزالي�ض 
من  مزيًدا  اأ�صفى  مما  ال�رشاء  عمليات  مراجعة  يف  و�صاعدوا  املبادرة  بهذه 
م�رشوع  دعى  وقد  واخلا�ض.  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة  على  ال�صفافية 
"النزاهة" اإىل اإ�صالح قانوين على امل�صتوى الوطني لتحقيق مزيد من ال�صفافية 

يف عمليات امل�صرتيات احلكومية. 

وفى �صنة 2002 بداأت حكومة كولومبيا يف البحث عن و�صائل لتعزيز وحت�صني 
لها، كما متت دعوة ممثلي  عملية امل�صرتيات احلكومية واإ�صدار قانون جديد 
اجتماعات ملناق�صة  عدة  اإىل  Confecamaras وبع�ض اخلرباء  التحالف  هذا 
قانون امل�صرتيات، وكان من نتيجة ذلك اأن اأ�صدرت احلكومة يف �صبتمرب 2002 
القرار رقم 2170 الذي حدد قواعد جديدة متنع الف�صاد يف عمليات امل�صرتيات 

احلكومية.

وقد ت�صمن القرار خم�ض من التو�صيات التي تقدم بها التحالف ـ اعتربها القرار 
مناق�صة،  كل  �رشوط  عن  العام  الإعالن  �رشورة  وت�صمنت  ـ  اإجبارية  كلها 
وزادت من الوعي اجلماهريي ب�رشورة مكافحة الف�صاد، و�صجعت على م�صاركة 
املجتمع املدين يف عمليات الرقابة، و�صددت على �رشورة الختيار املو�صوعي 
يف حالت ال�رشاء املبا�رش، وعززت عملية التعاقد بالو�صائل الإلكرتونية. وقد 
الإر�صادية اجلديدة  الإدارات احلكومية باللتزام باخلطوط  القرار كافة  األزم 

لتعزيز التناف�صية وال�صفافية يف عمليات امل�صرتيات. 

لقد اأ�صبحت كل الإدارات احلكومية الآن ملتزمة بهذه القواعد اجلديدة لتعزيز 
التناف�ض وال�صفافية يف كل عمليات امل�صرتيات، و�صارك القطاع اخلا�ض بفعالية 

يف كل مبادرات مكافحة الف�صاد.

كولومبيا
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خلق اأ�س�ص م�ستدامة 
اأطر  لإعداد  الطريق  "النزاهة"  وم�رشوع   Confecamares حتالف  مهد  لقد 
اأ�صا�صية ملكافحة الف�صاد واإر�صاء القواعد الأخالقية يف كل عمليات امل�صرتيات 
هذا  وقام  عدة.  مناطق  يف  معروًفا  واأ�صبح  ال�صلوك  هذا  وانت�رش  احلكومية، 
احلكومية  امل�صرتيات  اإجراءات  اإ�صالح  بقانون  الوعي  بن�رش  موؤخًرا  التحالف 
امل�صح  لنماذج  اأعدت طبًقا  قد  الإ�صالحات  اأن هذه  بالذكر  80. واجلدير  رقم 
الذي قام به املركز عن الف�صاد، وقد اأ�صارت كل املناق�صات الربملانية للقانون 
اإىل التو�صيات التي تقدم بها التحالف، كما اأنه  خلق ت�صامًنا قوًيا مع العديد من 
اأ�صحاب امل�رشوعات يف القطاع اخلا�ض لدعم هذه التغيريات الت�رشيعية. ولعل 
تلقائًيا، ودعم  المتيازات  منح  منع  اإقرارها هي  التي مت  التغيريات  هذه  اأهم 
وتعزيز م�صاركة امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�صطة يف املناق�صات والعطاءات 

احلكومية.

اإل اأن اأهم اإجناز  مل�رشوع "النزاهة" هو جناحه يف اإ�رشاك القطاع العام يف 
العام  القطاعني  بني  قوية  جديدة  عالقة  خلق  فقد  الف�صاد.  مكافحة  مبادرات 
ال�صلوك.  وحل�صن  للف�صاد  جديًدا  فهًما  كولومبيا  يف  للمجتمع  وقدم  واخلا�ض، 
كما اأن مدونة ال�صلوك التي اأعدها تعترب حجر الأ�صا�ض يف كل ال�صرتاتيجيات 
التي ترمى اإىل ت�صجيع اللتزام الأخالقي، وخلق طبقة جديدة من قيادات رجال 

الأعمال امللتزمة مبكافحة الف�صاد يف كولومبيا.

ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الن�صاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موَّ

مكافحة الف�ساد
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اخلا�ض  القطاع  من  �رشكاء  مع  كثب  عن  اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات  مركز  يعمل 
اأجل  من  والرتبويني،  وال�صحفيني،  البحثية،  واملوؤ�ص�صات  الأعمال،  جمعيات  مثل  املحلي، 
بناء املوؤ�ص�صات احليوية احلديثة للو�صول اإىل جمتمع دميقراطي. ويقوم املركز بتقوية قدرات 
ال�رشكاء على املنا�رشة وك�صب التاأييد ل�صالح ال�صيا�صات من خالل تقدمي امل�صاعدات الإدارية، 
واخلربات العملية، والدعم املايل الذي ُيعطى لهم على �صكل منح. وي�صتفيد ال�رشكاء من خربات 
املركز التي اكت�صبها على مدى اأكرث من عقدين من الزمن، بالإ�صافة اإىل ا�صتفادتهم من �صبكة 
ه اإىل اقت�صاد  دولية للت�صارك يف املعرفة تن�رش الأفكار اخلا�صة بالإ�صالح الدميقراطي املوجَّ
ال�صوق. ويف اإطار ال�صعي اإىل و�صع منظمات القطاع اخلا�ض على طريق املهنية وحتديثها، 
تطبقها  التي  الإدارية  اأحدث املمار�صات  ن�رش  الدولية اخلا�صة على  يعمل مركز امل�رشوعات 
العامل. ويقوم املركز  اأنحاء  الرائدة يف جميع  التجارة الأمريكية، ومنظمات الأعمال  غرفة 
بتدريب امل�صئولني التنفيذيني يف اجلمعيات على حوكمتها ، والتخطيط ال�صرتاتيجي، والإدارة 

املالية، وزيادة عدد اأع�صائها، وعلى ا�صرتاتيجيات الت�صال والتوا�صل. 

عندما و�صل مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة اإىل اأفغان�صتان، وجد اأن قدرات جمعيات 
الأعمال فيه معدومٌة، فعمل املركز وتعاون مع اجلمعيات املحلية من اأجل تاأ�صي�ض وبناء غرفة 
التجارة الدولية الأفغانية من ال�صفر. لقد �صاعدت توجيهات املركز يف تطوير غرفة التجارة 
الدولية الأفغانية اإىل غرفة رائدة، تلك التوجيهات التي متثلت يف جمالت حوكمة اجلمعيات، 
وزيادة عدد اأع�صائها، وجمع التربعات والأموال، والت�صال والتوا�صل وخدمات الأعمال.

جمال  يف  اإليه  ل  تو�صّ الذي  الفهم  على  العراقية  ال�صيا�صية  الأحزاَب  املركز  اأطلع  وقد 
الأ�صواق احلرة ومبادئ الإ�صالح القت�صادي يف م�صعًى منه اإىل الدفع باجتاه اإطالق احلوار 
املبني على املعلومات حول الق�صايا القت�صادية. فعمل املركز على الرتتيب لجتماع ممثلني 
عن كل الأحزاب ال�صيا�صية الرئي�صية يف العراق، والتي مل ي�صبق لها اأن اجتمعت يف مكان واحد 
من قبل، وذلك من اأجل التحاق تلك الأحزاب بدورة تدريبية حيادية للتدريب على و�صع برامج 

ال�صيا�صات القت�صادية. 

بناء القدرات وامل�ساركة يف املعرفة
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اأفغان�ستان القدرات واملعرفة

تطوير القطاع اخلا�ص من خالل جمعيات الأعمال

عندما قام مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة، بافتتاح مكتبة يف كابل باأفغان�صتان 
يف ت�رشين الأول/اأكتوبر عام 2003، مل يكن هناك ح�صور م�صتمر يذكر  جلمعيات 
حا�صمًا  اأمرَا  بها  وموثوق  فّعالة  اأعمال  �صبكة  تاأ�صي�ُض  وكان  املحلية.  الأعمال 
وبالغ الأهمية من اأجل تنمية القطاع اخلا�ض وتطويره. وبا�صتثناء غرفة التجارة 
على  القدرة  متتلك  اأخرى  اأعمال  جمعية  اأية  هناك  يكن  مل  الأمريكية،  الأفغانية 
ناع  النهو�ض بتطوير القطاع اخلا�ض، يف ذلك الوقت، �صوى مركز التُّجار وال�صُّ
تتخذ  الأمريكية كانت  الأفغانية  التجارة  اأن غرفة  اإىل  الإ�صارة  الأفغان. جتدر 
اأقدم  اأما  العا�صمة مقرًا لها، وحتتفظ مبكتب �صغري لها يف كابل.  من وا�صنطن 
جمتمع  مثَّلت  فقد  الأفغانية،  وال�صناعة  التجارة  غرفة  وهي  اجلمعيات،  تلك 
الأعمال لأكرث من 70 عامًا، ولكنها كانت ُتعدُّ موؤ�ص�صًة �صبه حكومية غري فّعالة. 
رون الطاقات الكامنة  ومل يكن معظم الأفغان العاملني يف القطاع اخلا�ض يقدِّ
لدى جمعيات الأعمال التطوعية. ومل ُيبدوا الكثري من الهتمام بق�صايا منا�رشة 

ال�صيا�صات العامة، اأو اإعداد الربامج، اأو الت�صويق. 

التجارة  غرفة  من  كل  عن  ممثلون  التقى  التَّحديات،  لتلك  الت�صدي  اأجل  ومن 
امل�رشوعات  مركز  مع  الأفغان  ناع  وال�صُّ التُّجار  ومركز  الأمريكية  الأفغانية 

الدولية اخلا�صة من اأجل و�صع ا�صرتاتيجية للتنمية. 

 Hub" صت تلك الجتماعات عن تطوير منوذج املحور والفروع للتنمية� وقد متخَّ
جلمعيات  عامة  �صبكة  اإن�صاء  اأجل  من   "and spokedevelopment model
الأعمال يف اأفغان�صتان. اأما "حمور" امل�رشوع ف�صوف يكون احتادًا وطنيًا جديدًا 
جلمعيات الأعمال، يطلق عليه ا�صم "غرفة التجارة الأفغانية الدولية"، تتاألف من 
جمعيات الأعمال، واأع�صاء ال�رشكات، و�صتقّدم م�صاعدات فنية ل�صبكة اجلمعيات 

الوطنية، واملحلية املوجودة اأ�صاًل. 

التاأ�سي�ص املُبكِّر
غرفة  اإىل  الن�صمام  اأجل  من  الأع�صاء  ل�صتقطاب  الأوىل  احلملة  اإطالق  مت  لقد 
 2000 من  اأكرث  ان�صم  2004، حيث  الدولية يف متوز/يوليو  الأفغانية  التجارة 
جمعية وع�صو ب�صفة فردية اإىل غرفة التجارة، وهو اإجناز ل نظري له حتى اإن 
الذي  للغرفة،  العمومية  اجلمعية  اجتماع  انعقاد  مكان  نقل  اقت�صت  ال�رشورة 

بقلم: مارك ماكورد
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اأكرث من  الريا�صي يف مدينة كابل ل�صتيعاب  اإىل ال�صتاد  ال�صهر نف�صه،  ُعقد يف 
ذلك  اأدى  ما  و�رشعان  اللقاء.  ح�رشوا  الذين  الأعمال  قادة  من  �صخ�ض   2000
اإىل اإدراك طبيعة املهمة التي تنتظر اجلميع، حيث مل تكن غرفة التجارة الأفغانية 
الذين  الأع�صاء  من  كبري  عدد  م�صئولة عن  كانت  بينما  اأية خدمات  تقدم  الدولية 
الدولية  الأفغانية  التجارة  غرفة  ر�صالة  طبيعة  حول  التثقيف  اإىل  بحاجة  كانوا 

واأهدافها. 

 61 من  يتاألف  اإدارة  جمل�ض  العمومية  اجلمعية  اجتماع  يف  امل�صاركون  انتخب 
ع�صوًا، منهم �صت ن�صاء، لإر�صاء اأُ�ص�ض حوكمة غرفة التجارة الأفغانية الدولية، 
وكان جمل�ض الإدارة متنوعًا من حيث التمثيل العرقي ل�صمان ا�صتمرار الدعم من 
غرفة  باإمكان  يكن  ومل  اأفغان�صتان.  اأنحاء  جميع  يف  املختلفة  القبلية  الف�صائل 
التجارة الأفغانية الدولية تخفي�ض عدد اأع�صاء جمل�ض الإدارة لأ�صباب �صيا�صية، 
اأع�صاء  ت�صعة  تنفيذية موؤلفة من  بت�صكيل جلنة  وعرقية واجتماعية، ولذلك قامت 
لتكون الهيئة الرئي�صية ل�صناعة القرار يف الغرفة. ومبا اأن جمل�ض اإدارة الغرفة 
مركز  عمل  فقد  وم�صئولياته،  دوره  ا�صتيعاب  يف  م�صاعب  البداية  يف  واجه 
واحد  اأ�صبوع  ملدة  ممتد  اجتماع  عقد  تي�صري  على  اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات 
الغرفة،  داخل  املجل�ض  دور  عن  نبذة  اإعطاوؤهم  خاللها  مت  املجل�ض،  لأع�صاء 
وخالل ذلك وافق املجل�ض على لوائحه الداخلية، وميثاق اأخالقيات العمل فيه، 
و�صيا�صاته. ثم قام املدير التنفيذي بتعيني كادر قوي ومتنّوع بناء على امل�صورة 

التي اأ�صداها املركز.

�سبكة من اأجل التغيري
الدولية  الأفغانية  التجارة  غرفة  �صت  اأ�صَّ
احلاجة  ت�صتدعيها  التي  للخدمات  عمل  اإطار 
ودعم  الأعمال،  وتطوير  الأع�صاء،  ل�صتقطاب 
الدولية،  التجارة  وتنمية  امل�صرتيات،  نظام 
وكان  الفنية.  وامل�صاعدات  واملعلومات، 
الغرفة  و�صعتها  التي  الأوىل  الربامج  بني  من 
للم�صرتيات"،  الفنية  امل�صاعدات  "مركز  تاأ�صي�ض 
الأفغانية  ال�رشكات  مل�صاعدة  ت�صميمه  مت  الذي 
واجلهات  احلكومة  من  عقود  على  احل�صول  يف 
املانحة الدولية. وقامت الغرفة بافتتاح املكتب 
بهدف  وال�صتثمار  التجارة  لت�صجيع  الدويل 
الوكالة  مع  املكتب  عمل  حيث  ال�صتثمار،  تي�صري 
بتنظيم  اأي�صا  وقامت  ال�صتثمار.  لدعم  الأفغانية 

لقد ت�سدَّرت غرفة التجارة 
الأفغانية الدولية املنظمات 

التي ُتقدِّم اآليات الدعم 
واملنا�سرة للقطاع اخلا�ص 

يف اأفغان�ستان. ولقد وّفرت 
حلقات املائدة امل�ستديرة 

التي عقدتها حول ال�سيا�سات 
العامة اإىل تعريف العديد 

من الأفغان مبفهوم املنا�سرة 
وك�سب التاأييد من خالل 

منظمات القطاع اخلا�ص. 



  48

ن�صاطات ت�صبيك بني الأعمال )من عمل اإىل عمل( وبتقدمي خدمات لتطوير الأعمال، 
وبرامج للم�صاعدات الفنية لأع�صائها يف الأقاليم. و�رشعان ما غدت تلك الأن�صطة 

منوذجًا ُيحتذى به جلمعيات الأعمال الأخرى. 

و�رشعت غرفة التجارة الأفغانية الدولية يف ن�رش "الفروع" يف الأقاليم الأفغانية 
للجمعيات  الفني  الدعم  الرئي�صية، وتقدمي  افتتاح فروع لها يف املدن  من خالل 
و�رشعان  اخلا�صة.  الدولية  امل�رشوعات  مركز  مع  بالتن�صيق  وذلك  القائمة، 
وتقدمي  الربامج  وو�صع  الأع�صاء  با�صتقطاب  ال�صتة  الفروع  مكاتب  قامت  ما 
دوا ر�صوم الع�صوية يف الغرفة اإىل  اخلدمات. وقد و�صل عدد الأع�صاء الذين �صدَّ
ما يربو على 3200 �رشكة وع�صو بحلول نهاية عام 2006، وبلغ معدل الحتفاظ 
اإىل  انت�صبت  التي  جمعيًة  والع�رشين  الإحدى  و�صهدت   ،78% حوايل  بالع�صوية 
غرفة التجارة الأفغانية الدولية معدل منو يف عدد الأع�صاء بلغ %23 يف الفرتة 

ما بني عامي 2004 و2005. 

ع�رش  الثمانية  خالل  الدولية،  الأفغانية  التجارة  لغرفة  الرئي�صي  الهدف  اأما 
بك�صب  ُتعنى  كمنظمة  �صورتها  تكوين  يف  متّثل  فقد  عمرها،  من  الأوىل  �صهرًا 
التاأييد واملنا�رشة. ولتحقيق هذه الغاية، ا�صت�صافت الغرفة اجتماعات املائدة 
لل�صيا�صات  التاأييد  املنا�رشة وك�صب  تناولت مو�صوع  التي  ال�صهرية،  امل�صتديرة 
اأوراق  وتوزيع  �صياغة  على  الجتماعات  تلك  من  اجتماع  كل  ز  وركَّ العامة. 
على  وعالوة  ب�صاأنها.  احلوار  خلق  اأجل  من  معينة  ق�صية  على  ز  ُتركِّ �صيا�صات 
ح�صور حوايل 300 ع�صو يف املتو�صط ممثلني عن من�صاآت الأعمال، واحلكومة، 
دوريًا  ح�صورًا  الجتماعات  تلك  اجتذبت  فقد  احلكومية،  غري  املنظمات  وقادة 
مل�صئولني رفيعي امل�صتوى يف احلكومة، ومنهم الرئي�ض حامد كرزاي، والنائب 

الأول لرئي�ض اجلمهورية اأحمد �صاه م�صعود. 

اأجندة وطنية لالأعمال، لتكون املحور  الدولية  التجارة الأفغانية  و�صعت غرفة 
الأهم يف جهودها للمنا�رشة وك�صب التاأييد، �صاهم يف اإعدادها اأكرث من 2000 
من قادة الأعمال من جميع اأنحاء اأفغان�صتان. وبالبناء على النتائج التي تولَّدت 
من اإحدى اجلولت الوطنية لك�صب التاأييد يف �صت مدن اأفغانية، قام ممثلو غرفة 
منا�رشة  ق�صية   40 من  نة  مكوَّ لئحة  م�صودة  بو�صع  الدولية  الأفغانية  التجارة 
املوفدين  اقرتاح  على  بناء  وذلك  الريادي،  العمل  بتطوير  تتعّلق  تاأييد  وك�صب 
املحليني يف كل حمطة من حمطات اجلولة يف املدن ال�صت. وقامت الغرفة برتتيب 
لت جوهر  دت �صبعًا منها كاأولويات ق�صوى، �صكَّ الأولويات يف تلك الالئحة، وحدَّ

الأجندة الوطنية لالأعمال بهدف تقدميها اإىل امل�صئولني احلكوميني. 

اأفغان�ستان



  مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة   49

النمو امل�ستدام للقطاع اخلا�ص
من  الأوىل  املراحل  يف  وهي  حتى  ـ  الدولية  الأفغانية  التجارة  غرفة  ا�صتطاعت 
ينظر  القطاع اخلا�ض، واأ�صبح اجلميع  ل�صالح  بفّعالية  اإ�رشاك احلكومة  ـ  عمرها 
اإىل الغرفة كاأول موؤ�ص�صة تقدم الدعم للقطاع اخلا�ض. ومع منو غرفة التجارة، 
عمل ظهور جمعيات اأعمال اأخرى، مبا يف ذلك ظهور عدد لفت منها يف الأقاليم، 
للقطاع  التعاوين  الدعم  اآلية  اأجل تطوير  ال�رشوري من  ال�صعبي  الدعم  على خلق 
لت�صجيع  الدويل  املكتب  متكن   ،2007 عام  �صباط/فرباير  وبحلول  اخلا�ض. 
اأكرث من  التجارة وال�صتثمار يف غرفة التجارة الأفغانية الدولية من تي�صري عقد 
15 �صفقة ا�صتثمارية، بلغت قيمتها ما يزيد على 50 مليون دولر اأمريكي. عالوة 
على ذلك، لعبت غرفة التجارة الأفغانية الدولية دورًا مهمًا يف تاأ�صي�ض ال�رشكة 
الأفغانية لال�صتثمارـ وهي عبارة عن كون�صورتيوم يجمع ثمانني م�صتثمرًا اأفغانيًا 
ـ التي جمعت اأكرث من 40 مليون دولر لتنفيذ م�صاريع عدة داخل البالد. ومتّكن 
مركز امل�صاعدة الفنية للم�صرتيات، التابع للغرفة، من تي�صري اإبرام عقود لل�رشكات 
الأفغانية تبلغ قيمتها اأكرث من 10 ماليني دولر اأمريكي، بف�صل ال�رشاكة مع منظمة 

"بي�ض ديڤيدند ترا�صت Peace Dividend Trust" الكندية غري احلكومية. 

لقد اأحرزت غرفة التجارة الأفغانية الدولية تقدمًا كبريًا يف العديد من املجالت. 
ال�صناعة  غرفة  على  امل�صادقة  احلكومة  حماولت  على  التغّلب  من  ومتّكنت 
دة لتكون الغرفة "الر�صمية"، ومن بناء �صمعة قوية لها  والتجارة الأفغانية امُلَجدَّ
يف جمال املنا�رشة وك�صب التاأييد. وتنظر احلكومة واملجتمع الدويل اإىل غرفة 
البالد يف جمال  الأوىل يف  الرائدة  املنظمة  اأنها  الدولية على  الأفغانية  التجارة 
قت تقدمًا يف جمال  املنا�رشة وك�صب التاأييد. ومن املهّم ذكره اأن الغرفة قد حقَّ
"خطة ال�صتدامة" التي و�صعتها عند تاأ�صي�صها، واأبقتها يف م�صارها ال�صحيح لكي 

ت�صبح م�صتدامة متامًا خالل خم�صة اأعوام. 

ويكمن التحدي امل�صتقبلي املاثل اأمام غرفة التجارة الأفغانية الدولية يف قيامها 
منو  اإن  الأخريات.  الأعمال  جلماعات  املرجعية"  الإ�رشافية  "املنظمة  بدور 
يف  م�صتدامة  اأعمال  جمعيات  انت�صار  على  يعتمد  اأفغان�صتان  يف  اخلا�ض  القطاع 

جميع اأرجاء البالد، بحيث تعمل كجهات منا�رشة لالأعمال وموؤيدة لها. 

لت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الن�صاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موَّ

مالحظة:
الق�صايا ذات الأولوية هي: الأمن، والف�صاد، وال�رشائب، واحل�صول على راأ�ض املال، واإ�صالح 

اجلمارك، والتعليم، والبنية التحتية. 

القدرات واملعرفة
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العراق القدرات واملعرفة

تدريب الأحزاب ال�سيا�سية 
على اإعداد برامج اقت�سادية

تعتمد اجلهود العراقية الرامية اإىل اإر�صاء قواعد لنظام دميقراطي، على وجود 
ومتثيل  الة،  الفعَّ احلوكمة  تطبيق  على  قادرة  ومهنية  قوية  �صيا�صية  اأحزاب 
150 حزبًا  قواعدها وجماهريها النتخابية. لقد برز اإىل حّيز الوجود حوايل 
�صيا�صيًا خالل فرتة وجيزة، لتخو�ض اأو تتناف�ض على انتخابات عام 2005. وقلٌة 
على  تعمل  التي  للخطط  اأو  ال�صوق،  اقت�صاد  فهمًا ملعنى  الأحزاب متتلك  تلك  من 

ت�صجيع النمو القت�صادي. 

اأنه مل تكن  العراقيني  الأعمال  %72 من رجال و�صيدات  اعتقد   ،2005 يف عام 
نتائج  وفق  وذلك  الأعمال،  من�صاآت  باحتياجات  ُتعنى  �صيا�صية  اأحزاب  هناك 
الدار�صة امل�صحية التي اأجرتها موؤ�ص�صة زغبي الدولية ل�صالح مركز امل�رشوعات 
ز  ذ املركُز �صل�صلًة من برامج التدريب اخلاّلقة التي ُتركِّ الدولية اخلا�صة. وقد نفَّ
انعدام  ومعاجلة  الثغرات  لتلك  �صد  اأجل  من  وذلك  القت�صادي،  الإ�صالح  على 

التوا�صل بني الأحزاب العراقية والقطاع اخلا�ض. 

األوان  كافة  متّثل  اأحزاب  عن  ممثلني  امل�صبوقة،  غري  الأن�صطُة،  تلك  جمعت  وقد 
الطيف ال�صيا�صي. وكان من بني الذين �صاركوا فيها اأع�صاء من اجلمعية الوطنية 
تلك  ت  وغطَّ اقت�صاديون.  وم�صت�صارون  احلزبية،  اللجان  واأع�صاء  العراقية، 
الدورات التدريبية مفاهيم اقت�صادية اأ�صا�صية، وخطوات التوا�صل مع الناخبني 

حول الق�صايا القت�صادية، وبناء روؤية للتنمية القت�صادية العراقية. 

و�سع برنامج اقت�سادي لالأحزاب
ُعقد الربنامج التدريبي الأول يف كانون الثاين/يناير 2005 يف عمان بالأردن، 
14 حزبًا �صيا�صيًا مبا فيها حركة الدعوة الإ�صالمية، واملجل�ض الأعلى  بح�صور 
للثورة الإ�صالمية يف العراق، والحتاد الوطني الكرد�صتاين، واحلزب ال�صيوعي 
اإعداد  العمل  ور�صة  عليها  رّكزت  التي  الرئي�صية  املحاور  بني  ومن  العراقي. 
يتناول  للحزب  القت�صادي  فالربنامُج  حزبي".  اقت�صادي  "برنامج  وت�صويق 
بالتف�صيل ال�صيا�صات القت�صادية التي يعتنقها احلزب ال�صيا�صي. وين�صئ الربنامج 
تو�صعة  على  الأحزاَب  وُي�صاعد  للحوكمة،  اأ�صا�صيًا  طًا  خمطَّ للحزب  القت�صادي 

حتالفاتهم مع املوؤيدين للحزب. 

بقلم: نفي�ض الإ�صالم
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يف  وانخرطوا  عمل،  جمموعات  عدة  اإىل  العمل  ور�صة  يف  امل�صاركون  انق�صم 
ب�صاأن  والتداول  العراق،  يف  ال�صيا�صات  اأولويات  لتحديد  و�صامل  مو�ّصع  حوار 
يتعلق  فيما  التالية  الأربع  الرئي�صية  الأولويات  حّددوا  وقد  املحتملة.  احللول 
وتقلي�ض  ال�صفافية،  وخلق  الأمني،  الو�صع  حت�صني  العراق:  يف  بال�صيا�صات 
وا�صتنادًا  التدريبي،  الربنامج  ختام  ويف  للخ�صخ�صة.  برنامج  وتنفيذ  الف�صاد، 
اإىل نتائج عمل املجموعات، فقد تو�صل امل�صاركون اإىل توافق يف الراأي حول 
جمموعة من ال�صرتاتيجيات القابلة للتنفيذ العملي من اأجل تنفيذ برامج الإ�صالح 
القت�صادي. ولقد اكت�صف امل�صاركون اأن اآراءهم مل تكن متباعدة بال�صكل الذي 

كانوا يتوقعونه. 

اأما الدورة التدريبية الثانية، التي ُعقدت يف ني�صان/اإبريل عام 2005، فقد قّدمت 
"كتاب  ورّكز  حزب،  لأي  فّعال  اقت�صادي  برنامج  لو�صع  املطلوبة  اخلطوات 
كيفية  على  ـ  الغاية  لهذه  خ�صي�صًا  مم  �صُ ـ   "e-workbook"اإلكرتوين متارين 
م  وقدَّ ال�صيا�صات.  حول  تدور  التي  املداولت  يف  القت�صادية  الق�صايا  اإدماج 
معّينة  جمموعات  ل�صتهداف  حمّددة  خلطوات  تف�صياًل  املذكور  التمارين  كتاب 
ر�صالة  باإي�صال  القيام  ثّم  عليها، ومن  وتوزيعه  للحزب  القت�صادي  بالربنامج 
النتخابية  القواعد  تو�صعة  اإىل  اأَي�صًا  الكتاب  ويهدف  اجلمهور.  اإىل  الربنامج 
من  جزء  تكري�ض  مّت  وقد  ثمارها.  توؤتي  حمالت  ت�صميم  خالل  من  لالأحزاب، 
ره  الدورة ل�رشح ومناق�صة معنى وجود د�صتور وطني جديد، والإطار الذي يوفِّ

يف جمال �صنع ال�صيا�صات. 

ويف اأيلول/�صبتمرب 2005، مت يف اأربيل بالعراق 
ال�صا�صة  اإىل  موّجه  ثالث  تدريبي  برنامج  تنفيذ 
العراقيني ال�صباب. وقد كان الغر�ض من التوجه 
اإىل جيل ال�صباب يف هذا الربنامج نابعا من اأنهم 
بامل�صاركني  مقارنًة  الإ�صالح  لأفكار  اًل  تقبُّ اأكرث 
من  الهدف  اأما  ال�صابقة.  العمل  ور�صات  يف 
ال�صا�صة  العمل مع  التدريب يف هذه املرة، فكان 
العراقيني ال�صباب من اأجل تكوين روؤية اقت�صادية 
ي لآثار الف�صاد، والقطاع  ل�صوق العراق، والت�صدِّ
غري الر�صمي. وكان "جون دي �صوليڤان"، املدير 
اخلا�صة،  الدولية  امل�رشوعات  ملركز  التنفيذي 
التي  العمل هذه،  الرئي�ض يف ور�صة  ب  هو املدرِّ

العراق،  يف  اخلا�ض  القطاع  عن  ممثلني  من  مة  امُلقدَّ بالعرو�ض  اأي�صًا  متّيزت 
هذه  يف  الأعمال  قطاع  نظر  وجهة  التدريب  دورة  يف  للم�صاركني  موا  قدَّ الذين 

اجتمعت الأحزاب ال�سيا�سية 
العراقية معاً، من خالل 
�سل�سلة غري م�سبوقة من 

الربامج التدريبية املبتكرة 
حول اإعداد الربامج 

القت�سادية لالأحزاب. 
وكانت تلك الربامج مبثابة 

املنرب الأول الذي يجمُع 
بني الأحزاب ال�سيا�سية 

ملناق�سة امل�ستقبل القت�سادي 
للعراق.
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الق�صايا. وقام امل�صاركون يف اإحدى جل�صات عمل الربنامج مبراجعة املعايري 
اأُجريت على  ال�رشورية جلذب ال�صتثمار، واإبراز نتائج الدرا�صة امل�صحية التي 

متها غرفة التجارة الأمريكية.  ال�رشكات متعددة اجلن�صيات، والتي �صمَّ

املحليني،  �رشكائه  مع  بالتعاون  اخلا�صة،  الدولية  امل�رشوعات  مركز  وعقد 
برناجمًا تدريبيًا مبتكرًا اآخر �صارك فيه اأكرث من 100 ممثل عن الأحزاب ال�صيا�صية 
الإعالم.  وو�صائل  والأكادمييني،  والبلدية،  املحلية  واحلكومات  الكردية، 
القت�صادية  الحتياجات  "مترين حتديد  با�صم  الربنامج املعروف  تنفيذ  وقد مت 
ال�صرتاتيجية والأمن" يف مدينتني عراقيتني يف اآب/اأغ�صط�ض عام 2006. وت�صمن 
ُت�صاحب  التي  ُيحاكي امل�صاعب  الكومبيوتر  الربنامج مترينًا تدريبيًا با�صتخدام 
امل�صاركني  الربنامج  �صاعد  وقد  النزاع.  بعد  ما  مبرحلة  متر  دولة  بناء  اإعادة 
فعلى  ال�صيا�صات.  �صنع  ومهارات  العمل  فرق  ت�صكيل  على  قدراتهم  حت�صني  يف 
الله"، وهو ع�صو يف حزب الحتاد  عبد  "كري�صتان حممد  اأو�صح  املثال،  �صبيل 
الوطني الكرد�صتاين، اأن التدريب اأتاح له التعّرف على نقاط ال�صعف املوجودة 
يف قانون ال�صتثمار العراقي. واأ�صاف قائاًل: "لو اأتيحت فر�صة امل�صاركة يف 
مثل هذا التدريب لأع�صاء الربملان كافًة لتمَكنَّا جميعًا من املوافقة على قانون 

لال�صتثمار الأجنبي اأف�صل واأ�صمل من القانون احلايل". 

فتح باب النقا�ص داخل الأحزاب ال�سيا�سية 
الأحزاب  جمع  الذي  الأوَل  املنرَب  ال�صيا�صية  لالأحزاب  التدريبية  الربامُج  رت  وفَّ
العراق  م�صتقبل  مناق�صة  اإىل  تهدف  لقاءات  يف  الرئي�صية  العراقية  ال�صيا�صية 
ال�صيا�صية  لالأحزاب  املجال  التدريبية  الأن�صطة  هذه  اأتاحت  وقد  القت�صادي. 
تعّرفت  احلزبية.  اخلطابات  يف  جتاهلها  متَّ  ما  غالبًا  وق�صايا  م�صائل  ملناق�صة 
الأحزاب ال�صيا�صية، من خالل احلوارات بني الأحزاب، على الأدوات ال�صيا�صية 
التقدم ل  الكثري من  اأن  التحالفات. ومع  الراأي وبناء  التوافق يف  املهمة، مثل 
يزال ُينَتَظُر حتقيقه يف العراق، اإل اأنَّ هذه اخلطوات الرامية اإىل اإعداد جمموعة 
من امل�صئولني املنتخبني تتميز بالثقافة والكفاءة وال�صتعداد جعلت العراق اأقرب 

اإىل ال�صتقرار والنمو امل�صتدام. 

لت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الن�صاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موَّ

العراق
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امل�صاركة  من  النا�صئة  الأ�صواق  دميقراطيات  مواطني  من  العديد  ي�صتبعد 
ال�صعف  نتيجة  وذلك  الر�صمي،  القت�صاد  يف  والنخراط  ال�صيا�صية،  ال�صئون  يف 
اإىل  يوؤدى  الذي  ال�صيا�صات  اإ�صالح  اإن  م�صاركتهم.  دون  يحول  الذي  املوؤ�ص�صي 
تقليل القيود التنظيمية احلادة، واحلواجز الأخرى التي تعرت�ض �صبيل الدخول اإىل 
الأ�صواق، من �صاأنه اأن يجذب الأعمال غري الر�صمية اإىل القطاع الر�صمي، مما ي�صهم 
يف زيادة فر�ض العمل، وتو�صعة الوعاء ال�رشيبي، وحتقيق النمو القت�صادي. 
واأثناء �صري هذه العملية، تخلق هذه الإ�صالحات فر�صًا اأمام املحرومني من احلق 
الدميقراطية.  الأ�صواق  لأنظمة  انتخابية  �صعبية  قواعد  وتوؤ�ص�ض  امل�صاركة،  يف 
ويعمل مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة و�رشكاوؤه على تقلي�ض حجم القطاع غري 
الر�صمي من خالل اإ�صالح اإجراءات ت�صجيل الأعمال، و�صمان ح�صول املواطنني 

على حقهم يف امللكية اخلا�صة، بطريقة ل لب�ض فيها، ومنّفذة بقوة القانون. 

يف  والدميقراطية  احلرية  ومعهد  �صوتو"  دي  "هريناندو  من  كلُّ  ر�صخ  لقد 
البريو الوعَي والفهَم العامليني لق�صايا القطاع غري الر�صمي. فربهن "دي �صوتو" 
اإ�صفاء  مت  ما  اإذا  عليها  البناء  مُيكنهم  ُمنتجًة  اأُ�صوًل  الفقراء  لدى  اأّن  على  عمليًا 
الطابع الر�صمي على حقوقهم يف امللكية والدفاع عنها. وقام مركز ڤنزويال لن�رش 
املعرفة القت�صادية بدرا�صة ديناميكيات الباعة اجلائلني يف ال�صوارع، وعمل مع 
ال�صبل  اإيجاد  اأجل  من  امل�صلحة  املعنية �صاحبة  اجلهات  ال�رشكاء يف  من  العديد 
ن�صاطات جتارية واقت�صادية ر�صمية.  اإىل ممار�صة  الباعة  لتحّول هوؤلء  الكفيلة 
وقد جمع النهج الذي اتبعه مركز ڤنزويال املذكور ما بني البحث العلمي ، واإ�رشاك 

جمعيات القطاع غري الر�صمي.

القطاع غري الر�سمي
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بريو القطاع غري الر�سمي

جعل "غري القانوين" قانونيًا

يف  اأوروبا  �صوتو"  دي  "هريناندو  الناجح  والقت�صادي  الأعمال  رجل  غغادر 
دم خالل  اأوائل الثمانينيات من العقد املا�صي لزيارة بلده الأ�صلي "البريو". َف�صُ
رحلته بالتفاوت ما بني الروح الريادية احليوية لل�صعب وحالة الفقر اليائ�ض التي 
يعي�صها. وبهدف العثور على اأ�صباب هذه الفجوة ما بني وجود الدافع والنتيجة، 
البريو.  عا�صمة  ليما،  مدينة  يف  للثياب  �صغري  م�صنع  اإقامة  �صوتو"  "دي  قّرر 
وكانت اأول خطوة قام بها هي تعيني اأربعة طالب جامعيني ل�صتكمال الإجراءات 
 ، امل�صنع  هذا  يف  العمل  ملزاولة  رخ�صة  على  للح�صول  الالزمة  البريوقراطية 
فح�صلوا على الرخ�صة املطلوبة بعد 289 يومًا بكلفة ت�صاوي 32 �صعف متو�صط 
احلد الأدنى لالأجر ال�صهري لل�صخ�ض العامل. لقد اأقنعت هذه التجربة "دي �صوتو" 
اأّن الُكلفة الباهظة والإجراءات البريوقراطية التي ت�صتغرق الكثري من الوقت هما 
ال�صببان امل�صئولن عن اإبقاء النا�ض داخل القطاع غري الر�صمي وخارج الأ�صواق 
الر�صمية. وللتحقيق يف هذه امل�صكلة بعمق اأكرب، على اأمل اإيجاد حلٍّ ما، قام "دي 

اها "معهد احلرية والدميقراطية".  �صوتو" بتاأ�صي�ض موؤ�ص�صة بحثية �صمَّ

البحثي  وفريقه  �صوتو"  "دي  حتدث  و1984،   1981 عامي  بني  ما  الفرتة  ويف 
ال�صغري يف معهد احلرية والدميقراطية مع فقراء البريو، الذين يقطنون يف مدن 
اأكدت  وقد  يزاولونها.  التي  اأعمالهم  ت�صف  اأرقامًا  وجمع  )الأكواخ(،  ال�صفيح 
جميع  من   56% اإن  حيث  البريو،  يف  الر�صمي  غري  القت�صاد  انت�صار  الأرقام 
تبيع  التي  النقل باحلافالت، و%60 من املتاجر  الأعمال، و%86 من خدمات 
فئتني  اإىل  البريو  انق�صمت  لقد  القانوين".  "غري  القطاع  اإطار  تتمُّ يف  بالتجزئة، 
النظام  عليها  ُي�صبغها  التي  بالمتيازات  تتنّعم  منتقاة  قلة  اإحداهما  ال�صكان:  من 
ح�صب  القانون،  اإطار  خارج  وتعمل  فيها  الغالبية  تعي�ض  والأخرى  القانوين، 

الرتتيبات املحلية اخلا�صة بهم.1

يلجاأ النَّا�ُض اإىل ممار�صة اأعمالهم خارج اإطار القانون لأنَّ الأنظمة البريوقراطية 
ُحرم  لذلك،  ونتيجة  امل�صتحيل.  من  �رشبًا  اأُطرها  �صمن  العمل  ممار�صة  جعلت 
الر�صمي.  القت�صاد  يف  وامل�صاركة  الأعمال،  يف  ال�صتثمار  فر�ض  من  النا�ض 
حتى اأولئك الذين ُتراودهم الأفكار الريادية مل يتمكنوا من املتاجرة خارج اإطار 

ن يعرفونهم ويثقون بهم. دائرة �صيِّقة ممَّ

بقلم: نفي�ض الإ�صالم
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احل�صول  عدم  اأنَّ  اأي�صًا  �صوتو"  "دي  اأدرك  ولقد 
مقدرة  "عدم  يربر  الر�صمية  امللكية  حقوق  على 
لإجناح  الكايف  املال  راأ�ض  اإنتاج  على  النا�ض 
كل  تبّنوا  اأنهم  مع  املحلية،  الراأ�صمالية  عمل 
م�صابك  من  ابتداء  الأخرى  الغربية  الخرتاعات 
واعتقد  النووية"2.  باملفاعالت  وانتهاء  الورق 
طريق  عن  ياأتي  النا�ض  متكني  اأّن  �صوتو"  "دي 
لإفادة  لديهم  املوجودة  الأ�صول  ا�صتخدام 

اأنف�صهم وجمتمعاتهم. وميتلك فقراء البريو اأرا�ٍض يف مناطق ح�رشية وم�صاكن 
اأّن معظم مالكي تلك الأ�صول مل يكن  اإل  اأمريكي،  17 مليار دولر  تبلغ قيمتها 
بحوزتهم �صكوك امللكية القانونية التي تثبت حيازتهم للعقارات. ونتيجة لذلك 
اأجل  من  قرو�ض  على  للح�صول  ك�صمانات  منازلهم  تقدمي  من  النا�ض  يتمكن  مل 
"اإنه مع غياب �صكوك �صندات امللكية، من  "دي �صوتو":  تطوير اأعمالهم. وقال 
ال�صوق  للتداول يف  قابلة  ب�صندات  القرو�ض  ا�صتبدال  يجعل  نظام  بناء  امل�صتحيل 
اأمرا ممكنا ُيتيح لهم احل�صول على املياه، اأو اخلدمة الهاتفية، اأو الكهرباء."3 
وقد قّدر معهد احلرية والدميقراطية، يف عام 1989، وجود ما قيمته 80 مليار 
دولر من الأ�صول التي ميلكها الفقراء غري موّثقة ب�صكوك ملكية، واأطلق عليها 
"راأ�ض املال امليت"، لأنه ل ميكن ا�صتثمارها للح�صول على  "دي �صوتو" تعبري 

ثروة جديدة. 

ال�سراكة من اأجل املنا�سرة والإ�سالح الت�سريعي
اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات  ملركز  جناحًا  واأكرثها  ال�رشاكات  اأول  كانت  لقد 
يف البريو مع معهد احلرية والدميقراطية. فابتداًء من عام 1984، �صاعد املركز 
وحملة  القت�صادي،  لالإ�صالح  اأجندة  ت�صميم  يف  والدميقراطية  احلرية  معهد 
وقام  القرار.  �صنع  عملية  يف  املواطنني  م�صاركة  تو�صيع  على  بناء  للمنا�رشة 
"289 يومًا" ـ وهي املدة املطلوبة  معهُد احلرية والدميقراطية با�صتخدام عبارة 
فكرة  اإي�صال  بهدف  له  �صعارًا  ـ  احلجم  عمل �صغري  لإن�صاء  القانونية  الناحية  من 
اد  ُروَّ القانوين الذي يواجهه  العوائق الإدارية والتمييز  عن مدى �صخامة حجم 
املن�صاآت ال�صغرية. وقد ا�صتطاع معهُد احلرية والدميقراطية تاأ�صي�ض عالقات عمل 
وك�صب  املنا�رشة  جهود  خالل  من  الر�صمي  غري  القطاع  جتّمعات  من  العديد  مع 
التاأييد، ون�صاطات التوا�صل، بحيث اأ�صبحت تلك التجّمعات ت�صم منا�رشين اأقوياء 
واملقرتحات  الأبحاُث  لقت  وقد  املعهد.  بها  يتقدم  التي  الت�رشيعية  للمقرتحات 
من  وا�صعًا  طيفًا  مّثلوا  الذين  احلكوميني  امل�صئولني  من  دعمًا  املعهد  قّدمها  التي 

الأحزاب ال�صيا�صية على م�صتوى البلديات وامل�صتوى الوطني. 

كافة  و�سعنا  "لقد 
الت�سريعات والآليات 

املطلوبة مو�سع التنفيذ من 
اأجل جلب اأغلب العقارات 
والأعمال غري القانونية اإىل 

حظرية القانون".    
- هريناندو دي �سوتو
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غري  الثورة  الآخر:  "امل�صار  بعنوان:  كتابًا  �صوتو"  "دي  ن�رش   ،1986 عام  ويف 
اإن  الثورة.  عن  للفقراء  كبديل  الريادة  فيه  يطرح  الثالث"،  العامل  يف  املرئية 
للروؤية  مبا�رشًا  حتديًا  لت  �صكَّ يقرتحها  التي  ال�صيا�صات  وو�صفات  الكتاب  عنوان 
د  حدَّ ولقد  البريو.  يف  امل�صيء"  "الدرب  العنيف:  د  التمرُّ حركة  تطرحها  التي 
وجه  يف  يقف  الذي  الأ�صا�صي  العائق  اأنه  على  املوؤ�ص�صات  �صعف  �صوتو"  "دي 
العقود،  قانون  طريق  عن  املوؤ�ص�صات،  تنمية  اأهمية  على  د  و�صدَّ الريادية،  منو 
والأ�صواق املالية، والنظام الق�صائي. لقد اأ�صبح هذا الكتاب اأكرث الكتب رواجًا 
اأفكاره  التالية  ال�صنة  يف  �صوتو"  "دي  وقّدم  لغة.  ع�رشين  اإىل  ترجمته  ت  متَّ حيث 
الذي  الأول  الدويل  املوؤمتر  خالل  ولالإ�صالحيني  الأطراف،  متعددة  للمنظمات 

َنّظمه مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة حول القطاع غري الر�صمي.

وقام معهُد احلرية والدميقراطية ـ كجزء من برناجمه املعني باملنا�رشة وك�صب 
للم�صائل  الكلفة  منفعة  حتليالت  ب�صياغة  ـ  التاأييد 
القت�صادية، التي مت ن�رشها يف خمتلف املجالت، 
�صكان  من  مليوًنا   12 من  اأكرث  قراأها  حيث 
مثل  موا�صيع  التحليالت  تلك  ت  غطَّ ولقد  البريو. 
اإمكانية احل�صول على قرو�ض، واإ�صدار �صكوك 
ملكية لالأرا�صي، وتب�صيط الإجراءات الإدارية، 
وتوفري فر�ض احل�صول على املعلومات العامة. 
نت اأوراق العمل املن�صورة مقرتحات معهد  وت�صمَّ

احلرية والدميقراطية التي تتَّ�صف ب�صال�صة الفهم، من اأجل اإيجاد بدائل ت�رشيعية 
ال�صكاوى  حتقيق  مكتب  والدميقراطية  احلرية  معهد  واأن�صاأ  املجالت.  هذه  يف 
حتت ا�صم "بالكون دي تودو�ض"؛ مبعنى "�رُشفة للجميع" من اأجل اإ�صفاء الطابع 

املوؤ�ص�صي على طريقة الو�صول مبا�رشة اإىل امُل�رشِّعني.

وتلّقى هذا املكتب ال�صكاوى واملقرتحات من املواطنني حول امل�صكالت القانونية 
والبريوقراطية التي يواجهونها، وقام الديوان باإحالتها ُكّلها اإىل مكتب املّدعي 
التحليالت  واأعدَّ  ال�صكاوى،  ببحث  والدميقراطية  احلرية  معهد  وقام  العام. 
القت�صادية والقانونية لها، واقرتح بع�ض القوانني كحلول لها. وقد مّثل هذا 
الربنامج الت�صاوري ا�صتعداد املعهد لأخذ زمام املبادرة من اأجل و�صع اأجندة 

ق النَّفع والفائدة لغالبية مواطني البريو.  ت�رشيعية حُتقِّ

ولعب معهد احلرية والدميقراطية دورًا م�صاعدًا ومفيدًا يف �صياغة وك�صب التاأييد 
للت�رشيعات اجلديدة خالل فرتة اأواخر الثمانينيات من العقد املا�صي. وقد وافق 

بريو

لقد مت اإدماج 300000 
م�سروع �سغري يف اقت�ساد 

البريو الر�سمي. ومت تقلي�ص 
عدد الأيام املطلوبة لت�سجيل 

اأي عمل من حوايل 300 
يوم اإىل اأقل من يوم واحد. 
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 1989 الإدارية  يف عام  الإجراءات  تب�صيط  قانون  البريو على  الكوجنر�ض فى 
كنتيجة مبا�رشة لالأبحاث وجهود املنا�رشة التي قام بها معهد احلرية والدميقراطية 
من اأجل تب�صيط الإجراءات البريوقراطية احلكومية الطويلة وتقلي�صها واإزالتها. 
وتراوحت تو�صيات املعهد التي مت ت�صمينها يف القانون ما بني تخفي�ض ر�صوم 
لتقا�صي  املطلوبة  الإجراءات  وتب�صيط  الواردات،  وت�صجيل  ال�صفر،  جوازات 
احلرية  معهد  دتها  م�صوَّ �صاغ  التي  الأُخرى  القوانني  ومن  التقاعد.  �صات  خُم�صَّ
دَّ القانوُن  هن ال�صعبي. اإذ اأُعحِ والدميقراطية ومت �صنُّها يف عام 1988، قانون الرَّ
لإتاحة الفر�صة للح�صول على قرو�ض من قبل مالكي الأرا�صي يف القطاع غري 
التي  القرو�ض  حجم  من  فقط   0.4% اإل  املا�صي  يف  وا  يتلقَّ مل  الذين  الر�صمي، 
تقدمها البنوك. وقد مّكن القانون اجلديد �صكان البريو من احل�صول على �صكوك 
ملكية تثبت حيازتهم ملنازلهم، وا�صتطاعوا بالتايل ا�صتخدامها ك�صمانات مقابل 
على  املوافقة  َب  َوَعقحِ ال�صوق.  يف  ال�صائدة  الفائدة  باأ�صعار  البنكية  القرو�ض 
اأجل �صمان  من  للحكومة  امل�صاعدة  يد  والدميقراطية  احلرية  معهُد  القانون،مد 
تطبيق القانون ب�صكل �صحيح و�صليم. وقد �صاعد املعهُد اأي�صًا يف �صياغة الأنظمة 
لكي يتم ت�صمينها يف قانون جديد حلقوق امللكية، وقام باإن�صاء �صجل للعقارات 
اأو  ال�صفيح  الأرا�صي يف مدن  العقاري( مالئم لظروف واأحوال مالكي  )ال�صهر 

الأكواخ.

النجاح على امل�ستوى املحلي، منوذج ُيحتذى به يف اخلارج
مل ُيحقق معهد احلرية والدميقراطية نتائج هائلة يف البريو فح�صب، بل ا�صتحثَّ 
اإجراء الإ�صالحات يف جمموعة متنوعة من الدول كالربازيل، وال�صني،  اأي�صًا 
بتنفيذ  الدول  اإقناع عدد من قادة  �صوتو" من  "هريناندو دي  وتايالند. ومتكن 
كثرية  بحثية  وموؤ�ص�صات  حكومية  غري  منظمات  تبنَّت  فيما  موؤ�ص�صية،  اإ�صالحات 
الّنهج الذي يطبقه معهد احلرية والدميقراطية يف جمايل الإ�صالح، واملنا�رشة 

وك�صب التاأييد. 

األف   300 اإدماج  بذلها املعهد على امل�صتوى املحلي، مت  التي  للجهود  وكنتيجة 
 560000 نتج عنه خلق  الر�صمي، مما  البريو  اقت�صاد  ال�صغرية يف  املن�صاآت  من 
 300 بلغت  اإ�صافية  �رشيبة  اإيرادات  حت�صيل  يف  و�صاهم  قانونية،  عمل  فر�صة 
مليون دولر اأمريكي. وعالوة على ذلك، فقد مت تقلي�ض املدة املطلوبة لت�صجيل 
ويقول  واحد.  يوم  من  اأقل  اإىل  يوم   300 من  قانونيًا،  اقت�صادي  ن�صاط  اأي 
احلرية  معهد  اأ�صبح  الفقراء،  اإىل  الإ�صغاء  من  �صنوات  �صت  "بعد  �صوتو":  "دي 
و�صعنا  "لقد  قائاًل:  واأ�صاف  مل�صاعدتهم."،  يوؤهله  و�صع  يف  والدميقراطية 
مو�صع التنفيذ جميع الت�رشيعات واآليات العمل املطلوبة، لإدراج معظم العقارات 

والأعمال غري القانونية حتت مظلة القانون."4 

القطاع غري الر�سمي
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ڤنزويال القطاع غري الر�سمي

تقلي�ص معوقات النخراط يف القت�ساد الر�سمي

العقود  خالل  الر�صمي  غري  القطاع  يف  الڤنزويلية  العاملة  القوى  ن�صبة  بثبات  ت  مَنَ
مت  الذين  اأولئك  الر�صمي  غري  القطاع  يف  توظيفهم  مت  الذين  عدد  فاق  اإذ  الأخرية، 
�ض  توظيفهم يف القطاع الر�صمي بحلول عام 2003. ومن �صاأن هذه الظاهرة اأن تقوِّ
ب�صّدة التقدم وال�صتقرار القت�صادي وال�صيا�صي يف البالد نتيجة �صعف �صيادة حكم 
القانون، وعدم و�صوح حقوق امللكية. فال ميكن لرياديي الأعمال يف القطاع غري 
الر�صمي اأن يح�صلوا على املزايا املرتبطة بالأعمال الر�صمية، مثل القرو�ض البنكية 
القطاع  العاملون يف  يجد  ما  باأعمالهم وم�صاريعهم. وغالبًا  القانوين  والعرتاف 
ك�صب  من  ُيحرمون  قد  َفُهم  الفقر.  دائرة  من  اخلروج  يف  م�صاعب  الر�صمي  غري 
الأجور بوترية منتظمة، ول يتمتعون باملزايا الأخرى املرتتبة على العمل الر�صمي، 

كال�صمان الجتماعي مثاًل. 

لت منظمة "مركز ن�رش املعرفة القت�صادية"  الڤنزويلية التي  ويف عام 2002، تو�صَّ
ُتعنى بال�صيا�صات العامة اإىل اإدراك حجم اخل�صائر التي يلحقها القطاع غري الر�صمي 
من  وا�صٍع  طيف  بدرا�صة  وقامت  بعمق.  امل�صاألة  درا�صة  وقّررت  بالڤنزويليني، 
ال�صوارع. وكان  الباعة اجلائلني يف  الرتكيز على  رت  الر�صمية، وقرَّ الأن�صطة غري 
 ،2002 اأن�صطة غري ر�صمية يف ڤنزويال عام  حوايل خم�صة ماليني �صخ�ض يزاولون 

�صّكل الباعة اجلائلون منهم حوايل 30%. 

ا�صتفاَد مركُز ن�رش املعرفة القت�صادية من خربة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة 
الدولية  امل�رشوعات  مركز  وقّدمه  واآثاره،  الر�صمي  غري  القطاع  طبيعة  حتليل  يف 
"دوغال�ض �صي. نورث" واإىل معهد  اقت�صاد كلفة املعامالت يف  اإىل ق�صم  اخلا�صة 
الدولية  امل�رشوعات  مركز  �رشيك  طّوره  الذي  للنموذج  وكان  كوو�ض".  "رونالد 
ـ فائدة عظيمة يف امل�صاعدة على  ـ  معهد احلرية والدميقراطية  البريو  اخلا�صة فى 

و�صع الإطار الدقيق للق�صايا يف ڤنزويال. 

حتدِّيات التحول اإىل القطاع الر�سمي
�صعى مركز ن�رش املعرفة القت�صادية اإىل درا�صة بع�ض العقبات التي تقف يف طريق 
اإن�صاء وتنفيذ الأعمال، والنظر يف كيفية ارتباطها بنمو القطاع غري الر�صمي. وقام 
مركز ن�رش املعرفة القت�صادية بدعم من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة باإجراء 
"�صابانا جرانده بوليڤار" يف  درا�صة جتريبية عملية للقطاع غري الر�صمي يف منطقة 

بقلم: نفي�ض الإ�صالم
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العا�صمة الڤنزويلية "كاراكا�ض"، حيث كانت تلك املنطقة بوؤرة لأن�صطة القطاع غري 
اأم�صى  "كاراكا�ض".  الر�صمية يف  التجارة غري  %14 من  بن�صبة  الر�صمي، واأ�صهمت 
كمٍّ هائٍل من  َجْمعحِ وحتليل  اأكرث من عام كامل يف  القت�صادية  املعرفة  ن�رش  مركز 

البيانات. 

القطاع  م�صاألة  القت�صادية  املعرفة  ن�رش  مركز  اأجراها  التي  الدرا�صُة  فح�صت 
على  احل�صول  اإمكانية  على  الرتكيز  خالل  من  موؤ�ص�صي،  منظوٍر  من  الر�صمي  غري 
قرو�ض، وعقود عمل، وفر�صة احل�صول على م�صاحة اأو مكان ل�صتخدامه يف البيع 

على  ال�صتنتاجات  همِّ  اأَ اأحُد  اأبرَز  وقد  بالتجزئة. 
ال�صلطات امل�صئولة عن  وجه اخل�صو�ض كيفية قيام 
ر�صمية  غري  "�صوق"  باإن�صاء  العامة  الأماكن  اإدارة 
لتخ�صي�ض م�صاحات للباعة املتجولني. وقد �صّكل ذلك 
ًا من كلفة املعامالت بالن�صبة  التخ�صي�ُض جزءًا مهمَّ

اإىل الرواد العاملني يف القطاع غري الر�صمي. 

اأُجريت  التي  امل�صحية  الدرا�صة  اإىل  وا�صتنادًا 
"�صابانا جرانده"، قام مركز ن�رش املعرفة  ملنطقة 
القت�صادية بتنفيذ م�رشوع �صامل اآخر ُيحلِّل ال�صل�صلة 
غري الر�صمية لإنتاج املن�صوجات يف ڤنزويال. وقد 
وتوزيعها  املن�صوجات  اإنتاج  مراحل  البحث  �صمل 
بائعًا   376 على  م�صٍح  اإجراء  َن  وت�صمَّ وبيعها، 
متجوًل للمن�صوجات يف منطقة العا�صمة كاراكا�ض. 
الأعمال  و�صيدات  برجال  املركز  فريق  والتقى 
القطاعني  تقاطع  كيفية  لفهم  املن�صوجات  قطاع  يف 
الر�صمي وغري الر�صمي مع بع�صهما بع�صًا يف املقام 

الأول، ومن ثم التعّرف على كيفية حدوث هذا التقاطع. وظهرت للوجود اأّول قاعدة 
بيانات لعمال القطاع غري الر�صمي يف ڤنزويال، كُمنتج نهائي لهذا البحث. وكانت 
قًا للقطاع  رت حتلياًل كميًا ونوعيًا ُمعمَّ تلك الدرا�صات هي الأوىل من نوعها التي وفَّ
ون�رش  العامة،  ال�صيا�صات  تكوين  يف  قوية  اأدوات  واأ�صبحت  هناك،  الر�صمي  غري 

الوعي عرب و�صائل الإعالم اجلماهريي.

حتويل التحليل اإىل نتائج
الأبحاث،  من  جمعها  التي  املعلومات  من  القت�صادية  املعرفة  ن�رش  مركُز  ا�صتفاَد 
يف  الر�صمي،  غري  القطاع  حول  واملوؤمترات  املنتديات  خمتلف  يف  م�صاركته  ومن 
اإذ متَّ جمُع وتبويب التو�صيات املعنية بال�صيا�صات  اأجندة لل�صيا�صات العامة.  اإعداد 

لقد ي�ّسر مركز ن�سر املعرفة 
القت�سادية عملية التو�سل 
اإىل توافق يف الآراء حول 

اإطار عمل لإعادة اإنعا�ص 
الأماكن العامة امل�ستخدمة 
يف التجارة غري الر�سمية. 
وقد مت لفت اأنظار اجلميع 
تقريباً ـ ابتداًء من القادة 
ال�سيا�سيني، والرِّياديني، 

وانتهاًء مبجموعات املجتمع 
املدين، والعمال يف 

القطاع غري الر�سمي ـ اإىل 
الكلفة الباهظة للقطاع غري 

الر�سمي. 
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ڤنزويال

الر�صمي يف ڤنزويال"، ومت  "القت�صاد غري  �صل�صلة من املن�صورات حتت عنوان:  يف 
توزيعها على �صانعي ال�صيا�صات على امل�صتوى املحلي، والوطني، وعلى كبار قادة 

الأعمال وجمموعات املجتمع املدين الأخرى. 

لقد ركزت الدرا�صة على منو ظاهرة الباعة املتجّولني يف ال�صوارع كظاهرة معزولة 
عن غريها، بل كنتيجة ل�صل�صلة من الإخفاقات القت�صادية مبا فيها النت�صار الوا�صع 
للبطالة، وفر�ض القيود على الريادة يف القطاع اخلا�ض، وكانت الُكلفُة املرتفعة 
لإقامة وتنفيذ اأي ن�صاط اقت�صادي اأهمَّ تلك الإخفاقات. ووفقًا لهذه الدرا�صة، فاإن 
ّناع ال�صيا�صات العامة كان يتمثل يف تغيري نظام احلوافز  ي الرئي�صي اأمام �صُ التحدِّ
�صهولة.  اأكرث  الر�صمي  القطاع  اإىل  الأعمال  اأن�صطة  حتّول  عملية  يجعل  مبا  القائم، 
�رشورة  على  العامة  ال�صيا�صات  ب�صاأن  الرئي�صية  التو�صيات  اإحدى  رّكزت  ولذلك 
ال�صوارع.  يف  املتجولني  بالباعة  اخلا�صة  امللكية  حلقوق  الر�صمي  الطابع  اإك�صاب 
ب�صاأن  التو�صيات املقدمة  التي ُو�صفت يف  مت ال�صرتاتيجية بعيدة املدى،  مِّ وقد �صُ
اأجل  من  ربحيًة،  اأقل  ال�صوارع  يف  متجول  كبائع  العمل  جتعل  بطريقة  ال�صيا�صات، 
ت�صجيع اأن�صطة اقت�صادية اأخرى. وكان هذا الإجراء يعني م�صاعدة الباعة املتجولني 
اأعلى مقابل ا�صتثمارهم  يف ال�صوارع على البحث عن خيارات تعود عليهم بعائدات 
مثل  الر�صمية  غري  للتجارة  بدائل  عدة  اأي�صًا  الدرا�صة  وناق�صت  واأموالهم.  اأوقاتهم 

اإدماج الأعمال الر�صمية يف القطاع الر�صمي، وزيادة ُفر�ض العمل. 

وهناك تدبرٌي اآخر طويل الأمد يهدف اإىل تغيري بنية نظام احلوافز، األ وهو خف�ض 
كلفة تاأ�صي�ض وتنفيذ الأعمال يف القطاع الر�صمي، ومن بني ال�صرتاتيجيات خلف�ض 
القرو�ض،  على  احل�صول  اإجراءات  وت�صهيل  الأعمال،  ت�صجيل  كلفة  تخفي�ُض  الكلفة 
%62 من  �صبيل املثال، اعتمدت  العمل واأنظمته. فعلى  بتعليمات  التقيد  وامل�صاعدة 
الر�صمي  الإقرا�ض  دعم  اإنَّ  الر�صمية.  غري  ال�صبكات  على  ڤنزويال  يف  القرو�ض 
القطاع  يف  املقر�صني  على  العتماد  ُيقّلل  اأن  �صاأنه  من  اخلا�ض  للقطاع  امُل�صّغر 
عمليًة  الر�صمية  الأعمال  يف  امل�صاركة  اإىل  التحّول  عملية  يجعل  واأن  الر�صمي،  غري 
اأكرث ُي�رشًا و�صهولًة. لقد كانت ُكلفُة تنظيم العمل يف ڤنزويال الكلفَة الأعلى يف اأمريكا 
الالتينية مما جعل كلفة العمال املتعاقدين مرتفعة للغاية بالن�صبة اإىل معظم الأعمال. 
اإن مراجعة قانون العمل الڤنزويلي ميكن اأن يوؤدي اإىل تخفيف �رشامة بع�ض الأنظمة 

وتقدمي املزيد من احلوافز ملن�صاآت الأعمال كي تقوم بتعيني املزيد من العاملني. 

ت�سجيع احلوار بني القطاع غري الر�سمي والقطاع العام 
تاأ�صي�ض عالقات وروابط  اأي�صًا ملركز ن�رش املعرفة القت�صادية  اأتاحت الدرا�صات 
ـ  املركز  فقد جلاأ  ال�صعبية.  القواعد  م�صتوى  على  الر�صمي  القطاع غري  مع جمعيات 
على �صبيل املثال ـ اإىل ا�صتخدام روابطه وعالقاته يف امل�صاعدة يف ت�صكيل جمموعة 
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عمل موؤّلفة من �صانعي ال�صيا�صات يف احلكومات املحلية، ومن ممثلني عن جمعيات 
الأعمال يف القطاعني الر�صمي وغري الر�صمي، بالإ�صافة اإىل منظمات املجتمع املدين 
الأخرى. وتناول اأع�صاء جمموعات العمل، خالل اجتماعات املائدة امل�صتديرة التي 
ة وامل�صكالت طويلة الأمد التي يفر�صها   كانوا يعقدونها اأ�صبوعيًا، احلاجات امُللحَّ
العمل يف القطاع غري الر�صمي. وكانت تلك الجتماعات باكورة �صل�صلة احلوارات 
حول ال�صيا�صات، بني جمعيات القطاع غري الر�صمي وال�صلطات املحلية يف ڤنزويال. 
املعرفة  ن�رش  مركز  جنح  والأيديولوجية،  ال�صيا�صية  الختالفات  من  الرغم  وعلى 
ال�صيا�صات  اتفاق حول  اإىل  بالتو�صل  جت  ُتوِّ التي  تي�صري احلوارات  القت�صادية يف 
يف  توافق  اإىل  املجموعة  لت  تو�صَّ فقد  املجموعة.  اأع�صاُء  عليه  ع  ووقَّ ه  اأقرَّ العامة 
اإعادة  اأجل  م من  مِّ �صُ العامة،  ال�صيا�صات  ب�صاأن  للتدخالت  اإطاٍر  الراأي حول و�صع 
تنظيم واإنعا�ض امل�صاحات العامة ل�صتخدامها يف التجارة غري الر�صمية. واحتوى 
اإطار العمل الذي مت التفاق عليه ـ والذي متت منذجته بعد الدرا�صة التي اأُجريت يف 
"�صابانا جرانده"ـ  على تو�صيات حول ال�صيا�صات من اأجل تقدمي اخلدمات، ومرافق 

ال�رشف ال�صحي، وتوفري الأمن، واأنظمة تنظيم املدن. 

لقد كان ملركز ن�رش املعرفة القت�صادية اأثر قوي يف اإعادة اإحياء واإنعا�ض مو�صوع 
القطاع غري الر�صمي كاأحد اأولويات ال�صيا�صة الوطنية، ويف اقرتاح �صيا�صات عامة 
�صائبة لكبح جماح الن�صاط غري الر�صمي. وقد اأدرك اجلميع تقريبًا، ابتداًء من القادة 
ياديني وانتهاًء مبجموعات املجتمع املدين والعّمال غري الر�صميني،  ال�صيا�صيني والرِّ
الكلفة الباهظة لالأن�صطة غري الر�صمية. وُيعزى اجلزء الأكرب من هذا الوعي والإدراك 
اإىل العمل الذي قام به مركز ن�رش املعرفة القت�صادية يف هذا املجال. وكان جناُح 
حواري  اإطار  �صمن  امل�صلحة  �صاحبة  املختلفة  املعنية  الأطراف  جمع  يف  املركز 
هادف، ويف م�صاعدة هذه املجموعات املتنوعة على التفكري يف امل�صكالت والتفاق 

على احللول املمكنة، اأحد اأهم اإ�صهامات املركز القيِّمة يف هذا املجال. 

ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الأن�صطة الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موَّ
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فكلما  جتاهلها،  ال�صيا�صات  �صانعو  ي�صتطيع  ل  اقت�صاديًة  قوًة  الن�صاُء  ل  ُت�صكِّ
القت�صادي،  النمو  تزايد حفز  كلما  الأعمال،  قطاع  الن�صاء يف  م�صاركة  ات�صعت 
وكلما ارتقى و�صعهن وحت�صنت اأو�صاع اأ�رشهن. عالوة على ذلك، فاإن �صيدات 
ويف  املحلي  املجتمع  تنمية  يف  الأدوار  من  املزيد  تكت�صنب  الناجحات  الأعمال 
ال�صيا�صات  يف  التاأثري  الأعمال  رياديات  باإمكان  واأ�صبح  الدميقراطية.  العملية 
. وعملت  التي مت�ّض م�صاحلهن، وذلك من خالل ت�صكيل جمعيات م�صتقلة خا�صة بهنَّ
منظمات �صيدات الأعمال يف كثري من البلدان، بن�صاط وفاعلية، على منا�رشة زيادة 
فر�ض املراأة يف احل�صول على التمويل، والدخول اإىل الأ�صواق، واحل�صول على 
ي التدريب، ومتّكنَّ من خالل هذه اجلهود من فتح عامٍل جديد من  املعلومات، وتلقِّ

الفر�ض القت�صادية وال�صيا�صية. 

اأطلقت اجلمعية الوطنية ل�صيدات الأعمال يف مالوي حملًة للمنا�رشة وك�صب 
القت�صادية  القطاعات  على  فيها  زت  ركَّ ال�صعبية،  القواعد  م�صتوى  على  التاأييد 
التي تن�صط فيها املراأة. وتعلَّم ال�صا�صة يف هذه الدميقراطية اليافعة َقْدرًا كبريًا من 
املعرفة عن القطاع اخلا�ض من خالل هذه احلملة، بينما متّكنت الن�صاء املحليات، 
حتى اللواتي يقطّن يف املناطق الريفية، من تعّلم الكثري عن ال�صيا�صات احلكومية 
ر فيهّن. اأما يف رومانيا، فقد عملت جمعيات �صيدات الأعمال مع مركز  التي توؤثِّ
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف جمال بناء التحالفات وجعل جمعياتهن تكت�صب 
طابع املهنية. وقد توجت جهودهن عن طريق تاأ�صي�ض عالقات م�صتمرة، وفر�ٍض 

�صانحٍة للتاأثري يف ال�صيا�صات على اأعلى امل�صتويات احلكومية يف رومانيا

رياديات الأعمال
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مالوي رياديات الأعمال

تطوير ريادية الأعمال الن�سائية

اأجرت مالوي، وهي اإحدى اأقل دول العامل منوًا، انتخاباٍت دميقراطية يف عام 1994. 
وبعد ثالثة عقود من احُلكم حتت قيادة "رئي�ض واحد مدى احلياة"، بداأت البالد تتخطي 
املدين.  املجتمع  موؤ�ص�صات  احلاد يف  والنق�ض  ال�صيا�صي والقت�صادي،  التخلف  حالة 
واأخذت التجمعاُت النَّ�صوية على وجه اخل�صو�ض، تلعب دورًا مهمًا يف تنمية املجتمع 
يف  الأعمال  ل�صيدات  الوطنية  اجلمعية  تزال  ول  واأ�صبحت  اخلا�ض.  والقطاع  املدين 

مالوي اأكرث املنظمات جناحًا. 

املراأة  متكني  ودعم  منا�رشة  اإىل  تهدف  ر�صالة  ولها   1990 عام  يف  اجلمعيُة  تاأ�ص�صت 
اجتماعيًا واقت�صاديًا يف اأن�صطة الأعمال. وبدعم من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة، 
ازدادت ع�صوية اجلمعية لت�صل اإىل 25000 امراأة من املناطق الريفية واحل�رشية على 
حد �صواء، من الن�صاء املتطلعات اإىل التعّلم عن كيفية م�صاركة املراأة بدرجة اأكرب يف 
قّدم مركز خدمات  لها. وقد  التاأييد  امل�صاركة وك�صب  القت�صاد، وعن منا�رشة هذه 
تنمية وتطوير اجلوانب املهنية والتنظيمية للجمعية الوطنية ل�صيدات الأعمال يف مالوي، 
مت اجلمعية الوطنية  واأ�صدى م�صورًة ا�صرتاتيجية ب�صاأن املنا�رشة وك�صب التاأييد. وقد قدَّ
ة يف تطوير القطاع اخلا�ض هناك، من خالل  ل�صيدات الأعمال يف مالوي اإ�صهامات مهمَّ
تقدمي خدماتها يف جمالت خم�صة هي: التدريب، ومنح القرو�ض، ومنا�رشة ال�صيا�صات 

وك�صب التاأييد لها، ون�رش املعلومات، والت�صبيك. 

تواجه املراأُة يف مالوي عقبات عديدة حتول بينها وبني ملكية م�صتقبلها القت�صادي. 
فن�صبة %34 على الأقل من ن�صاء مالوي يقمن بدور رّبات الأُ�رش، ويف الوقت ذاته، 
بهن احل�صول على  اإقامة عمل خا�ض  الالتي يرغنب يف  يتعنيَّ على املتزوجات منهن 
موافقة اأزواجهن كي يتمكن من احل�صول على قرو�ض بنكية. عالوة على ذلك، تعي�ض 

%64 من الن�صاء يف مالوي حتت خط الفقر. 

�صة اجلمعية ومديرتها التنفيذية "جوي�ض باندا"، جريئًة يف الرتويج لقدرات  لقد كانت ُموؤ�صِّ
منظمتها على م�صاعدة الن�صاء للتغّلب على تلك العقبات وغريها من العقبات الأخرى التي 
مت  حتول بينهن وبني حتقيق النجاح. وتقول "باندا": "يف واقع الأمر، فاإنني حينما قدَّ
لت اإليها الدرا�صات امل�صحية التي اأُجريت موؤخرًا، مل  اإىل الرئي�ض الإح�صائيات التي تو�صّ
ق ما يراه: %73 من املنت�صبات جلمعيتنا ا�صتطعن اخلروج من دائرة  يكن باإمكانه اأن ُي�صدِّ
الفقر". ورّد الرئي�ض قائاًل: "جوي�ض، هذا اأمر م�صتحيل!" فقلت له: "بل اإنه اأمٌر ممكن، 
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رياديات الأعمال

فكل ما يجب فعله هو تخ�صي�ض املزيد من الأموال لذلك امل�رشوع، وعندئٍذ من املمكن 
حتقيق ذلك!".

نداء من اأجل العمل على امل�ستوى الوطني 
حققت اجلمعية الوطنية ل�صيدات الأعمال يف مالوي النجاح ب�صبب نهجها الفريد واملتعدد 
ينطلق  الذي  النهج  بني  اجلمع  واأدى  التاأييد.  وك�صب  املنا�رشة  جمال  يف  امل�صتويات 
من القاعدة اإىل القمة، وي�صتند اإىل بناء التوافق يف الآراء، املقرون بالبحث واإ�رشاك 

العملية  اإىل  الأعمال  رياديات  جذب  اإىل  احلكومة، 
تهمُّ  لق�صايا  ا�صتجابات حكومية  واإحداث  ال�صيا�صية، 
اأولئك الرياديات. وقد رعت اجلمعية الوطنية ل�صيدات 
الأعمال بني عامي 1998 ـ1999 عقد ثالثة منتديات 
التي  القيود  مناق�صة  فر�صة  للن�صاء  اأتاحت  اأقاليمية 
من�صاآت  اإن�صاء  فر�ض  عن  املزيد  وتعّلم  يواجهنها، 
�صغرية يف جمالت خمتلفة، مثل الأعمال الزراعية. 
و�صانعو  الأعمال،  ريادياُت  املنتديات  تلك  وح�رش 

ال�صيا�صات وم�صئولون حكوميون، واأتيحت الفر�صة للم�صاركني كي يخرجوا بتو�صيات 
زت تلك التو�صياُت فيما بعد الأوراُق  هة اإىل الهيئات والدوائر احلكومية. وقد عزَّ موجَّ
تها اجلمعية الوطنية ل�صيدات الأعمال، اإذ حتتوي تلك  التي ُتعرّب عن املواقف، والتي اأعدَّ
الأوراق على بيانات وتو�صيات ب�صاأن ال�صيا�صات يف اأربعة قطاعات تن�صط فيها الن�صاء 
املالويات وهي: الأعمال الزراعية، و�صناعة ال�صلع اخلفيفة، وال�صياحة، واخلدمات 

املهنية. 

وثيقة  باإعداد  اأَوجها  كامل  عام  على مدى  التاأييد  املنا�رشة وك�صب  بلغت جهود  وقد 
"نداء من اأجل العمل على امل�صتوى الوطني"، وهي عبارة عن برنامج عمل لتنمية القطاع 
اخلا�ض. وجمعت الوثيقة جميع الأوراق التي تعرّب عن املواقف، م�رشوحًة باإي�صاحات 
التاأييد يف جمال  ب�صيطة لكل قطاع ولكل برنامج من برامج اجلمعية للمنا�رشة وك�صب 
ال�صيا�صات. وقد اأُطلق "النداء من اأجل العمل" مبوافقة اأكرث من مائة �صيدة من �صيدات 
من  "نداء  وثيقة  اأنَّ  ومع  وال�صناعة.  التجارة  وزير  من  وبدعم  القياديات،  الأعمال 
ت دورًا رياديًا يف تعريف �صانعي ال�صيا�صات  ها اأدَّ اأجل العمل" ب�صيطة يف �صكلها، اإل اأنَّ
بالقطاع اخلا�ض. ويف واقع الأمر، فاإن هذه الوثيقة الب�صيطة كانت اأداًة مثاليًة للبدء 
يف جهود املنا�رشة وك�صب التاأييد خا�صة يف بلد يعي�ض دميقراطية نا�صئة، مثل مالوي، 

حيث كان �صانعو ال�صيا�صات فيها غري مّطلعني على متطلبات اقت�صاد ال�صوق. 

لقد لعب النداء الوطني من 
اأجل العمل دوراً ريادياً يف 
تعريف �سانعي ال�سيا�سات 

بالقطاع اخلا�ص. وقد مت 
متكني مئات الن�ساء  لمتالك 

م�ستقبلهّن القت�سادي. 
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مالوي

التي قطعها امل�صاركون يف  تنفيذ اللتزامات  �صت اجلمعيُة هيئَة رقابة ملتابعة  اأَ�صَّ وقد 
موؤمتر اإطالق الوثيقة على اأنف�صهم. وتهدف تلك الهيئة اإىل التحقق من التقدم الذي حترزه 
الإبالغ  واإىل  اإعدادها،  مت  التي  اخلطط  تنفيذ  جمال  يف  احلكومية  والهيئات  اجلمعية 
واإعداد التقارير عن ذلك التقدم. ومن بني الأعمال التي تقوم بها هذه الهيئة اإعداد ن�رشة 
ف�صلية ت�صف اآخر التطورات يف جمال الأعمال وال�صيا�صات. ومما جتدر مالحظته اأنَّ تلك 

الن�رشات توّفر معلومات بلغة "الت�صيت�صيوا"، وهي لغة العديد من املجتمعات الريفية.

تغيري حياة الن�ساء
حياة  يف  كبريًا  اأثرًا  مالوي  يف  الأعمال  ل�صيدات  الوطنية  اجلمعية  برامج  اأحدثت  لقد 
ومزارع  والأزهار،  الفواكه  اأ�صجار  م�صاتل  مثل  اأعماًل،  اأن�صاأَن  اللواتي  واتها،  ُع�صْ
القرو�ض  مب�صاعدة  وذلك  اخل�رشاوات،  ومزارع  واملخابز،  واملناحل،  الدواجن، 
مة للمن�صاآت ال�صغرية، والتدريب الذي تلقته تلك الن�صاء. والأكرث اأهميًة من ذلك،  املقدَّ
هو اأّن برامج اجلمعية الوطنية ل�صيدات الأعمال يف جمال املنا�رشة اأّثرت يف العديد من 

�صيا�صات احلكومة، التي توؤثر بدورها يف رياديات الأعمال يف مالوي. 

انتابت الن�صاَء خماوٌف ب�صاأن الف�صاد والتمييز على اأ�صا�ض النوع الجتماعي يف توزيع 
القبائل  زعماء  يلجاأ  فقد  لالأعراف،  وفقًا  ملكيتها  �صكوك  واإ�صدار  الأرا�صي  ملكية 
مي طلبات احل�صول  التقليديون اإىل اإعطاء قطعة الأر�ض نف�صها اإىل ثالثة اأو اأربعة من مقدِّ
الأعمال  ل�صيدات  الوطنية  اجلمعية  طرقت  لقد  نزاعات.  ن�صوب  يف  يت�صّبب  مما  عليها، 
وقامت  الأقاليم،  م�صتوى  على  عقدت  التي  املنتديات  يف  املو�صوع  هذا  مالوي  يف 
اأجل امل�صاركة يف  بدعوة ممثٍل عن وزارة الأرا�صي والتخطيط العمراين والتقييم من 
دة  املداولت. وا�صتجابت الوزارة لذلك بالطلب من اجلمعية امل�صاركة يف �صياغة امل�صوَّ
النهائية لل�صيا�صة اجلديدة املعنية بالأرا�صي، والتي تت�صمن اأحكامًا لتخ�صي�ض املزيد من 
قطع الأرا�صي لرّبات الأ�رش. ومت ت�صكيل جلان قروية يف املناطق الريفية لالإ�رشاف على 
توزيع الأرا�صي العرفية، مما اأ�صفى طابع ال�صفافية على العملية برمتها. وكان لتلك 
القوانني اجلديدة تبعات وم�صامني تنطوي على فائدة عظيمة للن�صاء اللواتي اأقمن م�صاريع 

يف قطاع ال�صياحة يف املناطق الواقعة على �صواطئ بحرية مالوي. 

و�صاورت الن�صاَء �صكوٌك حول كيفية فر�ض ال�رشيبة على اأعمالهن. فحثَّت اجلمعية الوطنية 
ل�صيدات الأعمال ـ يف املنابر الأقاليمية ـ م�صلحة ال�رشائب املالوية على حت�صني اأدائها 
يف جمال تثقيف اجلمهور حول ال�رشائب، واأو�صت اجلمعية باأن تقوم م�صلحة ال�رشائب 
بتقدمي خدمات للن�صاء الأمّيات اللواتي يقمن باإدارة م�رشوعات �صغرية من اأجل تقدمي 
امل�صاعدة لهّن يف جمال تقدير اأرباحهن. وعيَّنت م�صلحُة ال�رشائبحِ اجلمعيَة ع�صوًا يف 
اجلنة التي اأُنيطت بها م�صئولية ن�رش املعلومات حول م�رشوع قانون ال�رشيبة الإ�صافية، 

والذي من املفرت�ض اأن ُي�صبح �صاري املفعول يف عام 2002. 
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وقد امتدح "َمْنَدي ماكوكو" ـ اأحد م�صئويل برامج الأمم املتحدة الإمنائي ـ اجلهود التي 
"اأعتقد بالن�صبة اإىل مالوي  تبذلها اجلمعية الوطنية ل�صيدات الأعمال يف مالوي قائاًل: 
اأف�صل طريقة ل�صتهداف الن�صاء والتوا�صل معهّن، هي من خالل العمل مع جمعية  اأن 
مة جيدًا مثل اجلمعية الوطنية ل�صيدات الأعمال، التي متتد مواردها وخدماتها لت�صل  منظَّ
اإىل القواعد ال�صعبية". اإن اجلمعية و�صبكتها متتلك فعليًا هذه اجل�صور من التوا�صل، فقد 
ازداد اأكرث فاأكرث عدد الن�صاء اللواتي ُيطلب منهن الن�صمام اإىل ع�صوية جمال�ض الإدارة 
اأنحاء مالوي. ويجري يف الوقت الراهن  والهيئات يف املجتمعات املحلية يف جميع 
والعديد من  م�صبوقة،  باأعداد غري  امل�صتوى  رفيعة  منا�صب حكومية  الن�صاء يف  تعينُي 
هوؤلء الن�صاء ع�صوات يف اجلمعية. بل اإن العديد من ع�صوات اجلمعية اأ�صبحن وزيرات 
الطفولة  ورعاية  النوع  وزيرة  من�صب  �صغلت  التي  باندا"  "جوي�ض  مثل  احلكومة،  يف 
واخلدمات الجتماعية، قبل اأن تتقّلد ول تزال تتقّلد من�صب وزيرة اخلارجية. جتدر 
الإ�صارة اإىل اأن اجلمعية الوطنية ل�صيدات الأعمال يف مالوي تعمل على تطوير الن�صاء ل 
كرياديات اأعمال فقط بل كقياديات يف املجتمع املحّلي اأي�صًا. وقد اأ�صبحت "جوديث 
نيالوغوبه"، التي �صاركت يف دورة تدريبية عقدتها اجلمعية، رئي�صة لتجّمع يتاألف من 23 
ع�صوًا من العامالت يف مناجم اجلري يف قرية "لريانغيويه". وقد دّربت عامالت املناجم 

على بناء مطحنة للذرة، وخمبزًا، وبقالة. 

ولعّل اأهمَّ نتيجة اأثمرتها جهود اجلمعية الوطنية ل�صيدات الأعمال هي تغيري التوّجهات، 
التي تبنَّتها كل من الن�صاء و�صانعي ال�صيا�صات. فقد ا�صتطاعت اجلمعية متكني مئات الن�صاء 
من متّلك ما ي�صمن م�صتقبلهّن القت�صادي. وعالوة على ذلك، فقد بنت اجلمعية �صمعًة 
للتنمية  به  ُيحتذى  بها، وحماكاتها كنموذج  الوثوق  طيبًة كمنظمة عملية وفّعالة ميكن 

القت�صادية على م�صتوى القواعد ال�صعبية.

ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الأن�صطة الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موَّ

امل�صدر
"�صوزان جالبريت"، "التمكني القت�صادي للمراأة: تقرير حول م�رشوع اجلمعية الوطنية ل�صيدات الأعمال: "اأجندة 

القطاع اخلا�ض من اأجل التمكني القت�صادي للمراأة": نداء من اأجل العمل على م�صتوى الوطن".
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة )كانون الأول/دي�صمرب 1999(.

Susanne Jalbert، ”Economic Empowerment for Women: A Report on the National Association 

of Business Women )NABW( Project ‘A Private Sector Agenda for Economic Empowerment of 

Women: A National Call to Action،’“ Center for International Private Enterprise )Dec. 1999(.

رياديات الأعمال
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رومانيا رياديات الأعمال

تطوير جمعيات �سيدات الأعمال

كان من �صاأن التغرّيات ال�صيا�صية التي حدثت يف عام 1989 اإطالق العنان لتنمية 
م�صالح  لتمثيل  الدعم وامل�صاندة  منظمات  واإن�صاء  القطاع اخلا�ض يف رومانيا، 
جمتمع الأعمال. وقد اأثبتت الن�صاُء الرومانيات اأنهنَّ طموحات وم�صتعدات لتحمل 
كرًا على الرجال،  ّن من �صقِّ طريقهن اإىل ميدان كان يف املا�صي ححِ املخاطر، ومتكَّ
الإدارية  املنا�صب  اإىل  وارتقائهن  ناجحة،  لأعمال  اإن�صائهن  طريق  عن  وذلك 
العليا. واأخذت القيادات الن�صائية اجلديدة لالأعمال، �صواء اأُكّن من الرياديات اأم 
يادة الن�صائية لها خ�صائ�ض واحتياجات خا�صة ل  من املديرات، ت�صعرن باأن الرِّ
ميكن جلمعيات الأعمال املهنية اأو غرف التجارة القائمة اأن مُتّثلها متثياًل تامًا. 
وتبعًا لذلك، قامت اأولئك الن�صوة بتاأ�صي�ض جمعيات اأعمال لل�صيدات حتّقق لهن فر�ض 
النت�صاب املهني اإليها، واحل�صول على الدعم منها. وكانت تلك اجلمعيات مبثابة 
"نواٍد للنُّخبة" يف بادئ الأمر، اأكرث من كونها جمعيات تقليدية جتمع قادة الأعمال 
نت معظم تلك  الناجحني لتبادل اخلربات وامل�صالح فيما بينهم. ومبرور الوقت، متكَّ
اجلمعيات من تو�صيع ن�صاطاتها للتَّ�صدي لق�صايا اجتماعية وجمتمعية، اأو لق�صايا 
النوع الجتماعي. وكانت غالبية تلك املنظمات تعتمد اأ�صا�صًا يف اأدائها لوظائفها 

غني.  على تفاين املتطوعني، اإذ مل يكن لديها طاقٌم من املوظفني املتفرِّ

بعنوان:  مبادرة  اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات  مركز  اأطلق   ،2000 عام  ويف 
"م�رشوع تطوير جمعيات الأعمال الرومانية"، ُمدركًا اأنَّ باإمكان جمعيات �صيدات 
الأعمال لعب دوٍر اأقوى، موّجه بفّعالية اأكرب نحو قطاع الأعمال. فقد بداأت الن�صاء 
امُلنت�صبات اإىل تلك اجلمعيات يفهمن اأنه لكي يح�صلن على مقعد حول مائدة احلوار 
بني القطاعني العام واخلا�ض، فاإنه ينبغي عليهن اأن ي�صقلن ال�صورة املر�صومة 
لأعمالهن، واأن يتحدثن ب�صوت واحد. ومب�صاهدة جمعيات �صيدات الأعمال للنجاح 
املعلومات،  وتكنولوجيا  ال�صياحة،  قطاعات  يف  الأعمال  جمعيات  قته  حقَّ الذي 
والت�صنيع، قامت بت�صكيل حتالف يتيح لها املجال لالن�صمام اإىل عملية �صنع القرار 
يف رومانيا، والت�صدي مل�صائل متعلقة بال�صيا�صات والأعمال ذات ال�صلة بالن�صاء 

الرياديات و�صاحبات الأعمال. 

قّدم مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة امل�صاعدة الفنية جلمعيات �صيدات الأعمال 
هذه، وحافظ على تطورها التنظيمي من خالل الفعاليات والأن�صطة ذات ال�صلة، 
عام  اأُقيم  الذي  الدولية"،  التجارة  يف  "املراأة  منتدى  املثال،  �صبيل  على  ومنها 

بقلم: كورينا �صڤارتز
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رياديات الأعمال

2001، وموؤمتر "املراأة يف قطاع الأعمال" الذي ُعقد يف عامي 2002 و2003. 
تلك  احتياجات  لتلبية  ي�صًا  مت خ�صِّ مِّ اأخرى �صُ برامج وندوات  اإىل  بالإ�صافة  هذا 
للن�صاء الع�صوات يف جمعيات  ع املركز على تقدير اجلمهور  اجلمعيات. وقد �صجَّ
�صيدات الأعمال ممن حققن النجاح يف العمل، وذلك عن طريق اإعداد اأ�صطوانة ُمْدجَمة 
بعنوان "ن�صاء ناجحات"، حتتوي على جمموعة م�صّورة ت�صدر �صنويًا، وتتحدث عن 
ق�ص�ض النجاح التي ا�صرتعت انتباه واهتمام جمتمع الأعمال، وال�صلطات احلكومية 

وو�صائل الإعالم اجلماهريي.

تاأ�سي�ص حتالف جمعيات �سيدات الأعمال
اجتمعت   ،2004 عام  الثاين/يناير  كانون  يف 
جمموعة مكّونة من ت�صع جمعيات ل�صيدات الأعمال 
واأكرث  اأو�صع  حتالٍف  خلق  عملية  يف  ت�رشع  كي 
حتالف  قيام  عن  ر�صميًا  الإعالن  ومت  توحدًا. 
جلمعيات �صيدات الأعمال "CAFA" بدعم مايل من 
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف رومانيا، 
هذا  "وميثل  للدميقراطية.  الوطني  وال�صندوق 
تعمل  اجلمعيات كي  لهذه  �صانحة  فر�صة  التحالف 
معًا، وت�صبح �صوتًا اأقوى يف احلوار مع ال�صلطات 
العامة" ح�صب قول الع�صو املوؤ�ص�ض لهذا التحالف 
املديرات  جمعية  ورئي�صة  ت�صيزمارو"،  "اإلينا 

"رامنيكو فال�صييا".

�ض حتالُف جمعيات اأعمال ال�صيدات كائتالف غري ر�صمي بال رئي�ض اأو موظفني،  تاأ�صَّ
ن من ثالث طبقات: الأع�صاء املوؤ�ص�صون )فريق عمل موؤلف  وبنظام للع�صوية مكوَّ
من ت�صعة مندوبني(، والأع�صاء كاملو الع�صوية )اأي جمعية ل�صيدات الأعمال ترغب 
يف الن�صمام(، والأع�صاء الداعمون )اجلمعيات الن�صوية التي لديها برامج  واأجندة 
اأعمال ذات �صلة(. وُعهَد اإىل اأمانة لل�رش م�صئولية اإدارة �صئون الئتالف، مبا يف 
ذلك ن�صاطات التوا�صل والتن�صيق. وقد �صغل مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف 

رومانيا من�صب اأمانة ال�رشِّ خالل العامني الأوليني من عمر هذا التحالف. 

بناء القدرات والظهور يف ال�سيا�سات العامة
اأعمال  وجمعيات  رومانيا،  ـ  اخلا�صة  الدولية  امل�رشوعات  مركز  من  كلٌّ  اتفق 
كة يف هذا امل�رشوع، على احلاجة اإىل تقوية اجلمعيات الأع�صاء كل  ال�صيدات امُل�صارحِ
م املركز، والتحالف،  على حده، اإىل جانب تقوية التحالف اأو الئتالف ككل، َفنظَّ
ور�صات عمل حول التخطيط ال�صرتاتيجي، واملنا�رشة وك�صب التاأييد، والت�صّور 

جمعيات  حتالف  "ميثل 
�سيدات الأعمال فر�سة 

�سانحًة لهذه اجلمعيات 
كي تعمل معاً ومتثل 

�سوتاً اأقوى يف احلوار مع 
ال�سلطات العامة." وقد قّدم 

التحالف م�ساركات قّيمة 
من القطاع اخلا�ص حول 
ال�سيا�سة املالية العامة.
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رومانيا

اجلماهريي العام لالأمور، واإ�رشاك اجلمعيات الأع�صاء. ثمَّ قاما بتدريب اأكرث من 
150 من رياديات الأعمال، واملديرات، واملتطوعات يف اجلمعية. وجريًا على 
العادة، فقد ا�صتمر عقد املوؤمتر ال�صنوي لل�صيدات املعنيات بالأعمال، وازدادت 
�صعت دائرة امل�صاركة لت�صمل ال�صلطات املحلية  ن�صبة احل�صور �صنًة بعد اأخرى، واتَّ
والظهور  ع  املو�صَّ الت�صبيك  بفر�ض  التحالف  اأع�صاء  ويتمتع  العامة.  والوطنية 

الوا�صح بدرجة اأكرب. 

وكلَّما انهمك احتاد جمعيات �صيدات الأعمال يف فعاليات واأن�صطة ت�صتهدف ال�صيا�صات 
ن من بناء �صمعته كتحالف ناجح وجدير بالثقة. ويف عام 2004، طلبت  العامة، متكَّ
ال�صلوك اخلا�ض  نة  مدوَّ تعديل  امل�صاعدة يف  التحالف  من  الوطنية  الرقابة  �صلطة 
نة من اأجل احلدِّ من التجاوزات التي  مب�صئويل الرقابة. وقد مت ت�صميم هذه املدوَّ
يرتكبها امل�صئولون احلكوميون عند قيامهم بعمليات التفتي�ض على ال�رشكات اخلا�صة. 
وقدم التحالف معلومات واآراء قيِّمة َجَمعها من القطاع اخلا�ض خالل هذه العملية. 
ت هذه امل�صاركة الرفيعة امل�صتوى يف �صناعة ال�صيا�صات اإىل توجيه دعوات  واأدَّ
�صبيل املثال،  اأخرى. فعلى  التحالف من وزارات وجهات رومانية  اإىل  مماثلة 
طلبت وزارة املالية من حتالف جمعيات �صيدات الأعمال تقدمي راأيه حول �صياغة 
م�صودة ت�رشيع خا�ض ب�رشيبة الدخل، فاأ�صهمت الدرا�صات وجل�صات احلوار العامة 
�صة  واملوؤمترات ال�صحفية التي عقدها التحالف يف الرتويج لفكرة ال�رشائب املخفَّ
كو�صيلة نحو حتقيق اقت�صاد �صليم. وقامت وزارة العمل واحلماية الجتماعية بدعوة 
التحالف اإىل التعاون الدائم مع ق�صم الفر�ض املت�صاوية، بينما قامت الهيئة الوطنية 
للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة والتعاونيات باإ�رشاك التحالف يف برنامج �رشاكة 
باملن�صاآت  املعنية  امل�صتقبلية  الت�رشيعية  الن�صائية، واملبادرات  الريادية  لالأعمال 
ال�صغرية واملتو�صطة. ويلتقي اأع�صاء الحتاد باأع�صاء الربملان الروماين ب�صكل 
دوري، كما اأُتيحت الفر�صة كذلك لالحتاد لكي يقدم روؤيته وخططه للم�صتقبل لرئي�ض 

رومانيا. 

ر تنظيم حوار عام للتعبري عن خماوف  وكان احتاد جمعيات �صيدات الأعمال قد قرَّ
وبواعث القلق لدى رجال و�صيِّدات الأعمال، ب�صاأن الآثار الناجتة عن تعديالت عام 
العمل اجلديد. وح�رش جل�صة احلوار  العامة وقانون  2005 على قانون املالية 
و�صائل  ومندوبي  الأخرى،  الأعمال  جمعيات  عن  وممثلني  التحالف،  اأع�صاء 
الوطنية  والهيئة  والعمل،  املالية  وزارتي  )من  حكوميني  وم�صئولني  الإعالم، 
للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة والتعاونيات(، بالإ�صافة اإىل ممثلني عن الربملان، 
�صيدات  جمعيات  حتالف  اأع�صاء  ا�صتطاع  وقد  والنقدية.  املالية  الأبحاث  ومعهد 
الأعمال رفع وترية التوعية العامة بعدد من ق�صايا ال�صيا�صات العامة، مدعومني 
يف تلك اجلهود بنتائج درا�صة �صاملة، اأُجريت بتكليف من مركز امل�رشوعات الدولية 
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الجتماعية  التاأمينات  ونظام  الرواتب  من  كل  على  ال�رشائب  حول  اخلا�صة، 
يف  ال�صرتاك  وم�صتوى  امل�صاركني  عدد  بتخفي�ض  الدرا�صة  واأو�صت  الروماين. 
التاأمينات الجتماعية، وتب�صيط الإجراءات ال�صهرية، والوثائق املتعلقة مبدفوعات 
ال�رشيبة واإثباتات اأو اأدلة ت�صديدها. ومت اأخذ اآراء امل�صاركني وت�صمينها يف وثيقة 
ختامية، ُقّدمت اإىل الوزارات املعنية لتحليلها، وذلك بناًء على طلب من املندوبني 

الذين ح�رشوا اللقاء. 

تقوية جمعيات �سيدات الأعمال يف رومانيا
ى اأي دعم خارجي منذ كانون الثاين/ مل َيُعْد حتالف جمعيات �صيدات الأعمال يتلقَّ
يناير 2006، بل اأ�صبح يعتمد على الرعاية التامة من اأع�صائه. فقد ت�صّلمت اإحدى 
تدعيم  على  الآن  ُيرّكز  الحتاد  واأ�صبح  ال�رش،  اأمانة  مهّمة  الأع�صاء  اجلمعيات 
�صورته العامة ك�رشيٍك فّعال يف احلوار بني القطاعني العام واخلا�ض. ويتعاون 
التحالف مع اللجنة القت�صادية يف جمل�ض ال�صيوخ عن طريق تقدمي اآراء ومالحظات 
حول قانون املالية العامة والقوانني الأخرى ذات ال�صلة مبجتمع الأعمال. وي�صجع 
اأعرب  وقد  والدولية.  املحلية  املوؤمترات  يف  امل�صاركة  على  اأع�صاَءه  التحالُف 
العديد من اأع�صاء التحالف عن رغبتهم يف الن�صمام اإىل حتالف م�صتقبلي جلمعيات 
البلقان، وعن النخراط يف اأن�صطة وفعاليات مرتبطة باملنا�رشة وك�صب التاأييد يف 
غبات مدى تفاين اأع�صاء التحالف  �صبكة اأو�صع نطاقًا. وُتظهر مثل هذه امليول والرَّ

واأهمية الدور الذي يلعبونه يف تطوير التعاون بني خمتلف الأعمال يف رومانيا.

احلالة  هذه  يف  الواردة  الأن�صطة  للدميقراطية  الوطني  وال�صندوق  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  لت  موَّ
الدرا�صية.

رياديات الأعمال
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ال�صتثمار،  جذب  يف  مهمة  اأدوارًا  لل�رشكات  الر�صيدة  احلوكمة  تلعُب 
وتاأ�صي�ض قطاع خا�ض مزدهر قوي، وبناء املجتمعات الدميقراطية. فال�رشكات 
الإنتاجية والنمو  اأف�صل، وامل�صاهمة يف  اأداٍء  تقدمي  الإدارة اجليدة ميكنها  ذات 
الطويل املدى. وبنف�ض الَقْدر من الأهمية تعمل احلوكمة الر�صيدة على غر�ض القيم 
الأ�صا�صية لل�صفافية، والعدالة وامل�صاءلة، وال�صعور بامل�صئولية. فعندما ُتْن�رَشُ هذه 
القيم وتتغلغل يف اقت�صاٍد ما، فاإنها تعمل على اإر�صاء دعائم امل�صاءلة يف النظام 
ال�صيا�صي وُتغلق الباب يف وجه الف�صاد. وعلى نحو مماثل، تعمل احلوكمة الر�صيدة 
�ُض  لل�رشكات على ك�رش �صيطرة اأ�صحاب امل�صالح ال�صخ�صية واملالية التي قد تقوِّ

الأداَء ال�صليم لل�صوق، وحتول دون تطور املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية الدميقراطية. 

ُف برامج مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة مديري ال�رشكات باملبادئ  ُتثقِّ
بحقوقهم وم�صئولياتهم،  امل�صاهمني  اأي�صًا  ُف  وتثقِّ ال�رشكات.  الأ�صا�صية حلوكمة 
�صاغ  وقد  ال�رشكات.  حلوكمة  الفعالة  املمار�صات  اإىل  باحلاجة  الوعي  وتن�رش 
�رشكاء املركز يف بلدان، مثل جمهورية م�رش العربية امليثاق الوطني لأخالقيات 
بينما ياأخذ واقع الأعمال  الدولية  بتلبية املعايري  ُيعنى  الذي  حوكمة ال�رشكات، 
املحلي بعني العتبار. اأما يف مناطق اآ�صيا والدول املطّلة على املحيط الهادي، 
لتقييم م�صتويات  بتنفيذ نظام  التنمية  �صبكة موؤّلفة من موؤ�ص�صات متويل  فقد قامت 

حوكمة ال�رشكات، من اأجل ر�صد املجالت امُلحتملة لعمليات الإ�صالح. 

حوكمة ال�سركات
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م�سر حوكمة ال�سركات

ال�سفافية وامل�ساَءلة قدًما اإىل الأمام

العقد املا�صي  الت�صعينيات من  اإ�صالحات �صاملة خالل فرتة  قامت م�رُش باإجراء 
عندما حتّولت اإىل اقت�صاد ال�صوق، ومنها اخل�صخ�صة على نطاق وا�صع، وتطوير 
اأ�صواق راأ�ض املال. ورغم بذل م�رش هذه اجلهود، فقد ك�صف النهيار املايل، 
لعدد من ال�رشكات الكربى، النِّقاب عن احلاجة اإىل تبنِّي مبادئ حوكمة ال�رشكات 
على نطاق وا�صع داخل جمتمع الأعمال امل�رشي. ويف درا�صة م�صحية اأُجريت عام 
ال�رشكات  مالكي  على  اخلا�صة،  الدولية  امل�رشوعات  مركز  من  بتكليف   ،2005
ن  ممَّ  92% وافق  املالية،  الأوراق  �صوق  يف  املدرجة  وغري  املدرجة  امل�رشية 
�صملتهم الدرا�صة على اأن حوكمة ال�رشكات هي اإحدى اأف�صل ال�صبل حلماية ال�رشكات 
ال�رشكات  حلوكمة  ال�صليمة  املبادئ  تبنِّي  ر  ويوفِّ القت�صادية.  التنمية  وت�صجيع 
ع  امات الأمان الالزمة ملواجهة الف�صاد و�صوء الإدارة، يف الوقت الذي ي�صجِّ �صمَّ

على تطبيق ال�صفافية والرتويج لها. 

ويف ت�رشين الأول/اأكتوبر 2005، اأ�صدر معهد املديرين امل�رشي ميثاق حوكمة 
الدولية اخلا�صة، وال�رشكاء  ه مركز امل�رشوعات  اأعدَّ الذي  ال�رشكات يف م�رش، 
قي  ومدقِّ ومراجعي  واملحا�صبني  الأعمال،  جمتمع  مع  بالت�صاور  املحليون 
احل�صابات. وكان هذا امليثاق هو الأول من نوعه يف العامل، الذي ُيكتب برمته 
فى  والتنظيمية  القانونية  البيئة  لينا�صب  العدم  من  اإن�صاوؤه  متَّ  اإذ  العربية،  باللغة 

م�رش، وُيالئم متطلبات الأطراف املعنية �صاحبة امل�صلحة. 

وَيهدف امليثاق اإىل ن�رش وت�صجيع ال�صفافية، والنفتاح، وامللكية، وامل�صئولية. 
كما َيهدف اإىل اإدماج هذه القيم يف العقلية الثقافية امل�رشية. وَين�ض امليثاق على 
احرتام  مراعاة  على  يقت�رش  ل  ال�صحيحة  بالطريقة  ال�رشكات  حوكمة  "تطبيق  اأّن 
جمموعة من القواعد وتف�صريها تف�صريًا حرفيًا بطريقة ُمقيَّدة، بل اإنَّ احلوكمة اأي�صًا 
ثقافٌة واأُ�صلوب لإدارة العالقة بني مالكي ال�رشكة، ومديريها، واجلهات املعنية 
�صاحبة امل�صلحة فيها، مما يجعل م�صلحة املجتمع ككل اأكرث قابلية للتحقيق عندما 
يقوم املزيد من املعنيني بتطبيق اأحكام امليثاق".* لقد اأر�صت مبادرُة احلوكمة هذه 
نة، عن طريق النهو�ض باأف�صل املمار�صات ، وتعزيز  �صَّ الأ�صا�َض لبيئة ا�صتثمارية حُمَ

�صمعة ال�رشكات التي تلتزم بامليثاق يف اآٍن معًا.

بقلم: جني مات�صيكو
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حوكمة ال�سركات

اإن�ساء امليثاق 
باإعداد  اخلا�صة،  الدولية  امل�رشوعات  ومركز  امل�رشي،  املديرين  معهد  قام 
نت اإجراء مراجعة  ميثاق حوكمة ال�رشكات على عدة مراحل: املرحلة الأوىل ت�صمَّ
تزويد  اأجل  من  وذلك  ال�رشكات،  حوكمة  جمال  يف  الدولية  املمار�صات  لأف�صل 
قًة  نت املراجعُة �صورًة معمَّ املجموعة بفهٍم را�صخ ملفهوم حوكمة ال�رشكات. فكوَّ
نت اإجراء  لإعداد وتطبيق مواثيق مماثلة يف دول اأخرى. اأما املرحلة التالية فت�صمَّ
مراجعٍة لالإطار القانوين احلايل يف م�رش، مبا يف ذلك مراجعة الأدبيات املحلية، 
والتقارير التي ُت�صدرها املنظمات امل�رشية الدولية، وما متخ�صت عنه النقا�صات 
التي دارت خالل ور�صات العمل والندوات التي عقدها �صابقًا مركز امل�رشوعات 

الدولية اخلا�صة. 

وتال هذه املرحلة نقا�صات مع معهد املديرين امل�رشي لو�صع الطبيعة القانونية 
من  كان  ه  اأنَّ اإل  طوعي،  اأمر  بامليثاق  اللتزام  اأن  ومع  عمله.  ونطاق  للميثاق 

املاأمول اأن َي�صتند اإىل قانون �صوق راأ�ض املال وقانون ال�رشكات. 

وقام الدكتور زياد بهاء الدين، وهو خبري حملي يف ال�صتثمار والتجارة، ب�صياغة 
اخلا�ض  القطاع  اجتماعات  اإىل  تقدميها  مت  التي  امليثاق،  من  الأوىل  الن�صخة 
يف  املجموعة  تلك  ت  و�صمَّ  .2005 عام  من  مبّكر  وقت  يف  احلكومة  ممثلي  مع 

ع�صويتها ممثلني عن بور�صة القاهرة، وبور�صة 
الإ�صكندرية، والهيئة امل�رشية لالأ�صواق املالية، 
واملعهد امل�رشيف امل�رشي، بالإ�صافة اإىل العديد 
من جمعيات الأعمال. وخالل �صل�صلة من ور�صات 
امل�صاركة  اجلهات  تلك  من  ُطلب  والندوات  العمل 
فعالّية  اأكرث  امليثاق  م�صودة  جعل  كيفية  تقييم  يف 
وقابلية للتطبيق على تنمية القطاع اخلا�ض والقطاع 
امل�رشوعات  مركز  وقام  م�رش.  يف  القت�صادي 
من�صاآت  مالكي  راأي  با�صتطالع  اخلا�صة  الدولية 
م�صودة  يف  معينة  منفردة  بنود  حول  الأعمال 
امليثاق. ومت ت�صمني ردود املجموعات املختلفة 
يف الن�صخة النهائية منه، التي مت تقدميها حينئٍذ اإىل 
معهد املديرين امل�رشي من اأجل املوافقة عليها. 

دليل للجميع
لقد ُكتب ميثاق حوكمة ال�رشكات بلغة �صهلة يفهمها جميع امُل�صتخدمني املحتملني 
د حقوق وم�صئوليات م�صاهمي ال�رشكات، واأع�صاء جمل�ض الإدارة،  له، حيث ُيحدِّ

اأ�سفرت ال�سراكة بني مركز 
امل�سروعات الدولية اخلا�سة 

ومعهد املديرين امل�سري عن 
و�سع ميثاق اأخالقيات حول 
حوكمة ال�سركات، وكان هذا 

امليثاق هو الأول من نوعه 
يف العامل، الذي ُيكتب برمته 

باللغة العربية. وُي�سكِّل 
امليثاق منوذجاً ُيحتذى به 

ملبادرات مماثلة يقودها 
القطاع اخلا�ص يف املنطقة.
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م�سر

واملدققني الداخليني واخلارجيني وجلان مراجعة احل�صابات. ويدعو امليثاق اإىل 
واأع�صاء  للم�صاهمني  ال�رشكة  و�صيا�صات  املالية  املعلومات  عن  الكامل  الإف�صاح 
اإىل  التدابري الهادفة  جمل�ض الإدارة، واملوظفني واجلمهور. كما ي�صف امليثاق 

تفادي ت�صارب امل�صالح. 

ومع اأنَّ امليثاق متت �صياغته اأ�صا�صًا مل�صاعدة ال�رشكات املطروحة اأ�صهمها للتداول 
ه ينطبق اأي�صًا على الأعمال ال�صغرية، والأعمال  العام، وللموؤ�ص�صات املالية، اإل اأنَّ
ذات امللكية اخلا�صة. اإن %90 من من�صاآت الأعمال يف ال�رشق الأو�صط هي �رشكات 
عائلية، اإن جميع اأنواع ال�رشكات عليها اللتزام بامليثاق وفق اأف�صل ما لديها من 
قدرات، وعلى تبنِّي مبادئ امل�صاءلة، وال�صعور بامل�صئولية، وال�صفافية والثقة التي 
ل معًا الأُ�ص�ض التي يقوم عليها امليثاق. ومع اأن اآليات عمل حوكمة املن�صاآت  ُت�صكِّ
وال�رشكات العائلية تختلف عن نظرياتها من ال�رشكات املطروحة اأ�صهمها للتداول 
العام، فاإن املن�صاآت وال�رشكات العائلية ل تزال ُت�صهم يف الثقافة املجتمعية حلوكمة 

ال�رشكات، ويتعنيَّ عليها اأن ُتلبِّي متطلبات اأ�صحاب امل�صلحة فيها. 

�صوف ُي�صتخَدم ميثاق حوكمة ال�رشكات يف م�رش، كنموذج ُيحتذى به يف املبادرات 
املماثلة الأخرى التي يقودها القطاع اخلا�ض يف املنطقة. ومن املاأمول اأن يقوم 
املدققون اخلارجيون وامل�صت�صارون القانونيون بال�صغط على مديري ال�رشكات 
كي يلتزموا بامليثاق، واأن تقوم البنوك وموؤ�ص�صات تقدير اجلدارة الئتمانية بالنظر 
يف التزام ال�رشكات بامليثاق كجزء من عمليات التقدير التي جُتريها. و�صوف جتني 
ال�رشكات التي تلتزم بامليثاق ثمار ذلك، من حيث الثقة العامة، وثقة امل�صتثمرين 

بها، اإ�صافة اإىل حت�ّصن اأدائها. 

لت ال�رشاكة ال�رشق اأو�صطية الأن�صطة الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موَّ

مالحظة: 
*ميثاق حوكمة ال�رشكات يف م�رش، املبادئ التوجيهية واملعايري )ت�رشين الأول/اأكتوبر 2005(،

الق�صم 1-4. 
* Egypt Code of Corporate Governance، Guidelines and Standards )Oct. 2005( section 1.4.

امل�صادر:
ميثاق حوكمة ال�رشكات يف م�رش ، املبادئ التوجيهية واملعايري )ت�رشين الأول/اأكتوبر 2005(. 

Egypt Code of Corporate Governance، Guidelines and Standards )Oct. 2005(.
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"م�رش ُتطلق ميثاق حوكمة ال�رشكات،" اجتاهات حوكمة ال�رشكات 8، )جنيف 2005(. 
.)Egypt Releases Corporate Governance Code،“ Corporate Governance Trends 8 )Summer 2005“ 
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اآ�سيا -املحيط الهادي حوكمة ال�سركات

قيا�ص اأداء حوكمة ال�سركات: اإطار عمل للتنفيذ

دت الأزمُة املالية الآ�صيوية، التي حدثت عام 1997، احلاجَة اإىل القيام باإ�صالحات خا�صة  اأَكَّ
باحلوكمة ل تقت�رش على جمتمع الأعمال فح�صب، بل متتد لت�صمل املوؤ�ص�صات الوطنية لتمويل 
�ُصها احلكومات لكي تقدم متوياًل طويل املدى وم�صاعدات فنية اإىل قطاعات  التنمية، التي ُتوؤ�صِّ
رو راأ�ض املال الآخرون. فخالفًا ملا تقوم به البنوك التجارية،  من القت�صاد ل يخدمها موفِّ
م موؤ�ص�صات متويل التنمية التدريب واخلربات الإدارية بالإ�صافة اإىل تقدمي امل�صاعدات  ُتقدِّ
املالية. وبناء على ذلك، ت�صتطيع هذه املوؤ�ص�صات لعب دور مركزي يف النهو�ض بالإ�صالحات 
املعنية بحوكمة ال�رشكات، ولكن يتعنيَّ عليها اأن تقوم هي اأوًل برت�صيخ ممار�صات احلوكمة، 

لكي تتمكن من العمل على تعزيز احلوكمة الر�صيدة لل�رشكات والرتويج لها. 

وتلبيًة لهذه احلاجة بداأت رابطة موؤ�ص�صات متويل التنمية يف منطقة اآ�صيا والدول امُلطلَّة على 
املحيط الهادي، التي تتَّخذ من الفلبني مقرًا لها، تنفيذ م�رشوع موؤ�ص�صات متويل التنمية حلوكمة 
ال�رشكات يف عام 2003، بال�رشاكة مع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة. وتهدف الرابطة 
اإىل النهو�ض بالتنمية امل�صتدامة عن طريق اجلمع ما بني امل�صارف الوطنية للتنمية ون�رش اآليات 

احلوكمة الر�صيدة لل�رشكات. 

الر�صيدة  احلوكمة  �صيا�صات  تبنِّي  على  التنمية  متويل  موؤ�ص�صات  املذكورة  الرابطة  وُت�صّجع 
وممار�صتها واإ�صفاء الطابع املوؤ�ص�صي عليها، ل لأنها بب�صاطة "ال�صيء ال�صحيح الواجب القيام 

به"، بل لأنها اأي�صًا �رشوريًة لنجاح الأعمال. 

وكان "اأوكتاڤيو بي. بريالتا"، نائب الأمني العام لرابطة موؤ�ص�صات متويل التنمية يف منطقة 
اآ�صيا والدول املطّلة على املحيط الهادي، قد اأ�صار اإىل اأنَّ "وجود جمال�ض اإدارة فّعالة ُيعترب 
وبكل  تنجح."  اأن  �رشكات  اإىل  متويل  موؤ�ص�صات  "حتويل  جلهود  اأردنا  ما  اإذا  حيويًا  اأمرًا 
ب�صاطة، فاإن اإدراك اأهمية حوكمة ال�رشكات اأمٌر ل يكفي يف حدِّ ذاته، بل يجب على اأع�صاء 

جمل�ض الإدارة اأن يفهموا م�صئولياتهم بو�صوح، واأن يتلّقوا التدريب واملعرفة الكافيني".

بطاقة ت�سجيل اأداء حوكمة ال�سركات
با�رشت الرابطة بتنفيذ م�رشوع جديد، كجزٍء من ا�صرتاتيجياتها لتح�صني حوكمة ال�رشكات، 
يهدف اإىل ت�صميم بطاقة لت�صجيل درجة اأداء حوكمة ال�رشكات بالن�صبة اإىل موؤ�ص�صات متويل 
ر امل�صاركون يف ور�صة عمل اإقليمية، اأُقيمت يف مانيال، اأداًة للتقييم  التنمية وزبائنها. وقد طوَّ
والر�صد واملتابعة، اأطلق عليها ا�صم: "نظام تقدير درجات اأداء حوكمة ال�رشكات اخلا�ض 
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برابطة موؤ�ص�صات متويل التنمية يف منطقة اآ�صيا والدول املطلَّة على املحيط الهادي". وهذا 
عة لأ�صلوبني دوليني قائمني معنيني بتقدير درجات اأداء  النظام عبارة عن ن�صخة معدلة ومو�صَّ
ارتكزت  وقد  باحلوكمة.  املعنية  لالإ�صالحات  املحتملة  املجالت  يراقب  وهو  احلوكمة، 
الرابطة على �صبكة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة الوا�صعة من خرباء حوكمة ال�رشكات 
الرابطة  يف  الأع�صاء  الدول  يف  امل�صرتيات  قطاع  ولأّن  املذكور.  للنظام  تطويرها  يف 
املذكورة يت�صارك يف الُبنى املماثلة والأُطر القانونية، فاإن تبنِّي نظام تقدير درجات اأداء 
حوكمة ال�رشكة ُيعدُّ تدبريًا منا�صبًا وعمليًا. فبا�صتخدام نظام م�صرتك ميكن للحكومة املعنية، 
يف  الإ�صالحات  حترزه  الذي  م  التقدُّ تر�صد  اأن  واخلا�صة،  الأطراف  متعددة  واملوؤ�ص�صات 
الدول  يف  املتحقق  بالتقدم  ومقارنته  حده،  على  بلد  كل  داخل  ال�رشكات،  حوكمة  جمال 

د بو�صوح نظاُم تقدير درجات  الأخرى باملنطقة. وُيحدِّ
من  مزيٍد  اإىل  حتتاج  التي  الإ�صالح  جمالت  يف  الأداء 

التح�صني والأهمية الن�صبية لكل جماٍل. 

ويو�صح نظام تقدير الدرجات املذكور الو�صع الكلي، 
عن  وذلك  التمويل،  موؤ�ص�صة  يف  احلوكمة  وجودة 
�صيا�صات  على  اإدخالها  يتم  التي  التغيريات  تتبُّع  طريق 
وممار�صات احلوكمة مع مرور الزمن. ويتاألف النظام، 
يتطلب ممن يخ�صعون  ا�صتطالع  التحديد، من  على وجه 
لال�صتطالع القيام بتقييم ممار�صات احلوكمة املتَّبعة يف 
ت�صجيل  بطاقة  من  ُن�صختان  هناك  وُتوجد  موؤ�ص�صاتهم. 
درجة الأداء: الأُوىل ُت�صتخدم ملوؤ�ص�صات متويل التنمية، 
بينما ُت�صتخدم الأُخرى للم�صارف التجارية واملوؤ�ص�صات 
لال�صتطالع  الإداري  امل�صئول  ويقوم  الأخرى.  املالية 

بتحويل الإجابات على كل �صوؤال اإىل درجات، با�صتخدام نظام نقطة التعادل امُلعدٍّ �صلفا، 
اأما اأوزان  ح حلوكمة ال�رشكات.  ويتم توحيد نقاط كل معيار يف معّدل كلي موؤ�ص�صي ُمرجَّ
كل معيار من معايري احلوكمة فهي كالتايل: حقوق امل�صاهمني )%25(، اللتزام بحوكمة 
التدقيق   ،)15%( الإف�صاح وال�صفافية   ،)25%( الإدارة  )%20(، حوكمة جمل�ض  ال�رشكات 
ق للمقابلة واملقارنة مع كل عن�رش من  )%15(. وُيرافق نظام النقاط التف�صيلي قوائم حتقُّ

العنا�رش اخلم�صة. 

ت مراجعة نظام تقدير درجات اأداء احلوكمة واختباره، وتنقيحه اأثناء انعقاد خم�ض  وقد متَّ
املوؤ�ص�صات  وتقوم  وفيتنام.  وباك�صتان،  ومنغوليا،  وماليزيا،  فيجي،  يف  عمل  ور�صات 
مت  التي  النظام،  من  النهائية  الن�صخة  بتطبيق  التنمية  متويل  موؤ�ص�صات  رابطة  يف  الأع�صاء 

تطويرها يف مانيال. 

يوجد يف الوقت احلا�سر لدى 
موؤ�س�سات متويل التنمية يف 

جميع اأنحاء منطقة اآ�سيا 
والدول املطّلة على املحيط 
الهادي، �سيا�سات ومواثيق 

حلوكمة ال�سركات، اإ�سافة 
اإىل وجود اأ�سخا�ص مهمِّني 
اأو وحدات مهمة تقوم بر�سد 

ومتابعة وتنفيذ الربامج 
والأن�سطة اخلا�سة بحوكمة 

ال�سركات. 
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"Trailblazer" نظام تقدير درجات اأداء حوكمة ال�سركات اخلا�سة بالرابطة: املُ�ستك�سف
يف  ال�رشكات  حوكمة  ممار�صات  تطبيق  جمال  يف  وا�صحة  روؤية  امل�رشوع  هذا  ر  وفَّ لقد 
موؤ�ص�صات متويل التنمية. فثماٌن من اأ�صل 10 موؤ�ص�صات اأع�صاء يف الرابطة لديها يف الوقت 
احلا�رش �صيا�صات و/اأو مواثيق حلوكمة ال�رشكات، اأقرتها جمال�ض اإدارتها، ويكاد يكون 
لدى معظمها تقريبًا اأ�صخا�ض رئي�صيون اأو وحدات رئي�صية يف موؤ�ص�صاتهم تر�صد وتطبِّق برامج 
اأع�صاء  79 موؤ�ص�صة من  حوكمة ال�رشكات واأن�صطتها. وقد �صارك يف الربنامج ما جمموعه 
رابطة موؤ�ص�صات متويل التنمية يف منطقة اآ�صيا والدول املطلَّة على املحيط الهادي وال�صبكات 
الأخرى، بالإ�صافة اإىل م�صاركة 165 من املديرين واملديرين الكبار من 23 بلدًا يف املنطقة. 
ت َفَغَدت مرجعًا قياديًا يف ق�صايا احلوكمة. ويرجع الف�صل يف  وكانت الرابطة نف�صها قد مَنَ
ذلك، يف جزء منه، اإىل امل�صاعدة التي قدمها مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف جمال 

التخطيط ال�صرتاتيجي على مّر ال�صنني. 

ل امل�صاآت ال�صغرية التي  وُتعترب موؤ�ص�صات متويل التنمية "اأدوات ا�صتك�صاف" مبعنى اأنها متوِّ
ب�صبب  اإىل جتّنب متويلها  الأخرى  املالية  املوؤ�ص�صات  والتي متيل  ن�صاأتها،  بداية  تكون يف 
املخاطر املحتملة الكامنة، وفرتة النمو طويلة الأمد التي متر بها مثل هذه املن�صاآت. لقد 
رت هذه املبادرة الفر�صة لأع�صاء رابطة موؤ�ص�صات متويل التنمية يف منطقة اآ�صيا والدول  وفَّ
املطلَّة على املحيط الهادي لكي ت�صبح موؤ�ص�صات منوذجية يف جمال احلوكمة الر�صيدة لل�رشكات 

بهدف اإقامة اأعمال م�صتدامة. 

ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الأن�صطة الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موَّ

امل�صادر:
رابطة موؤ�ص�صات متويل التنمية يف منطقة اآ�صيا والدول املطلَّة على املحيط الهادي، نظام تقدير اأداء حوكمة ال�رشكات 
التنمية يف منطقة  الفلبني: جمعية موؤ�ص�صات متويل  "ماكاتي"،  التنموية وللموؤ�ص�صات املالية الأخرى )مدينة  للبنوك 

اآ�صيا والدول املطلة على املحيط الهادي(. 
Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific، Corporate Governance 
Rating System for Development Banks and Other Financial Institutions )Makati City، Philippines: 
ADFIAP(.
املحيط  املطلَّة على  اآ�صيا والدول  منطقة  التنمية يف  ال�رشكات وموؤ�ص�صات متويل  "حوكمة  بريالتا"،  "اأوكتاڤيو ب. 

الهادي(، "اإيكونوميك ريفورم فيت�رش �صريڤي�ض )15 اأيلول/�صبتمرب، 2003(.
Octavio B. Peralta، ”Corporate Governance and Development Finance Institutions in Asia and the 
Pacific،“ Economic Reform Feature Service )Sep. 15، 2003(.
�صريڤي�ض     فيت�رش  ريفورم  اإيكونوميك  التنمية"،  متويل  موؤ�ص�صات  يف  ال�رشكات  "حوكمة  �صوليك"،  ب.  "مري�صيد�ض 

)16 اأيار/مايو 2006(. 
Mercedes B. Suleik، ”Corporate Governance in Development Financing Institutions،“ Economic 

Reform Feature Service )May 16، 2006(.

اآ�سيا -املحيط الهادي
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و�صائل  وا�صتقالل  املعلومات،  حرية  على  والأ�صواق  الدميقراطيات  تعتمد 
اإىل  اأن يتمكن املواطنون من الو�صول  اأجل  الإعالم، وال�ّصفافية يف احلكم، من 
لكي  املعلومات  اإىل  املواطنون  يحتاج  فبينما  املعلومات.  على  مبنية  حيثيات 
يفهموا امل�صائل املتعلقة بال�صيا�صات، وي�صاركوا يف �صناعتها، وميار�صوا م�صاءلة 
احلكومة، يحتاج القطاع اخلا�ض اإىل املعلومات ملمار�صة اأعماله، وال�صتثمار، 
الن�صطة،  الإعالم  و�صائل  خالل  من  الحتياجات  تلك  تلبية  وميكن  والبتكار. 
والقوانني واآليات العمل التي ُتلقي ال�صوء على نظام احلكم. ويعتمد الإ�صالح يف 
العديد من املجتمعات اأي�صًا على تثقيف اجلمهور باملبادئ الأ�صا�صية للدميقراطية 

وال�صوق. 

ففي اإثيوبيا، وجدت غرفة التجارة واجلمعيات القطاعية يف اأدي�ض بابا، يف 
الإذاعة و�صيلًة ممتازًة للتوا�صل مع م�صئويل احلكومة، واجلمهور يف الوقت نف�صه. 
واأدت الربامج الإذاعية، عن امل�صائل القت�صادية والتنظيمية، اإىل ن�رش املعلومات 
واآراء كل من القطاع اخلا�ض وامل�صئولني احلكوميني. وفى م�رش، اأ�صهم معهد 
الأهرام الإقليمي لل�صحافة، بالتعاون مع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة، 
ال�صحفيني من  الإعالمية من خالل تدريب  التقارير  اإعداد  برفع م�صتوى وجودة 
ر املعهد  منطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا على الق�صايا القت�صادية. وقد وفَّ
حت�صني  حول  الأفكار  لتبادل  الأخرى  املعنية  واجلهات  لل�صحفيني  منابر  اأي�صًا 

احلوكمة والفر�ض القت�صادية يف م�رش. 

الو�سول اإىل املعلومات
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دعم ن�ساط جمتمع الأعمال عرب الإذاعة

"ديرغ" املارك�صي  بنظام  الإطاحة  الذي تال  العقد  الإثيوبية، خالل  قامت احلكومة 
للبالد،  املايل  بال�صتقرار  املعني  القت�صادي  الإ�صالح  برنامج  بتنفيذ  ال�صلطوي، 
وت�صجيع م�صاركة القطاع اخلا�ض يف القت�صاد، وجذب ال�صتثمار الأجنبي. اإل اأن 
الإملام  وعدم  دة،  املت�صدِّ املركزية  وال�صلطة  املدنية،  والنزاعات  الفقر،  من  عقودًا 
ل  باملفاهيم الدميقراطية، ل ميكن جتاوزها والتغلُّب عليها ب�صهولة. وتعتمد عملية حتوُّ
اإثيوبيا اإىل الدميقراطية على تقوية م�صادر بديلة للمعلومات، وتو�صيع قاعدة احلوار 

ال�صيا�صي. 

احلكومة  من  كل  اإ�رشاك  على  متزايد  ب�صكل  املدين،  املجتمع  جمموعات  عملت  لقد 
واجلمهور يف حوار حول امل�صائل ال�صيا�صية والقت�صادية. وقامت غرفة جتارة اأدي�ض 
بابا وجمعيات الأعمال بدورها يف زيادة فر�ض الو�صول اإىل وجهات نظر بديلة حول 
القت�صاد، وذلك من خالل الربنامج الإذاعي:  "�صوت غرفة جتارة اأدي�ض بابا"، الذي 
ُيَبثُّ خلدمة جمتمع الأعمال يف اإثيوبيا. وقد �صاعد مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة 
يف املحافظة على بقاء هذا ال�صوت امل�صتقل حيًَّا على الهواء، رغم رف�ض احلكومة 

لذلك، اإ�صافة اإىل قيام املركز اأي�صًا بامل�صاعدة يف التح�صني امل�صتمر للربنامج. 

الإذاعة كو�سيلة جماهريية للمنا�سرة 
داأبت غرفة جتارة اأدي�ض بابا وجمعيات الأعمال ، منذ تاأ�صي�صها عام 1947، على تعزيز 
التقدم يف اإثيوبيا. فهي اأقدم واأكرب غرفة جتارة يف البالد، حيث يبلغ عدد اأع�صائها 
الأعمال  بابا وجمعيات  اأدي�ض  م�صاريُع غرفة جتارة  10000 ع�صو. وتدعم  حوايل 
مبادئ  على  تقوم  التي  والجتماعية  وال�صيا�صية،  القت�صادية،  الأنظمَة  القطاعية، 
احلرية الفردية، وروح املبادرة، وتوفري الفر�ض، وال�صعور بامل�صئولية. وقد بداأت 
الغرفة واجلمعيات املذكورة، مب�صاعدة من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة، يف 
اإف.   97.1 موجة  على   ، اأ�صبوعيا  مرتني  ُيذاع  برنامج  ببّث   ،2001 ني�صان/اإبريل 
اإم. يف "اإذاعة اإثيوبيا"، كجزء من جهود تلك الغرفة واجلمعيات يف جمال املنا�رشة 
وك�صب التاأييد. وَهَدف الربنامج الإذاعي اإىل حتقيق ثالثة اأهداف هي: تثقيف جمتمع 
الأعمال ب�صاأن امل�صائل والإجراءات التنظيمية ذات ال�صلة، وتقدمي معلومات جتارية 
ومعلومات اأخرى خا�صة بالأعمال وبالتدريب، واإيجاد منرب من اأجل حواٍر اأف�صل بني 
اجلمهور واحلكومة حول ق�صايا تهمُّ القطاع اخلا�ض والقت�صاد الإثيوبي. لقد كان 
ا�صتخدام هذه الغرفة واجلمعيات لالإذاعة لإي�صال ر�صالتها قرارًا ا�صرتاتيجيًا اتخذته 

بقلم: �رشايا توزي
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غرفة جتارة اأدي�ض بابا وجمعيات الأعمال القطاعية؛ لأن الإذاعة هي الو�صيلة الأوىل 
يف التوا�صل اجلماهريي يف اإثيوبيا. 

لقد ا�صتطاعت غرفة جتارة اأدي�ض بابا وجمعيات الأعمال القطاعية، من خالل تنفيذ 
برناجمها زيادة قدرتها على اإي�صال ر�صالتها اأ�صعافًا م�صاعفًة، ل لأع�صائها فح�صب، 
ني اأي�صًا. وقد كان الربنامج الإذاعي مبثابة مكان  بل اإىل الالعبني احلكوميني املهمِّ
نت حلقاُت  يحت�صد فيه الأع�صاء لإي�صال �صوتهم اإىل اأرفع امل�صتويات احلكومية، اإذ مكَّ
البّث كاًل من احلكومة وجمتمع الأعمال من تو�صيح ق�صايا ال�صيا�صات، وجعل كل منهما 
اأكرث اطالعًا على موقف الطرف الآخر من تلك الق�صايا. ومل يكن لتلك املحادثات اأن 

ُتْعَقد اإل باجلهود التي بذلتها غرفة جتارة اأدي�ض بابا وجمعيات الأعمال القطاعية. 

الردود على وجهات النظر البديلة
رّكزت الربامج الإذاعية على اأخبار الأعمال اجلارية وعلى وجهات نظر وق�صايا، 
مثل: التجارة وال�صتثمار، وق�ص�ض جناح الأعمال، والن�صاء امل�صاركات يف الأعمال، 
والعلوم والتكنولوجيا، والتعامل مع ڤريو�ض نق�ض املناعة الب�رشية املكت�صبة )الإيدز( 
يف اأماكن العمل، والرتبية املدنية والتوعية. وقد ُعقدت مقابالت مع م�صئولني حكوميني 
بارزين، يف العديد من الربامج الإذاعية ال�صهرية، دارت خاللها حوارات معهم حول 
"ميلي�ض  امل�صئولني:  هوؤلء  بني  من  وكان  الق�صايا.  بتلك  ال�صلة  ذات  املو�صوعات 
زيناوي" – رئي�ض الوزراء، والدكتور "نيغا�صي غيدادا" – الرئي�ض الأ�صبق لإثيوبيا، 
ووزير التجارة وال�صناعة، ورئي�ض دائرة املراأة يف وزارة التجارة وال�صناعة، وعدد 

حني ملن�صب رئي�ض الغرفة وملن�صب نائبه.  من املر�صَّ

هة اإىل �صيوف الربنامج ردود اأفعال  وقد اأثارت تلك املو�صوعات والدعوات املوجَّ
امل�صتمعني  اأحد  ات�صل  اأعمال،  رياديات  مع  اأُجريت  ناجحة  مقابلة  اإيجابية. وعقب 
امل�صتمعني من  ن جميع  فقد متكَّ الأعمال.  برناجمكم عن رياديات  "اأُثني على  معلقًا: 
فهم وا�صتيعاب حقيقة مفادها اأنَّ باإمكان رياديات الأعمال النجاح فعليًا اإذا اأُعطني 
ويف  امل�صتقبل".  يف  الإذاعية  الربامج  هذه  من  املزيد  اإىل  اأ�صتمع  اأن  اآمل  الفر�صة. 
برنامٍج اآخر ا�صت�صاف الرئي�ض ال�صابق لإثيوبيا، نوق�صت ق�صية مر�ض ڤريو�ض نق�ض 
�صة  املناعة الب�رشية املكت�صبة )الإيدز( يف اإثيوبيا، و�صوء اإدارة احلكومة لالأموال املخ�صَّ
للوقاية من الإيدز. ونتيجة لهذا الربنامج الإذاعي، قامت احلكومة بخطوات من اأجل 
مع  اأُجريت  التي  املقابلة  اأدت  الأموال. وقد  تلك  ا�صتخدام  على  اأف�صل  و�صع رقابة 
رئي�ض دائرة �صئون املراأة للتجارة وال�صناعة، اإىل زيادة الدعم من اأجل تاأ�صي�ض جمعية 

اأعمال لل�صيدات. 

زت الطلب  ناق�صت الربامج الإذاعية مواطن ال�صعف يف البيئة التنظيمية القائمة، وحفَّ
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من جانب القطاعني اخلا�ض والعام لإ�صالح القوانني والأنظمة. فعلى �صبيل املثال، 
ا�صتجابت احلكومة لهذه املطالب من خالل ت�رشيع عمليتي اإ�صدار الرتاخي�ض لالأعمال 
وت�صجيلها، واأ�صبحت تلك الإجراءات ل ت�صتغرق اأكرث من ب�صعة اأيام، بعد اأن كانت 
ت�صتغرق عدة اأ�صهر، وذلك بعد طرح اأحد الربامج الإذاعية لهذه الق�صية. وقد اأَوقفت 
�صلطُة اجلمارك تنفيذ اأمر جديد حول �صحنات الب�صائع، بعد 24 �صاعة من و�صعه حيَّز 
الأعمال من خالل  بها جمتمع  قام  التي  الحتجاجات  �صل�صلة من  اأعقاب  التنفيذ، يف 
ى احلوار بني القطاعني العام واخلا�ض  الربنامج الإذاعي. عالوة على ذلك، فقد اأدَّ
"�صوت غرفة جتارة اأدي�ض بابا" اإىل تاأ�صي�ض املجل�ض ال�صت�صاري  عرب اأثري برنامج 
عة بني وزيرة  للحوار بني القطاعني العام واخلا�ض. وللمجل�ض رئا�صة م�صرتكة، موزَّ
التجارة وال�صناعة، ممثلًة للقطاع العام، ورئي�ض غرفة التجارة الإثيوبية ممثاًل للقطاع 

اخلا�ض. 

القيمة امل�صافة  �صل�صلة من الربامج الإذاعية املنف�صلة حول تطبيق �رشيبة  اأدت  وقد 
يف اإثيوبيا اإىل تغيريات اإيجابية قام بها كل من القطاع اخلا�ض واحلكومة. وت�صّمن 
اأحد الربامج حوارًا مع وزير الإيرادات حول اأهمية اإجراء اإ�صالح �رشيبي لالقت�صاد 
م برنامج اآخر بحثًا ُيلقي ال�صوء على الآثار املرتتبة على تطبيق  الإثيوبي، بينما قدَّ
م اقرتاحًا يق�صي با�صتثناء املواد الغذائية  �رشيبة القيمة امُل�صافة على امل�صتهلك، وقدَّ
من تلك ال�رشيبة. اأما النتائج فكانت كما يلي: عندما مت تطبيق �رشيبة القيمة امل�صافة، 
قام اأكرث من 6000 م�رشوع بالت�صجيل كدافعني ل�رشيبة القيمة امل�صافة، واأ�صبح تطبيق 
ال�رشيبة بقوة القانون، من قبل وزارة الإيرادات، اأكرث عدالًة واإن�صافًا، وا�صتثنت 

الوزارة املواد الغذائية من اخل�صوع ل�رشيبة القيمة امل�صافة.

اأدوات النجاح وعقبات ينبغي التغلُّب عليها
لكي ُي�صبح الربنامج الإذاعي ناجحًا، فاإن من الأهمية مبكان اأن تكون املوا�صيع التي 
يطرحها ذات �صلة بالق�صايا اجلارية. وقد داأبت غرفة جتارة اأدي�ض بابا وجمعيات 
اآراَءهم  يقدموا  اأن  امل�صتمعني  وجمهور  اأع�صائها  من  الطلب  على  القطاعية  الأعمال 
من خالل ا�صتطالعات للراأي بعد البث، وكذلك من خالل م�صوحات �صنوية عن طريق 
الأعمال  وجمعيات  بابا  اأدي�ض  جتارة  غرفة  كانت  برنامج  كل  فبعد  ال�صتطالعات. 
القطاعية تقوم بالت�صال مبجموعة متنوعة من امل�صتمعني من جمتمع الأعمال واملجتمع 
املدين، واحلكومة، واأع�صاء الغرفة واجلمعيات. اأما يف امل�صح ال�صنوي، فكانت الغرفة 
واجلمعيات ت�صتف�رش من اأع�صائها عن املو�صوعات التي يرغبون يف �صماع نقا�صات 
حولها م�صتقباًل، وعن ال�صتفادة التي حققوها من الربامج الإذاعية التي مت بثها فعاًل. 
وعالوة على ذلك، فقد ا�صتفادت الغرفة وجمعيات الأعمال املذكورة من عالقاتها مع 
جمتمع الأعمال واحلكومة لكي جتمع القرتاحات وحتافظ على جودة براجمها. وقد 
واكبت هيئة التحرير اأهم الق�صايا التي تتعلق مبجتمع الأعمال والقت�صاد، وراجعت 
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م الذي ُيحرزه الربنامج اإىل  الربامج الإذاعية التي مت بّثها، وقّدمت تقريرًا عن التقدُّ
هيئة  باأن  علمًا  القطاعية.  الأعمال  بابا وجمعيات  اأدي�ض  اإدارة غرفة جتارة  جمل�ض 
بابا  اأدي�ض  جتارة  غرفة  عام  اأمني  نائب  هم:  اأع�صاء،  خم�صة  من  تتكون  التحرير 

وجمعيات الأعمال القطاعية، ومن�صق الربنامج، واملنتجون واملخرجون. 

اإل اأن مبادرة برنامج "�صوت غرفة جتارة اأدي�ض بابا" مل َتخُل من العقبات، حيث كانت 
الغرفة تبثُّ برناجمها على اأثري حمطة اإذاعية مملوكة للدولة، وكانت قادرة على القيام 
بذلك دون تدخل احلكومة عادًة. غري اأنَّ ا�صتقاللية غرفة التجارة غري م�صمونة، وهذا 
ما ثبت عمليًا من خالل حقيقة مفادها اأن هذا الربنامج الإذاعي اأُغلق ملدة �صتة اأ�صابيع 
يف عام 2004، عندما هاجم اأحد الربامج  احلوارية احلكومَة، التي �صمحت باإعادة 
بابا،  اأدي�ض  جتارة  غرفة  َعرْب  الأَعمال،  جمتمع  من  احتجاجات  عقب  الربنامج  بّث 
وجمعيات الأعمال القطاعية، وال�صحف املحلية. اأما العقبة الأخرى، فكانت تتمثَّل يف 
حظر بّث الإعالنات التجارية خالل فرتة بث الربنامج، حيث داأبت الغرفة وجمعيات 
الأعمال القطاعية على بث الإعالنات اخلا�صة مبختلف ال�رشكات واجلهات الراعية، 
قبل اإغالق الربنامج ملدة �صتة اأ�صابيع يف عام 2004. لقد مت حظر بث الإعالنات منذ 
ال�صماح باإعادة بث الربنامج على الهواء، مما حال دون متكني الربنامج من اأن ي�صبح 

ُم�صتدامًا قادرًا على التمويل الذاتي. 

د �سوت موحَّ
ومع كل هذه التحديات، فاإن برنامج "�صوت غرفة جتارة اأدي�ض بابا" ي�صتخدم الإذاعة 
بنجاح لتقوية عملية املنا�رشة وك�صب التاأييد بطريقتني: الأوىل تعتمد على اأّن جمتمع 
العًا على امل�صائل املهمة، واأكرث انخراطًا فيها. والثانية  الأعمال غدا الآن اأكرث اطِّ
تعتمد على اعرتاف احلكومة بزيادة م�صاركة وانخراط جمتمع الأعمال مما اأدى اإىل 
لكي  الأعمال  جمتمع  ي�صتخدمها  كاأداة  دورًا  الإذاعُة  وتلعب  بينهما.  احلوار  اإقامة 
ينقل ر�صالته اإىل احلكومة، وكمنرب للحوارات اجلماهريية العامة والتثقيف. فاأ�صبح 
لأع�صاء جمتمع الأعمال �صوٌت اأكرث قوًة ومتا�صكًا من خالل هذا املنرب العام. فعندما 
يتم التعبري عن بواعث القلق عرب برنامج "�صوت غرفة جتارة اأدي�ض بابا"، فاإنه ُي�صبح 
بالإمكان م�صاَءلة احلكومة ب�صهولة عن رّدها على تلك الق�صايا. وكنتيجة لذلك، فقد 
اأكرث توافقا مع القت�صاد املوّجه نحو  مت تغيري تعليمات واأنظمة حمددة لكي ت�صبح 
ي املبادئ الدميقراطية املتمثلة يف حرية التعبري، واحلوار، والعملية  ال�صوق، مما يقوِّ

الت�رشيعية. 

ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الأن�صطة الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موَّ
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اكت�ساف مفاتيح التغيري ال�سيا�سي والقت�سادي

يف اأيلول/�صبتمرب 2004، قام كل من مركز الأهرام الإقليمي لل�صحافة، ومركز 
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة، بتنظيم منتدى تاريخي ملدة يومني يف الإ�صكندرية،  
ز على زيادة م�صتوى الوعي واملعرفة باملوؤ�ص�صات الدميقراطية. واأبرز  مب�رش، ركَّ
القرار،  �صنع  يف  املواطنني  م�صاركة  خالل  من  احلوكمة  حت�صني  اأهمية  املنتدى 
ح�رش  والتنظيمية.  القانونية  الأعباء  وتخفيف  وم�صتقلة،  حيوية  اإعالم  وو�صائل 
املنتدى ملناق�صة ق�صايا الإ�صالح املطروحة 50 م�صئول حكوميًا، واأع�صاء اأحزاب 

املعار�صة، وممثلون عن ال�صحف امل�صتقلة. 

ومل تكن تلك هي املرة الأوىل التي ي�صرتك فيها مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة 
ومركز الأهرام الإقليمي لل�صحافة يف العمل معًا. فقد ت�صافرت جهودهما يف عام 
1995 لتدريب 45 �صحفيًا، من اإحدى ع�رشة دولًة من دول ال�رشق الأو�صط و�صمال 
وقد  القت�صادية.  املوا�صيع  عن  التقارير  واإعداد  الإبالغ  طرق  على  اإفريقيا، 
مت ت�صميم التدريب بحيث يوؤدى اإىل تو�صيع فهم ال�صحفيني لق�صايا مثل العوملة، 
املعلومات.  ان�صياب  ال�صوق، وحرية  والت�رشيعي لقت�صاد  القت�صادي  والإطار 
ويف عام 2003، اأتاحا مكانًا لل�صحفيني والباحثني من ال�رشق الأو�صط ملناق�صة 
ال�صبيل الأمثل لإطالع  التنمية ودورها يف مهنهم، وتبادل الأفكار حول  ق�صايا 

الآخرين على املعلومات والت�صارك معهم فيها. 

فتح احلوار
2004 حدثًا غري م�صبوق من حيث قيامه بالرتتيب لجتماع  لقد كان منتدى عام 
�صمَّ ممثلني عن القطاعني احلكومي وغري احلكومي ملناق�صة ق�صايا احلوكمة. وقد 
�َض  حممود املراغي ـ اأحد امل�صاركني ـ املزاج العام للمنتدى قائاًل: "مل يختلف  خلَّ
ت�صّورهم  حول  الندوة  يف  �صاركوا  الذين  والأكادمييون  وال�صا�صُة،  رون،  املفكِّ
وراء  ي�صعى  كان  فالكل  التغيري.  اإحداث  �صُبل  ب�صاأن  اختلفوا  ولكنهم  لالإ�صالح، 
اإجراء اإ�صالح كامل،  غري جزئي، واتفق اجلميع على اأنَّ الإ�صالح ال�صيا�صي هو 

ز لالإ�صالح القت�صادي والرتبوي."  امُلحفِّ

زت على خم�صة  وقد مت تقدمي ما جمموعه 17 ورقة عمل بحثية خالل املنتدى، ركَّ
جمالت رئي�صية يف الإ�صالح، وهي: املجتمع املدين، والو�صول اإىل املعلومات، 
الالمركزية يف احلكم، وم�صاركة اجلمهور يف عملية �صنع  اإىل  وحتّول احلكومة 

بقلم: "فلور �صي. لونتاو هاري�ض
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التحّول  عملية  على  امل�رشية  الثقافة  واآثار  الوطني،  امل�صتوى  على  ال�صيا�صات 
الدميقراطي. وبح�صب راأي الأ�صتاذ اجلامعي والكاتب الدكتور اإبراهيم البحراوي، 

فاإنه ل جمال لتمكني املجتمع املدين امل�رشي دون م�صاعدة من و�صائل الإعالم.

وبينما يقع جزٌء كبري من م�صئولية تثقيف الراأي العام على عاتق و�صائل الإعالم، 
ق هدفها متامًا طاملا بقيت  اأَن حُتقِّ فقد اأقرَّ املنتدى اأنه ل ميكن لو�صائل الإعالم 
�ض  ع والتعبري عن الراأي. فقد تعرَّ القوانني ُتقيِّد احلريات يف جمايل حّرية التجمُّ
ال�صحفيون خلطر الزّج يف ال�صجون ب�صبب مطالبتهم باإخ�صاع احلكومة اإىل امل�صاَءلة، 
اإذا  اأملهم باأن تتغريِّ و�صائل الإعالم امل�رشية  وعربَّ امل�صاركون يف املنتدى عن 

ُتعيق  التي  القوانني  لإلغاء  الإمكانية  توافرت  ما 
امل�صاركون  واقرتح  املعلومات.  اإىل  الو�صول 
اإعادة هيكلة املوؤ�ص�صات الإعالمية من خالل منحها 
ال�صتقالل الكامل، فملكية و�صائل الإعالم ميكن اأن 
تتحّول عرب ال�صماح لالأفراد بتملُّك ال�صحف، وباإنهاء 
احتكار احلكومة لهيئة البّث الإذاعي والتلفزيوين. 
للعاملني  نقابة  اإن�صاء  اأي�صًا  امل�صاركون  واقرتح 
يف  توافق  هناك  وكان  والتلفزيون.  الإذاعة  يف 
وامل�صاءلة  ال�صفافية  غياب  اأنَّ  على  اأي�صًا  الراأي 

ُيحبط التحّول اإىل الدميقراطية، وُيلحق ال�رشر بالقت�صاد عن طريق اإعاقة جهود 
ز  ال�صتثمار املحلي والأجنبي. وبناء على ذلك، اقرتح امل�صاركون �صنَّ قوانني ُتعزِّ

ال�صفافية داخل احلكومة وال�رشكات.

تو�سيع امل�ساركة ال�سعبية
من النقاط التي ُطرحت اأثناء النقا�ض حول حتّول احلكومة اإىل مبداأ الالمركزية يف 
احُلكم، نقطة تتعلق باحلاجُة اإىل تقوية و�صائل الإعالم املحلية. اإذ اعتقد امل�صاركون 
اأنَّ متكني احلكومات املحلية يجب اأن يتزامن مع �صمان وجود و�صائل اإعالمية يقظة، 
ب اأداء امل�صئولني والإدارات املحلية. واقرتح امل�صاركون اأن تقوم احلكومة  تتعقَّ
ب�صّن قوانني ت�صمن نزاهة النتخابات املحلية، بدًل من ا�صتخدام البلديات "كقوة 
�صاغطة" اأثناء النتخابات، مبا يف ذلك اإن�صاء هيئة حمايدة لالإ�رشاف على العملية 
النتخابية. حيث قد ُي�صهم هذا بدوره يف تغيري امل�صار ال�صعبي املتمثل يف الغياب 
الوا�صح لالهتمام بال�صئون املحلية. واتفق امل�صاركون على اأن احلقَّ يف الت�صويت 
املت�صددة،  الأمنية  الإجراءات  خلقت  فقد  ال�صعبية،  للم�صاركة  البداية  جمرد  هو 
وتناق�ض الثقة باحلكومة، جمهورًا �صلبيًا على مّر ال�صنني، واأدى الإحباط والفقر، 

لبية اإىل دقِّ اإ�صفني بني املواطنني واحلكومة.  والأفكار والن�صاطات ال�صَّ

عمل املنتدى التاريخي 
الذي ُعقد على مدار يومني 
على تو�سيع دائرة احلوار 

ال�سيا�سي، وعربَّ بدقة 
وتف�سيل عن احلاجة اإىل 

اإ�سالحات دميقراطية 
�ساملة. 
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قوانني  واإلغاء  امل�رشي،  الد�صتور  تعديل  اإىل  املنتدى  يف  امل�صاركون  ودعا 
نع ال�صيا�صات. وقد اعتقَد  الطوارئ، حتى يتمكن ال�صعب من امل�صاركة يف عملية �صُ
تبداأ الإ�صالحات مبنح  اأن  امُلحا�رشون واملتحدثون، على حدٍّ �صواء، ب�رشورة 
قت حركة الإ�صالح يف م�رش  املواطنني احلق يف النتخاب وتغيري رئي�صهم. وقد حقَّ
جناحًا كبريًا يف �صباط/فرباير 2005 مع تعديل املادة 76 من الد�صتور امل�رشي، 
خالل  من  الرئي�ض  اختيار  يتم  باأن  تق�صي  �صابقة  ممار�صة  التعديل  اأنهى  حيث 

�َض التعديُل لإجراء انتخابات يخو�صها عدة مر�صحني.  ال�صتفتاءات العامة، واأَ�صَّ

الطريق نحو التغيري
ال�صفافية،  مو�صوعات  حول   ،2004 عام  منتدى  خالل  بداأ  الذي  احلوار  جنح 
وو�صائل الإعالم، وامل�صاركة ال�صعبية يف تو�صيع دائرة احلوار ال�صيا�صي يف م�رش، 
د احلاجة اإىل اإ�صالحات �صاملة. ودفع امل�صاركون يف املنتدى جتاه اّتباع  وج�صَّ
طريقتني يف الإ�صالح: الطريقة الأوىل تعتمد ال�صرتاتيجية التي تنطلق من القمة اإىل 
القاعدة )مبعنى اإحداث تغيري على امل�صتوى ال�صيا�صي لي�صل بالتايل اإىل امل�صتوى 
الجتماعي(. والطريقة الثانية تعتمد على تبّني نهج الإ�صالح املنطلق من القاعدة 
اإىل القمة )مبعنى اإ�صالح نظام التعليم، ون�صق القيم الثقافية اأوًل ثم تعديل الد�صتور 
لحقًا(. واعتقدت جمموعة امل�صاركني برمتها اأن احلاجة الأكرث اإحلاحًا بالن�صبة اإىل 
م�رش تتمثَّل يف تخلي�ض البالد من القوانني التي ُتقّيد اجلامعات، وو�صائل الإعالم، 

والنقابات املهنية ومتنعها من ممار�صة حرياتها. 

لقد اأدى حوار عام 2004 بني ال�صا�صة وو�صائل الإعالم اإىل َحفز الن�رش لعدد من 
الربنامج،  لعقد  التاليني  الأ�صبوعني  ويف  كلها.  امل�رشية  ال�صحف  يف  التعليقات 
ظهرت اأكرث من 30 مقالة يف ال�صحافة امل�رشية ُتناق�ض تو�صيات املنتدى، اأدت 
اإىل مناق�صة الق�صايا  ى يف نهاية املطاف  اأدَّ اإىل ا�صتمرار زخم املناق�صات، مما 
التي طرحها كّتاب الأعمدة يف ال�صحف، اأثناء انعقاد موؤمتر احلزب الدميقراطي 

الوطني. 

املحوَر  الأعمال  قطاع  يف  واأثرها  الدميقراطية"،  "احلوكمة  مو�صوع  واأ�صبح 
اخلا�صة،  الدولية  امل�رشوعات  مركز  قام  عندما  للنقا�صات   املنطقي  املركزي 
ومركز الأهرام الإقليمي لل�صحافة بدعوة ال�صحفيني وخرباء ال�صوق اإىل اجتماع 
2005. وبالبناء على نتائج  لدرا�صة و�صع م�رش القت�صادي، يف �صباط/فرباير 
منتدى عام 2004، غدا من الوا�صح اأنَّ جهود مكافحة الف�صاد واملح�صوبية يجب اأن 
ي�صبقها تغيري اجتماعي وثقايف. ومن �صاأن مثل هذا التغيري اأن ميهد ال�صاحة لتبادل 
اأفكار اأكرث انفتاحًا، وزيادة تدفق ال�صتثمار، والنفتاح على الفر�ض اخلا�صة 
وامل�صاركة  املفتوح  اجلماهريي  احلوار  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة  بال�صباب. 
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علي  الدكتور  اأ�صار  كما  التغيري.  و�صائل  من  مهمتني  و�صيلتني  ُيعتربان  ال�صيا�صية 
م تلك الأن�صطة يجب  الغتيت، اأحد اخلرباء الد�صتوريون، اإىل اأن القوانني التي ُتنظِّ
امل�صاركون يف كال  الإ�صالحات احلقيقية. واتفق  ُتنتَج  لكي  للتعديل،  اأن تخ�صع 
وم�صاركة  الإعالم،  و�صائل  اإىل  العادل  والو�صول  النفتاح،  اأن  على  املنتديني 
تعترب كلها حماور مركزية  البالد،  اأنحاء  املواطنني على نطاق وا�صع يف جميع 

بالن�صبة لعملية الإ�صالح. 

ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الأن�صطة الواردة يف هذه احلالة الدرا�صية. موَّ
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