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مقدمة

ا�سرتاتيجيات الإ�صالح

قامت املئات من املنظمات عرب العامل بقيادة حركات التحوُّ ل يف بلدانها،
عن طريق النهو�ض بقطاع خا�ص قوي ،وتطبيق اقت�صاديات ال�سوق احلرة،
املوجهة بعناية وحر�ص
ّ
وانتهاج �سيا�سات دميقراطية .وقامت اال�سرتاتيجيات ـ
ـ يف دول الأ�سواق النا�شئة ب�آ�سيا و�أوروبا و�أمريكا الالتينية و�إفريقيا ،ببناء
الزّ خم املطلوب خللق اقت�صاد تناف�سي ،وزيادة حجم الفر�ص املتوافرة ،ومنح
أي�ضا على
�صنع ال�سيا�سات .وقد عملت هذه الربامج � ً
املواطنني �صوتًا يف عملية ُ
الدفاع عن احلريات ،وتقوية املجتمع املدين ،وتو�سيع نطاق احلوار ،وبناء
التوافق يف الر�أي من �أجل الإ�صالح .وهي اجنازات متد الإ�صالحيني يف �أماكن
�أخرى بالأمل  ،ومتهد الطريق مل�ستقبل �أف�ضل.
يُقدِّم هذا الكتاب درا�سات حالة ،لربامج �إ�صالح فعّ الة ومبتكرة ،تُ�صمِّمها
وتنفِّذها جمعيات الأعمال ،وامل�ؤ�س�سات البحثية ،واملنظمات امل�ستقلة الأخرى،
بال�رشاكة مع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة .وقد �أدت هذه الربامجُ �إىل
حت�سني كل من احلوكمة الدميقراطية ،ومناخ الأعمال لتحقيق منافع ملمو�سة
للمواطنني .فجميعها قائم على االعتقاد ب�أنّ التقدُّم يتطلَّب توافر احلرّ ية ،كما
يتطلب �رضورة �أن يقود القطاعُ اخلا�ص الطريقَ �إىل خلق التغيري امل�ؤ�س�سي
لتو�سيع نطاق احلرية.
يو�ضح كلُّ ف�صل من ف�صول هذا الكتاب فكرة رئي�سية هامة يف تطوير جمتمعات
ّ
ال�سوق احلرَّ ة الدميقراطية .و�سواء كانت اهتماماتك تن�صب على وجود حوكمة
�أف�ضل� ،أو حتقيق �إ�صالح قانوين� ،أو توفري فر�ص �أكرب للفئات املهم�شة� ،أو
مكافحة الف�ساد ف�إنك �ستجد �ضالتك يف ا�سرتاتيجيات ذات �صلة ،اختُربت من قِ بَل
منظمات متنوعة .وجميع هذه اال�سرتاتيجيات تقريبًا تت�ضمن عنا�رص ملنا�رصة
ال�سيا�سات ،وم�شاركة القطاع اخلا�ص .وبوجه عام ،فان تفا�صيل الربامج
املختلفة تظهر قَ دْرً ا ال ميكن �إغفاله من الإبداع والإمكانية العملية للتنفيذ.
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وكما ت�ؤكد كل هذه احلاالت ،ف�إن الإ�صالح يمُ كن �إجنازه بو�سائل عديدة
خمتلفة .فال توجد دولة واحدة ت�شرتك يف ذات امل�شكالت التي تواجهها دول ٌة
�أُخرى ،على وجه التحديد .كما ال توجد منظمة واحدة لها نف�س املوارد،
واملواهب ،واملهمات ،التي متلكها منظمة �أخرى .وت�صبح جهود الإ�صالح �أكرث
فاعلي ًة عندما يتم ت�صميمها وفق متطلبات واحتياجات دولة �أو منظمة بعينها،
ووفق مواطن القوة التي متتلكها .وعلى �أية حال فال مانع من �أخذ اال�سرتاتيجيات
التي ثبت جناحها يف دولة �أخرى يف االعتبار ،ولكن بعد موائمتها مع الو�ضع
املالئم حلالتك املحددة.
قم باختيار الق�ضايا الأكرث �أهمي ًة بالن�سبة لك ،والأكرث عالقة بظروفك،
لتحديد املوا�ضيع والق�ضايا التي تعك�س االحتياجات ذات الأولوية يف بلدك،
وحدِّد اال�سرتاتيجيات املقبولة يف بيئتك الثقافية ،وبيئة الأعمال وال�سيا�سات
لديك .قم با�ستك�شاف الأفكار اجلديدة التي ت�ؤدى �إىل تو�سيع نطاق م�شاركة
القطاع اخلا�ص ،والتي ت�ساعد على نقل ر�سالتك �إىل الآخرين ،وت�ستحوذ على
اهتمام �صنَّاع ال�سيا�سات .واخرت الأ�ساليب التي تخدم �أهدافك.
�إن ا�سرتاتيجيات الإ�صالح الواقعية ،التي يتم اختيارها بعناية وحر�ص،
يمُ كنها �أن تمُ هِّ د الطريق لتطوير وتنمية جمتمعات مزدهرة ودميقراطية� .آمل �أن
ال للمعلومات املفيدة التي متكّنك من
يكون هذا الكتاب م�صدرً ا للإلهام ،ومنه ً
امل�ضي قُ دُمً ا يف �أداء عملك.
جون د� .سوليڤان
املدير التنفيذي
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ""CIPE
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مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة وال�رشاكات الهادفة �إىل الإ�صالح
يدعم مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة الإ�صالحيني ،الذين يعملون
على النهو�ض والتقدّم بق�ضايا احلريات ال�سيا�سية واالقت�صادية يف جميع �أنحاء
العامل ،ه�ؤالء الذين ينطلقون ك�أ�صوات قوية م�ستقلة تعبرِّ عن القطاع اخلا�ص،
وتهدف �إىل بناء جمتمعات مزدهرة وحرة .وقد �أف�سحت ا�سرتاتيجيات املنا�رصة
وك�سب الت�أييد ،وبرامج بناء القدرات لدى مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
املجالَ لل�رشكاء كي ي�ؤثِّروا بنجاح يف ال�سيا�سات االقت�صادية ،ويُح�سِّ نوا البيئة
الالزمة للأعمال ولنمو الفر�ص الوظيفية ،ويعبرِّ وا عن وجهات نظر �أع�ضاء
املنظمات اجلماهريية ال�شعبية وعن م�صاحلهم.
ويتبنى مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ال�رشاكات باعتبارها املفتاح
لبناء منظمات الأعمال واملجتمع املدين .ف�أ�سلوب ال�رشاكات مينح املنظمات
املحلية ملكية براجمها ،وي�ؤدي �إىل حتقيق اال�ستدامة .ويف الأحوال االعتيادية،
يُحدد ال�رشكاء احتياجات دولهم وي�ضعون احللول لها .ويقوم املركز بنقل
القدرات الفنية والإدارية �إىل املنظمة ال�رشيكة ،ويت�شارك معها يف املمار�سات
الإ�صالحية ،وبف�ضل ال�شبكة الإ�صالحية املتوافرة لديه ،وبخربة �أكرث من عقدين
قيا�سا على الربامج
 ،ي�ستطيع �رشكاء املركز �أن يقارنوا بني �أفكارهم ويختربوها ً
التي جرى تطبيقها على �أو�ضاع مماثلة يف الدول الأخرى ذات الأ�سواق النا�شئة.
ويُ�شكّل هذا الكتاب جزءً ا من مبادرة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة امل�ستمرة
والهادفة �إىل ت�سهيل الت�شارك يف هذه املعرفة.
ف�إذا ما كنتم تبحثون عن �رشيك دويل ،ف�إن مركز امل�رشوعات الدولية
ُرحب باملقرتحات املبدئية التي ت�ستهدف �إ�صالح ال�سيا�سات وتعزز
اخلا�صة ي ِّ
فر�ص املنت�سبني واملنتمني �إىل املنظمات امل�شاركة .و�سوا ٌء �أكنتم تبحثون عن
ا�سرتاتيجيات لنقل ر�سالتكم� ،أو عن م�شورة ب�ش�أن و�ضع و�إعداد الربامج� ،أو عن
تخطيط ا�سرتاتيجي ملنظمتكم� ،أو عن �إقامة حلقة ات�صال �أو ارتباط ب�شبكة دولية
تُعنى بالأفكار واخلربات ،ف�إن لدى املركز ما يقدِّمه لكم .وللح�صول على املزيد
املوجه نحو
ّ
من املعلومات عن اال�سرتاتيجيات اخلا�صة بالإ�صالح الدميقراطي
ال�سوق ،ات�صلوا باملوقع الإليكرتوين "."www.cipe.org

مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة 3

النتائج التي حققها مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة و�شركا�ؤه املحليون يف تدعيم ال�سيا�سات
�إفريقيا:
قدّم برنامجٌ �إذاعي م�ستقل يف �إثيوبيا وجهات نظر بديلة حول االقت�صاد،
وفتح الباب للحوار بني القطاعني العام واخلا�ص.
قامت مبادرة "النداء الوطني من �أجل العمل" ـ التي �أطلقتها �سيدات الأعمال
فى ماالوى ـ بدور ريادي يف تعريف �صانعي ال�سيا�سات بالقطاع اخلا�ص.
�آ�سيا:

�أربع ٌة وع�رشون �أمني بلدية ،والعدي ُد من منظمات املجتمع املدين يف جميع
�أنحاء الفلبني ،عقدوا العزم على حت�سني احلوكمة الدميقراطية بطرق قابلة
للقيا�س.
ت�سعٌ و�سبعون م�ؤ�س�سة لتمويل التنمية يف جميع �أرجاء �آ�سيا والدول املطلَّة
على املحيط الهادي نفَّذوا توحيدًا ل�سيا�سات وممار�سات خا�صة باحلوكمة.

�أوروبا الو�سطى وال�شرقية:
�أبرزت م�ؤ�س�س ٌة فكرية بلغارية ق�ضيةَ مكافحة الف�ساد وو�ضعتها على ر�أ�س
�أجندة ال�سيا�سات ،ومت تخفي�ض حجم الف�ساد الإداري �إىل الن�صف.
�شارك �أوّ ل حتالف جلمعيات �أعمال ال�سيدات برومانيا يف عملية رفيعة
امل�ستوى فى �صنع ال�سيا�سات.
�أ�ضفت �أكادميية املنا�رصة االبتكاري ُة ال�صبغةَ املهنية على ممار�سة
املنا�رصة وك�سب الت�أييد ،وي�سرَّ ت عقد جل�سات اال�ستماع العامة التي تت�صف
بال�شّ فافية.
دول �آ�سيا الأوروبية:
مت ال�ضغط على الهيئات احلكومية يف جورجيا لتنفيذ فقرات من القانون
الإداري ت�ضمن حتقيق ال�شفافية.
اتّخذت جمتمعات الأعمال يف ثماين مناطق رو�سية �إجراءات حلماية حقوق
املقاولني ،وحقَّقت �إ�صالحات يف جمايل منح الرتاخي�ص للأعمال والتفتي�ش
عليها ،ويف جماالت �أخرى ،وذلك مل�ساعدة من�ش�آت الأعمال ال�صغرية.
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�أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي:
كافح قانون امل�شرتيات الكولومبي الف�ساد با�ستخدام تو�صيات القطاع
اخلا�ص التي تُعزِّ ز التناف�سية وال�شفافية يف امل�شرتيات العامة.
�أ�ضعفت م�ؤ�س�سة فكرية يف جمهورية الدومينيكان االحتكار الذي متار�سه
ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطة الت�رشيعية ،عن طريق تزويد امل�رشّعني
باملعلومات والتحليل.
غيرّ "هريناندو دي �سوتو" �أ�سلوب فهم العامل للن�شاط االقت�صادي غري
الر�سمي ،حيث مت �إدماج  300000من�ش�أة �أعمال �صغرية يف االقت�صاد
الر�سمي يف بريو.
جوالت احلوار الأوىل ـ التي عُ قدت حول ال�سيا�سات بني جمعيات
ُ
رفعت
القطاع غري الر�سمي وال�سلطات املحلية يف فنزويال ـ م�ستوى االهتمام
بق�ضية العملَ يف القطاع غري الر�سمي ،وجعلتها �إحدى �أولويات ال�سيا�سة
الوطنية.
ال�شرق الأو�سط � /شمال �إفريقيا
منت غرفة التجارة الدولية الأفغانية الفتية وتطوّ رت لت�صبح امل�ؤ�س�سة التي
حتتل مركز ال�صدارة يف جمال املنا�رصة وك�سب الت�أييد.
ال باللغة
متت �صياغة �أول قانون وطني حلوكمة ال�رشكات يف العامل ،كام ً
العربية ،جلمهورية م�رص العربية.
وو�سعوا
َّ
�أ�صدر ال ُكتَّاب واملفكّرون امل�رصيون نداءً للإ�صالح الد�ستوري
نطاق احلوار ال�سيا�سي.
التقت جميع الأحزاب ال�سيا�سية العراقية الرئي�سة لأول مرة ملناق�شة امل�ستقبل
االقت�صادي للعراق وبناء برامج ال�سيا�سات االقت�صادية لديها.
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اخلدمات التي يقدّمها مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة

يعمل املركز عن كثب مع �رشكائه من القطاع اخلا�ص املحلي لبناء م�ؤ�س�سات
مدنية حيوية للمجتمع الدميقراطي .ويقدّم على وجه اخل�صو�ص التوجيه
والإر�شاد يف املجاالت التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

التخطيط اال�سرتاتيجي
تطوير الربامج
التدريب على املنا�رصة ومواردها
التطوير التنظيمي ،مبا يف ذلك زيادة الع�ضوية ،والتخطيط املايل
واحلوكمة
التنمية املهنية
امل�ساعدة املالية من خالل املنح اخلا�صة بامل�شاريع
امل�ساعدة الفنية
اخلربة الدولية
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة CIPE
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احلوكمة الدميقراطية

تمُ كِّن احلوكم ُة الر�شيدة ال�شعوب من �صياغة م�صائرها وحت�سني حياتها.
وتتطلَّب احلوكمة الدميقراطية �أن تكون احلكومات متجاوب ًة مع االحتياجات
واملطالب العامة ،و�أن تتوافر الإمكانية مل�ساءَ لتها .فبالإ�ضافة �إىل ت�رشيع
ال�سيا�سات التي ت�ستجيب للهموم العامة ،يتعينَّ على احلكومات �أن توا�صل
العمل حتى تفي بالتزاماتها .ويعتمد هذا العمل املتوا�صل املالئم حتى يتحقَّق
الوفاء بااللتزامات ،على وجود �إدارة حكومية قادرة على تنفيذ �سيا�ساتها،
وعلى �آليات العمل التي يتمكن اجلمهور مبقت�ضاها من م�ساءَ لة احلكومة .وتتميَّز
احلوكمة الر�شيدة كذلك بالقواعد والقوانني التي ميكن التنب�ؤ بها ،والإنفاذ
العادل للقوانني ،والتح�سني امل�ستمر لل�سيا�سات من خالل احلوار بني القطاعني
العام واخلا�ص.
يُقدِّم القانون الإداري جلورجيا مثا ًال تقليديا على قانون حمكم الت�صميم
جرى تنفيذه ب�شكل �ضعيف .ومن خالل اجلهود التي تبذلها "ال�رشاكة من �أجل
املبادرة االجتماعية" ،فقد مت ال�ضغط على الهيئات احلكومية لتنفيذ فقرات من
القانون ت�ضمن حتقيق ال�شفَّافية .ويف الفلبني ،نظَّ م معهد الت�ضامن يف �آ�سيا،
لقاءً �ضم جماعات املجتمع املدين وامل�سئولني املحليني من �أجل و�ضع معايري
جديدة للحوكمة ، ،يلتزم مبقت�ضاه كل من جماعات املجتمع املدين وامل�سئولون
املحليون بالتزامات عامة قابلة للقيا�س ،توفِّ ر �أ�سا�س ًا ملتابعة �أداء �إدارات
املدن .وقد رعى مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف رومانيا ودَ عَ مَ عملية
�إن�شاء "�أكادميية املنا�رصة" املحلية ،لإر�ساء االحرتافية يف ممار�سة املنا�رصة
وك�سب الت�أييد يف رومانيا .وقد نظَّ مت الأكادميية جل�سات ا�ستماع عامة ب�ش�أن
الت�رشيعات املقرتحة لتي�سري احلوار،وحتديد وجهات النظر املختلفة.
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احلوكمة الدميقراطية

جورجيا

تعزيز م�ساءَلة احلكومة وامل�شاركة االجتماعية
يف �أوا�سط عقد الت�سعينيات من القرن املا�ضي� ،شعر معظم رجال و�سيدات الأعمال
من القطاع اخلا�ص يف جورجيا ب�أنهم قد وقعوا فري�سة لل�رصاع بني االقت�صاد
املوجه واقت�صاد ال�سوق .فقد مرر الربملان اجلورجي  700فقرة ت�رشيعية
َّ
جديدة ،على مدى خم�س �سنوات ،للم�ساعدة يف �إيجاد الإطار القانوين القت�صاد
ال�سوق .ومع ذلك ،فقد �أُعيقت املرحلة االنتقالية القانونية ب�سبب االفتقار �إىل
�آليات التنفيذ الفعالة  ،واىل الالّمباالة الإدارية ،بالإ�ضافة �إىل التناق�ضات بني
القوانني املختلفة.
ويف حماولة لتحقيق �إ�صالح �أكرب ،تبنى الربملان القانون الإداري العام يف
متوز/يوليو  ،1999وهو ت�رشيع يهدف �إىل "�ضمان احرتام الهيئات الإدارية
حلقوق الإن�سان وحرياته ،وللم�صالح العامة و�سيادة حكم القانون" .وقد حدد
القانون �إطارا للتو�سع يف حرية احل�صول على املعلومات ،مبا فيها عملية ال�سعي
�إىل احل�صول على املعلومات من الوكاالت احلكومية ،كما و�ضع قواعد منظمة ،
ت�ضمن �شفافية اجتماعات الهيئات العامة.
وقد جاء �إقرار هذا الت�رشيع مبثابة خطوة هامة نحو �إيجاد توازن بني م�س�ؤولية
املجتمع وم�سئولية الدولة .فالقانون ال ي�ضمن للمواطنني اجلورجيني فر�صة
أي�ضا بالنهو�ض بال�شفافية،
امل�شاركة يف عملية �صنع القرار فح�سب ،ولكنه ي�سمح � ً
وزيادة القابلية للم�ساءَ لة يف عمل احلكومة ،واحلد من الف�ساد .ومن وجهة النظر
ال حا�سم ًا
امل�ؤ�س�سية ،ويف قطاعات املجتمع كافة ،يُعَ ُّد القانون الإداري عام ً
وحرج ًا يف دعم الدميقراطية واحلرية يف جورجيا.
ومع �أن َ�سنَّ القانون يُعترب يف حد ذاته خطوة مهمة على طريق الإ�صالح يف
جورجيا� ،إال �أن تنفيذه كان بطيئ ًا وغري فعَّ ال .فعددٌ قليل من هيئات ال�سلطة
التنفيذية اتَّبع املتطلبات والتزم بها ،مما �أعاق فعَّ الية القانون .ويف الوقت
ذاته ،افتقرت منظمات املجتمع املدين ،وو�سائل الإعالم وجمتمع الأعمال �إىل
الوعي بالقانون ومكوِّ ناته� ،إ�ضافة �إىل �أنها كانت قد فقدت الثقة باحلكومة منذ
حقبة احلكم ال�شيوعي.
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احلوكمة الدميقراطية
خلق فر�ص الأعمال من خالل �إنفاذ القانون:

لقد كان التنفي ُذ ال�سليم للقانون مهم ًا على وجه اخل�صو�ص ملجتمع الأعمال .فلو
كان القانون قد ُنفِّذ بد�أب وثبات ،لمَ َ كَّنَ من�ش�آت الأعمال من العمل بطريقة �أكرث
فاعليةً ،وحلَ َّد من العراقيل الإدارية التي �أعاقت العملية االنتقالية من القطاع
غري الر�سمي �إىل القطاع الر�سمي .لقد كانت الإمكانات والطاقات املتوافرة
لتعزيز البيئة الداعمة للأعمال ،تعني �أنَّ جمتمع الأعمال لديه اهتمام قوي بتطبيق
القانون و�إنفاذه.
تولت م�ؤ�س�س ٌة بحثية تعرف با�سم "ال�رشاكة من �أجل املبادرة االجتماعية " "PSIـ
وهي منظمة غري حكومية جورجية ،ت�أ�س�ست مبا�رشة بعد �إقرار القانون ـ زمام
القيادة لعملية ر�صد ومتابعة الإنفاذ ال�سليم للقانون .وقد ا�شرتكت هذه املنظمة
مع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف م�رشوع هَ دَف �إىل التو�ضيح العملي
ملدى �إ�سهام حكم القانون يف �إر�ساء جمتمع دميقراطي .فعن طريق بناء حتالف
ي�ضمُّ جمعيات الأعمال والنقابات املهنية ،واملنظمات غري احلكومية ،لتوليد
الدعم العام لعملية �إنفاذ القانون� ،سعت منظمة "ال�رشاكة من �أجل املبادرة
االجتماعية" �إىل �ضمان توفري مناخ �أف�ضل للتعاون بني كل من جمتمع الأعمال،
و�أع�ضاء الربملان واحلكومة.
لقد عمل مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
عن كثب مع م�ؤ�س�سة ال�رشاكة من �أجل املبادرة
االجتماعية ،لتو�صيل و�إي�ضاح �أهمية تر�سيخ
امل�شاركة االجتماعية يف عملية �صنع القرار،
يف احلوكمة الدميقراطية .وقد زود املركزُ ،
امل�ؤ�س�سة املذكورة بطرق املمار�سة املُثلى
يف جمال بناء التحالفات واملنا�رصة ا�ستناد ًا
�إىل حاالت درا�سية عملية� ،شاركت بها �شبكة
�رشكاء املركز يف �أنحاء العامل.

مت ال�ضغط على الهيئات احلكومية
لتنفيذ فقرات من القانون
الإداري اجلورجي �ضَ مِ نَت حتقيق
ال�شفافية .فقد �أ�صبح املجتم ُع
املدين وجمتمع الأعمال الآن
�شركاء يتمتعون ب َقدْر �أكرب من
امل�ساواة يف عملية �صنع القرار
يف امل�ؤ�س�سات العامة.

ت�شخي�ص التحديات والتغلُّب عليها

اختارت م�ؤ�س�سة ال�رشاكة من �أجل املبادرة االجتماعية ا�ستخدام نهج مكوَّ ن من
مرحلتني لفح�ص القانون .فقد �شكَّلت امل�ؤ�س�سة �أو ًال جمموعة عمل تُعنى مبن�ش�آت
الأعمال ،قامت ـ مب�شاركة خرباء قانون وعلماء اجتماع ـ ب�إجراء بحث وحتليل
لكل ف�صل من ف�صول القانون ،للك�شف عن التناق�ضات والنواق�ص واملواد
الغام�ضة فيه .وثانياً� ،أجرت جمموعة العمل املذكورة عدد ًا من اال�ستطالعات
امل�سحية يف �أو�ساط الرِّ ياديني واملهنيني الآخرين من القطاع اخلا�ص ،لتحديد
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جورجيا
امل�شكالت التي ن�ش�أت �أثناء تطبيق القانون ،وللتو�صل �إىل فهم ما لكيفية حلِّها.
رب وثيقة
وقد ك�شف التحليلُ الذي �أجرته امل�ؤ�س�سة املذكورة �أن القانون يُعت ُ
قانونية عالية اجلودة ،و�أنَّ هذه الوثيقة� ،إذا ما ُنفِّذت تنفيذ ًا تاماً ،فبا�ستطاعتها
�أن ت�ضمن �شفافية الهيئات الإدارية ،و�أن تنه�ض مب�شاركة املجتمع يف عملية
�صنع القرار احلكومي والتنظيميَ .ب ْي َد �أنَّ حتقيق ًا �إ�ضافي ًا �آخر بينَّ �أن عدد ًا من
�أحكام القانون مل يتم تطبيقها قطعي ًا وفق القانون ،وذلك نتيجة للتمويل ال�ضعيف
للهيئات الإدارية ،وللإدارة الداخلية غري املالئمة ،عالوة على ت�صوّ ر مفاده �أنَّ
امل�سئولني احلكوميني ال ميكن م�ساءَ لتهم �إذا جتاهلوا تطبيق هذا الت�رشيع يف ظل
الظروف احلالية.
ومن �أجل قيا�س �آراء وخربات قطاع عري�ض من املجتمع اجلورجي ،فقد وزَّ عت
ا�ستبيانات داخل �أو�ساط جمتمع
ً
م�ؤ�س�سة ال�رشاكة من �أجل املبادرة االجتماعية
الأعمال ،و�أعلنت عن امل�سح الذي �ستقوم به يف ال�صحف ،والن�رشات الإخبارية
جلمعيات الأعمال ،و�أي�ضا على �شا�شة تلفزيون الدولة .وقد كان الهدف من هذه
العملية هو حتديد مدى التزام الهيئات احلكومية بالقانون ،والإجراء الذي ميكن
اتخاذه من قبل املحاكم �أو الهيئات الرقابية عندما تف�شل احلكومة يف االلتزام
بالقواعد .لقد حدَّدت تلك اال�ستطالعات ـ التي �أُجريت لقطاع الأعمال وجماعات
جتارب ملمو�سةً ،وبيَّنت م�شكالت حمدَّدة مت اال�صطدام بها عند
َ
املجتمع املدين ـ
حماولة ا�ستخدام القانون .فعلى �سبيل املثال� ،أخفقت الهيئات احلكومية ـ يف
 20%من احلاالت التي مت التبليغ عنها ـ يف اال�ستجابة �إىل طلبات احل�صول على
املعلومات ،ومل ت�ستجب �إال بعد �أن �أر�سلت امل�ؤ�س�سة املذكورة �إنذار ًا �إداري ًا لها.
وعندما مل ت�ستجب وزارة املالية لأحد تلك الإنذارات ،رفعت امل�ؤ�س�سة دعوى
ق�ضائية �ضد الوزارة .وقد �أظهرت تلك الدعوى �أن القانون قابل للإنفاذ ،و�أن
طلبات احل�صول على املعلومات ميكن ،بل يجب �أن تُلبَّى.
وجد امل�سحُ �أن ن�سبة  24%من رياديي الأعمال ال يعلمون �شيئا عن القانون
الإداري ،و�أن من�ش�آت الأعمال ال�صغرية عليها �أن حت�صل على املعلومات من خالل
املعارف ال�شخ�صية �أو الر�شاوى ،و�أن من�ش�آت الأعمال ال�صغرية مل تبذل جهد ًا
للم�شاركة يف �إعداد القوانني الإدارية .وا�ستناد ًا �إىل هذه اال�ستنتاجات ،قرَّ رت
م�ؤ�س�سة ال�رشاكة من �أجل املبادرة االجتماعية رفع وترية التوعية يف �أو�ساط
املجتمع املحلي وال�سكان ب�ش�أن حمتويات القانون واحلقوق التي مت ت�صميمه من
�أجل ت�أمينها .ولكي يت�سنَّى تثقيف �أ�صحاب من�ش�آت الأعمال واجلمهور بحقوقهم
يف تلقِّي املعلومات من الهيئات احلكومية ،فقد ن�رشت امل�ؤ�س�سة ،يف �أيار/مايو
 ،2002كُ تيِّب ًا بعنوان "مراقبة من�ش�آت الأعمال لتطبيق القانون الإداري العام".
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ال قانوني ًا ملختلف مكوِّ نات القانون الإداري ولنتائج
وقد وفَّ ر الكتيِّب حتلي ً
امل�سح.
وقد �شكَّلت م�ؤ�س�سة ال�رشاكة من �أجل املبادرة االجتماعية حتالف ًا للمنا�رصة وك�سب
ال ملن�ش�آت الأعمال واملنظمات غري احلكومية ،عبرَّ وا عن
الت�أييد مكوَّ ن ًا من  70ممث ً
اهتمامهم بالقانون الإداري �أو كانوا يف و�ضع ميكنهم من الإ�سهام يف مراقبة
ن�شاطات امل�رشوع ومنا�رصتها .ومن بني املنافع واملزايا الأخرى ،تلقَّى
�أع�ضاء التحالف تدريب ًا حول كيفية تطبيق القانون على عملهم .وقد عملت هذه
املعرفة على النهو�ض والتقدَّم مب�صالح �أعمال �أع�ضاء التحالف ،وكانت مبثابة
نقطة االنطالق لبناء عالقات قوية بني الأع�ضاء من �أجل النهو�ض بامل�صالح
املتبادلة .كما عمل امل�رشوع برمته على اجلمع
بيَّنت م�ؤ�س�سة ال�شراكة من
بني جمموعة كبرية من �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني
�أجل املبادرة االجتماعية
بطيف وا�سع من املجتمع اجلورجي .وكان هذا
عمليا ً �أن القانون الإداري
التحالف غري احلكومي هو الأول من نوعه يف
قابل للإنفاذ ،و�أن طلبات
جورجيا ،الذي ي�ضم يف ع�ضويته �أ�صحاب م�صلحة
احل�صول على املعلومات
معنيني  ،غري ممثلي املنظمات غري احلكومية.

مقايي�س النجاح:

ميكن ،بل يجب �أن تُلبّى.

�شهدت فرتة ممار�سة م�ؤ�س�سة ال�رشاكة من �أجل املبادرة االجتماعية لأعمالها
عدد ًا من الإجنازات .فعلى �سبيل املثال ،كانت م�شرتيات الدولة يف جورجيا
م�صدر ًا مهم ًا للدخل للعديد من من�ش�آت الأعمال ،قبل قيام هذه امل�ؤ�س�سة مبمار�سة
ن�شاطها الفاعل ،بينما مل يكن لقطاع الأعمال � ُّأي دور يف تقييم املناق�صات �أو
درا�ستها .ويت�ساوى مع ذلك يف القلق �أنَّ الف�ساد كان يُقوِّ �ض عملية امل�شرتيات.
وعندما �أعلن �صندوق التمويل لوزارات ال�صحة ،والعمل ،وال�ضمان االجتماعي
�أنه �سوف ي�ستقبل املناق�صات لكي يختار م�رصف ًا يقوم بتوزيع الرواتب التقاعدية
يف �أنحاء جورجيا كلّها ،طلبت جمعية البنوك اجلورجية االن�ضمام �إىل هيئة �صنع
القرار ،و�أطلقت امل�ؤ�س�سة املذكورة والتحالف �سالف الذكر حملة للمنا�رصة
وك�سب الت�أييد ل�ضمان ان�ضمام جمعية البنوك اجلورجية كع�ضو يف الهيئة
املذكورة .لقد كانت احلملة ناجحةً ،و�شهدت ـ لأول مرة يف تاريخ جورجيا ـ
جناح �إحدى جمعيات الأعمال يف امل�شاركة على هذا امل�ستوى الرفيع من عملية
�صنع القرار.
حتالف تلك امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا دورا ن�شطا يف �إعداد الربنامج الوطني
ُ
ولعب
اجلورجي للحد من الفقر والنمو االقت�صادي .ومبمار�سة التحالف للحقوق التي
منحها القانون الإداري ،فقد اكت�سب فر�ص ًة للح�صول على املعلومات حول بنية
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جورجيا
م�سوَّ دة الوثيقة ،وم�ؤ�رشات الربنامج التي كانت تُ�ستخدم يف �صياغتها.
ونتيجة لإطالق حملة منا�رصة �أُخرى ،عيَّنت احلكوم ُة مديرَ مركز امل�ؤ�س�سة
للرعاية االجتماعية خبري ًا يف عملية التخطيط.
لقد و�ضعت م�ؤ�س�سة ال�رشاكة من �أجل املبادرة االجتماعية حجر الأ�سا�س يف جعل
املجتمع املدين وجمتمع الأعمال على قَ دْر �أكرب من امل�ساواة مع الأطراف الأخرى
يف امل�شاركة بعملية �صنع القرار يف امل�ؤ�س�سات العامة ورفعت من وترية التوعية
يف الدوائر احلكومية بالهموم العامة املتعلقة بتوفري فر�صة �أَف�ضل للح�صول على
املعلومات من خالل القانون الإداري .وقد حدثت تغيريات ثقافية �أ�سا�سية يف
العالقة فيما بني القطاعني العام واخلا�ص ،ومل تكن تلك التغيريات ممكنة �إال
بوجود القانون الإداري� ،إىل جانب اجلهود امل�ستمرة للم�ؤ�س�سة املذكورة فى
املنا�رصة وك�سب الت�أييد من �أجل تطبيق �أف�ضل.
موَّ ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الن�شاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
امل�صدر:

"�إلينا ُ�سوهِ ر"" ،بناء ال�رشاكات يف جمهورية جورجيا :تتبُّع القانون الإداري "،دائرة معامل

الإ�صالح االقت�صادي ( 21ت�رشين الأول�/أكتوبر.)2002 ،

Elena Suhir, “Building Partnerships in the Republic of Georgia: Tracking the
Administrative Code,” Economic Reform Feature Service (Oct. 21, 2002).
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الفلبني

�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على الإ�صالح الدميقراطي
كافحت الفلبني ،على مدى العقود الأخرية ،من �أجل ت�أ�سي�س نظام دميقراطي
قادر على تلبية االحتياجات على م�ستويات املجتمع كافة .فالإ�صالحات يجب �أن
تقوِّ ي م�ؤ�س�سات احلكومة ،و تُعالج جوانب الق�صور يف قطاع الأعمال والقطاع
االجتماعي ،بهدف بناء نظام حلوكمة القطاع العام يكون �أكرث متثيالً .وح�سبما
جاء على ل�سان الدكتور "جي�سَ �س �إ�ستاني�سالو" ،رئي�س معهد الت�ضامن يف �آ�سيا,
بالفلبني" :احلوكمة الر�شيدة غالب ًا ما تكون �إلهام ًا متكرراً .وهى كما لو كانت
البطانة الف�ضية للغيوم الداكنة التي حتوم ب�صفة دائمة يف �سماواتنا� .إن التحدي
وا�ضح� ،أال وهو :و�ضع �آليات عمل احلوكمة الر�شيدة يف نظام دميقراطي يتّ�صف
ب�ضعف م�ؤ�س�سات احلكم فيه" .ويف حماولة ال�ستهالل التغيري يف نظام احلوكمة،
قام املعهد املذكور بت�صميم وتنفيذ برنامج َجمَ عَ امل�سئولني احلكوميني وجماعات
املجتمع املدين يف لقاء هَ دف �إىل حت�سني احلوكمة على امل�ستوى املحلي.
لقد قرَّ ر معهد الت�ضامن يف �آ�سيا �أن تكون وجهته هى احلوكمة على امل�ستوى
املحلي ،نتيجة الأهمية الإ�سرتاتيجية املتزايدة للمدن يف الفلبني .ف�أكرث من ن�صف
ال�سكان الفلبينيني يعي�شون الآن يف  116مدينة متناثرة يف �أنحاء البالد .وعالوة
على ذلك ،فاملواطنون يف العادة �أكرث انخراط ًا بن�شاط وفاعلية يف عملية �صنع
القرار على امل�ستوى املحلي مقارن ًة مب�شاركتهم على امل�ستوى الوطني .وبناء
على ذلك ،ف�إن البناء على م�شاركة املواطنني يف املدن �سيكون له منافع �أو�سع
نطاق ًا لأية عملية ت�ستهدف حت�سني حوكمة القطاع العام.
ي�صف معهد الت�ضامن يف �آ�سيا احلوكمة ك�رشاكة بني احلاكمني واملحكومني .ومن
وجهة نظر املعهد ،يتعينَّ على املواطنني العاديني �أن يقوموا بدور ت�شاركي
ل�ضمان حتقيق احلوكمة الفعّ الة .ويف الوقت ذاته ،ثمة حاجة �إىل نظام لرتجمة
ر�ؤى وطموحات امل�سئولني يف القطاع العام ،واملواطنني الذين يتحلّون
بامل�سئولية ،وقادة املجتمع املحلي� ،إىل التزامات ومبادرات قابلة للقيا�س� .إن
�إعداد مثل هذا النظام كان الإلهام الذي قاد معهد الت�ضامن يف �آ�سيا لأداء عمله.

14

احلوكمة الدميقراطية
بناء ميثاق وخارطة طريق

با�رش معهد الت�ضامن يف �آ�سيا منذ عام  ،2004وبالتعاون مع مركز امل�رشوعات
الدولية اخلا�صة التعريف بنظامه املبتكر حلوكمة القطاع العام يف الفلبني.
ويقوم هذا النظام على ما يُعرف با�سم بطاقة قيا�س الأداء املتوازن وهو
نظام لقيا�س الأعمال و�إدارتها مت �إعداده يف كلية هارڤارد للأعمال .ويف هذا
النظام يتم تر�شيح �أمناء البلديات امل�شاركني من قبل �أقرانهم من مدن �أخرى،
ا�ستناد ًا �إىل كفاءَ تهم والتزامهم بعملية التنمية .وقام املركز بعمل الرتتيبات
الالزمة لقيام وفد من معهد الت�ضامن يف �آ�سيا بزيارة عدد من املدن يف الواليات
املتحدة الأمريكية مثل "ت�شارلوت" و"نورث كاروالينا" و"�أو�سنت" ،و"تك�سا�س"
ملالحظة طريقة تطبيق هذه املدن لنظام بطاقات قيا�س الأداء بنجاح ،وذلك
لتح�سني �أداء البلديات.
بد�أ تطبيق عملية نظام حوكمة القطاع العام بتكوين ائتالف من جماعات املجتمع
املدين التي تقوم بتقدمي "بيان ميثاق املدينة" للحكومات البلدية ،هذا امليثاق
تو�ضح عملي ًا التزام
ّ
الذي يحتوي على جمموعة من احللول والقرارات التي
م�ستوى �أف�ضل من احلوكمة ،وذلك
ً
منظمات املجتمع املدين يف املدينة بتطبيق
من خالل عملية نظام حوكمة القطاع العام .ويتم تقييم هذا االلتزام ،يف وقت
الحق ،باحلوكمة الر�شيدة يف �أو�ساط حتالفات امل�سئولني املُنتخبني واملواطنني،
با�ستخدام هذا امليثاق.
وبعد �أن يتم تقدمي امليثاق  ،يعقد الفريق
اال�ست�شاري التابع ملعهد الت�ضامن يف �آ�سيا ،جل�سة
عمل حول �أنظمة احلوكمة العامة يف املدينة،
تُ�شارك فيها جماعات املجتمع املدين وم�سئولني
من القطاع العام .و�أثناء انعقاد اجلل�سة ،ي�ضع
ري ملمو�سة ومبادرات حمددة
امل�شاركون تداب َ
و�أهداف ًا خا�صة بال�سيا�سات ،لتحقيق الأهداف
الواردة بامليثاق� .إن عملية الإقرار عالنية
با�سرتاتيجيات احلوكمة الر�شيدة ،وااللتزام
عالنية �أي�ض ًا بالأهداف املُبيَّنة يف امليثاق حتقق
عن�رص امل�ساءَ لة لهذه العملية.

قام معهد الت�ضامن يف �آ�سيا
بالرتتيب لعقد لقاء �ضمّ
جماعات املجتمع املدين
و� 24أمني بلدية لو�ضع
معيار جديد للحوكمة ،يُوفِّر
نظاما ً حلوكمة القطاع العام
يف هذا املعيار ليكون �أ�سا�سا ً
لتتبّع �أداء �إدارة احلكم يف
املدن.

تُثمر هذه اجلهود يف و�ضع "خارطة طريق حلوكمة املدينة" ،يتم مبوجبها �إحلاق
احلكام الإداريني يف املدينة بربنامج للتوعية  ،يقوم من خالله كل من امل�سئولني
الإداريني للمدينة ،وم�سئويل التخطيط بها ،وقادة القطاعات (ابتداءً من قادة
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الفلبني
قطاع الأعمال ،والعمل ،ومرور ًا مبنظمات املجتمع املدين ،واملنظمات
املهنية ،وال�شباب وانتهاءً بالأكادمييني) بو�ضع خرائط طريق ـ كل يف جماله ـ
للحوكمة ،تو�ضح كل منها الر�ؤى ،واملهام ،والقيم اجلوهرية للمدينة .و ُتبينّ
تلك اخلارطة �أي�ض ًا الأهداف الإ�سرتاتيجية ،والتدابري ،والغايات ،وااللتزامات
التي يقطعها م�سئولو املدينة وقادة القطاعات على �أنف�سهم لتنفيذ تلك الأهداف.
وطوال تنفيذ هذه العملية ،يتم قيا�س النجاح املتحقّق مقارن ًة ب�أهداف حمدَّدة،
مما يُ�سهِّ ل �إمكانية ر�صد التقدم الذي يتم �إحرازه وت�سجيله يف بطاقات قيا�س
درجات الأداء ،فهذه البطاقات حتدد توزيع امل�سئوليات .ويكون لدى حاكم
املدينة ،وكل ق�سم من الأق�سام يف مبنى احلكومة املحلية ،والقطاعات املدنية
املعنية ب�شئون املواطنني بطاقاتها اخلا�صة بالنقاط �أو الدرجات املتحققة.
وتقي�س كل بطاقة منها الأداء الفعلي مقارن ًة بالتعهدات وااللتزامات ،مما يُف�سح
املجال لإدارة املدينة للقيام بتتبّع تنفيذ املجموعات املحددة خلارطة طريق
احلوكمة  ،ولتقييم مدى فعّ الية برامج كل جمموعة من تلك املجموعات .ثم تقوم
فرق املتابعة ـ التي ت�ضم يف ع�ضويتها موظفني من معهد الت�ضامن يف �آ�سيا،
و�أمناء بلديات ،وم�سئولني �إداريني من املدن الأخرى ـ بزيارة املدن امل�شاركة
لتقييم تنفيذ خرائط الطريق �سنويا.

الزَّخَ م الالزم للتغيري يف ظ ِّل احلوكمة

جنح هذا الربنامج امل�ستمر يف توحيد اجلماعات املتباينة يف الفلبني بهدف
النهو�ض باحلوكمة الر�شيدة واالرتقاء بها .وبحلول نهاية عام  ،2006كانت
هناك  24مدينة قد تبنَّت بالفعل نظام حوكمة القطاع العام .والتزم �أمناء البلديات
وقادة القطاعات يف العديد من املدن الأخرى ب�إ�ضفاء ال�صبغة امل�ؤ�س�سية على هذا
النظام .وقد �أدى هذا الزَّ خم املالزم للتغيري �إىل و�ضع خارطة الطريق الوطنية
للحوكمة .ويعد االئتالف الذي و�ضع خارطة الطريق الوطنية هذه مبثابة اخلطوة
الأوىل يف م�رشوع الفلبني لعام ،2030الذي يرمي �إىل �إجناز حوكمة القطاع
العام على امل�ستوى الوطني.
وبعد ذلك ،قامت ثمانٌ من املدن التي طبقت نظام حوكمة القطاع العام بعر�ض
ما �أحرزته من تقدم ،يف م�ؤمتر وطني عقد يف �آب�/أغ�سط�س  ،2006حيث �أثنى
رئي�س جمل�س �إدارة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،جورج ليبيدڤ ،على
جهود معهد الت�ضامن ب�آ�سيا يف �إن�شاء �شبكة من املواطنني الذين يعملون مع ًا من
�أجل حتقيق احلوكمة الر�شيدة ،والفر�ص املتكافئة و�سيادة حكم القانون .لقد
ر�أى الدكتور "�إ�ستاني�سالو" فعليا التغيريات التي حدثت يف املدن التي مت فيها
تنفيذ نظام حوكمة القطاع العام .ففي هذه املدن" :تكاملت احلوكمة الر�شيدة،
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مع املواطنة امل�سئولة ،فاحلقوق تُ�ستكملُ بالواجبات ،واحلرية تُ�ستكملُ
بامل�سئوليات .ودُ قَّ ت الأجرا�س مب�رش ًة بالنزاهة ،واالن�ضباط ،واال�ستدامة،
واالنفتاح ،وروح الفريق واملرونة".
موّ ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الن�شاطات الواردة يف هذه احلالة
الدرا�سية.
امل�صادر:

جي�سَ �س �إ�ستاني�سالو"" ،تقوية الدميقراطية يف الفلبني :حلول املجتمع املدين حلوكمة القطاع

العام "،دائرة معامل الإ�صالح االقت�صادي ( 15كانون الأول/دي�سمرب .)2005

Jesus Estanislao, “Strengthening Democracy in the Philippines: Civil
SocietySolutions to Public Governance,” Economic Reform Feature Service (Dec.
15, 2005).

"�إڤيلني ر� .سنغ�سون" ،ر�ؤية قطاع الأعمال مل�ستقبل الفلبني "،دائرة معامل الإ�صالح االقت�صادي
(� 19أيلول�/سبتمرب .)2006

Evelyn R. Singson, “Business Vision for the Future of the Philippines,” Economic
Reform Feature Service (Sep. 19, 2006).
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رومانيا

موا�صلة �إ�صالح ال�سيا�سات
بقلم :كر�ستينا جري�سو
�أوْ لَت احلكوم ُة الرومانية ،على امتداد العقد الأول من جتربة املرحلة االنتقالية
ال باحتياجات القطاع اخلا�ص .ومع �أنّ
�سيا�سيا واقت�صاديا ،اهتمام ًا �ضئي ً
املن�ش�آت وامل�شاريع اخلا�صة �أ�صبحت قانوني ًة يف عام � ،1990إال �أن الف�ساد
و�ضعف م�ؤ�س�سات ال�سوق واالفتقار �إىل املعلومات �أعاقت عملية النمو .ولأن
احلكومة �آثَرت امل�صالح القائمة ،فقد كافح رياديو الأعمال الأفراد ملواكبة
امل�ؤ�س�سات املناف�سة اململوكة للدولة ،ومل تتوافر لهم �سوى و�سائل قليلة
و�صنّاع ال�سيا�سات ،ناهيك عن عدم مقدرة �أولئك
للتوا�صل مع �أ�صحاب القرار ُ
الرِّ ياديني على الت�أثري فيهم.
وخالل هذه احلقبة الزمنية ،كان من ال�رضوري للدميقراطية الرومانية
تتوحد .و�إىل �أن يعرف النا�س طريقة ا�ستخدام �آليات عمل احلوكمة
َّ
النا�شئة �أن
وم�ؤ�س�ساتها ،ف�إن احلوكمة الدميقراطية �سوف تبقى �ضعيفةً .فقد احتاج جمتمع
الأعمال �إىل تعلُّم كيفية ا�ستخدام �أدوات املنا�رصة و ك�سب الت�أييد ،يف حني
احتاجت احلكومة �إىل فتح �أبواب عملية �صنع ال�سيا�سات للح�صول على مُ عطيات
مفيدة من اجلمهور ،و�ضمان ال�شفافية.
وب�إدراك مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة لهذه االحتياجات ،فقد با�رش بالعمل
مع جمعيات الأعمال املحلية لإ�رشاكها يف عملية احلوكمة عن طريق تقويتها،
وت�شجيع بناء التحالفات ،والتعريف مبفهوم املنا�رصة وك�سب الت�أييد .و�رشع
املركز يف ت�أ�سي�س عملية توا�صل دائمة ومهنية بني القطاع اخلا�ص وامل�سئولني
احلكوميني على امل�ستويني املحلي والقومي.

التعلم على امل�ستوى املحلي للنجاح على امل�ستوى القومي

وُ �ضعت �صور ٌة ذهني ٌة لت�أ�سي�س �أكادميية املنا�رصة يف عام  2002كو�سيلة لفتح
باب احلوار بني القطاع اخلا�ص واحلكومة .وجرى تنفيذ هذه املبادرة ،التي
دعمها مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،من قبل جمموعة مكوَّ نة من خم�س
حتالفات لقطاع الأعمال يف منطقة " َبن َْت" برومانيا ،وهي �إحدى املناطق الأكرث
تقدم ًا من الناحية االقت�صادية يف البالد .وتوىل "احتاد رياديي القطاع اخلا�ص"
"تمِِ�ش" زمام املبادرة يف �إقناع جمعيات الأعمال الأربع الأخرى ب�أن
ْ
يف ق�ضاء
م�شاركتها �أ�سا�سية يف تطوير القطاع اخلا�ص ،وتنميته يف املنطقة املذكورة ويف
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رومانيا ب�أ�رسها .وقد وافقت كل جمعية منها على الإ�سهام ب�أموالها يف تلك
املبادرة ،بينما قام املركز ،يف العام الأول من تنفيذ املبادرة ،بتقدمي خبري
روماين يف جمال املنا�رصة وك�سب الت�أييد للعمل كمعلم ومر�شد يف �آنٍ معاً.
لقد قدَّم املركز هذا الدعم لل�سنة الأوىل فقط ،ولكن امل�رشوع ا�ستمر ودعم نف�سه
بنف�سه منذ ذلك الوقت.
�أُقيمت "�أكادميية املنا�رصة" لتحقق �أربعة �أهداف
�إ�سرتاتيجية :الأول منها كان لرعاية جل�سات
اال�ستماع العامة والندوات حول ق�ضايا ت�ؤثِّر
يف القطاع اخلا�ص وذلك بهدف �إن�شاء وتطوير
عالقة منفتحة و�أمينة بني امل�سئولني احلكوميني
ورّ ياديي الأعمال .وكان الهدف الثاين من
ت�أ�سي�س الأكادميية هو تدريب عدد من الأفراد
على اجلوانب الفنية للمنا�رصة وك�سب الت�أييد
والرتويج لل�سيا�سات القائمة على الق�ضايا ،لكي
يقوم ه�ؤالء الأفراد بنقل ما يتعلَّمونه من املعرفة
�إىل امل�شاركني الآخرين املهتمني بهذا املو�ضوع
التوجه
ّ
يف القطاع اخلا�ص .وقد عالج هذا
احلاجة �إىل تو�سعة �شبكة املنا�رصة وك�سب الت�أييد ،وتعزيز الأجندات الت�رشيعية
ملجتمع الأعمال� .أما الهدف الثالث للأكادميية فقد كان �ضمان �إمكانية الو�صول
�إىل املعلومات عن طريق �إن�شاء قاعدة بيانات ت�ستطيع جمعيات الأعمال و�أع�ضاء
الأكادميية الو�صول �إليها ،وحتتوي على معلومات عن الإح�صاءات االنتخابية،
وحتليل الق�ضايا ،والتوجهات االنتخابية ،واملتطلبات التنظيمية� .أما الهدف
الرابع والأخري ،فيتمثّل يف �أن الأكادميية ذاتها جاءت لتتطوّ ر وتنمو بحيث ت�صبح
مكان االختبار العام لق�ضايا القطاع اخلا�ص ،ومن �ش�أن هذا الدور �أن يُعزِّ ز
ال�شفافية وم�شاركة املواطنني يف عمل احلكومة.

�ساعدت �أكادميية املنا�صرة
يف مراجعة الت�شريعات،
و�أ�سهمت يف العملية
الت�شريعية ذاتها .ومن
خالل جل�سات اال�ستماع
العامة التي تتَّ�سم
بال�شفافية� ،أ�صبح الربملانُ
الروماين الآن مطَّ لعا ً ب�شكل
�أف�ضل على احتياجات عامة
النا�س و�أكرث تناغما ً معها.

ويف عام  ،2003نظّ مت "�أكادميية املنا�رصة" جل�سة ا�ستماع عامة حول تنظيم
املنا�رصة وك�سب الت�أييد يف رومانيا ،كخطوة �أوىل نحو التبادل املنفتح والأمني
للمعلومات .وا�ستناد ًا �إىل نظام جل�سات اال�ستماع العامة يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،فقد تعاونت "�أكادميية املنا�رصة" مع املنظمات الأخرى جلمع ما مت
الإدالء به من �شهادات من قبل ممثلي احلكومة ،واملجتمع التطوعي ،وو�سائل
الإعالم ب�ش�أن تنظيم املنا�رصة املبا�رشة .وقد عملت جل�سة اال�ستماع هذه على رفع
م�ستوى التوعية باملنا�رصة وك�سب الت�أييد يف �أو�ساط املجتمع املدين واحلكومة،
وعلى الت�أثري يف نتيجة م�سودة قانون ك�سب الت�أييد بالإقناع وال�ضغط والت�أثري،
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الذي كان يجري تقدميه �إىل الربملان يف ذلك احلني .وبعد انعقاد جل�سة اال�ستماع
الأولية هذه ،عملت "�أكادميية املنا�رصة" مع ممثلي قطاعي التكنولوجيا والت�صنيع
لتحديد الأولويات الت�رشيعية لكل قطاع فيما يخ�صه ،ولعقد جل�سات ا�ستماع عامة
جل�سات اال�ستماع هذه للم�رشِّعني،
ُ
حول كل �أولوية من هذه الأولويات .ف�أظهرت
ب�صورة عملية� ،أن القطاع اخلا�ص ي�ستطيع تقدمي معلومات قيّمة ،وطرح جمموعة
متنوعة من وجهات النظر املالئمة للعملية الت�رشيعية .وبناء على هذا النجاح
الأويل ،د�أبت ال�سلطات املحلية على دعوة "�أكادميية املنا�رصة" �إىل امل�ساعدة يف
تنظيم جل�سات ا�ستماع �إ�ضافية.
وكانت "�أكادميية املنا�رصة" قد قامت ،مب�ساعدة من م�ست�شار املنا�رصة وك�سب
الت�أييد لدى مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،بتدريب  17قائد ًا من قادة
الأعمال املحليني على عملية املنا�رصة وك�سب الت�أييد ،وقدّمت �سل�سلتني من
املحا�رضات �إىل قطاع الأعمال يف مدينة "تيمي�شوارا" ،حيث زوّ دت تلك الندوات
وو�ضحت اجلوانب
ّ
امل�شاركني بفهم �أ�سا�سي للمنا�رصة ،وا�ستخداماتها و�أهدافها،
العملية حلمالت املنا�رصة من خالل حاالت درا�سية من رومانيا ذاتها .ف�أ�سهمت
جمموعة الن�شاطات هذه ،على وجه اخل�صو�ص� ،إ�سهام ًا كبري ًا يف جعل "�أكادميية
املنا�رصة" مبادر ًة م�ستدامةً ،حتى بعد �أن توقَّ ف الدعم اخلارجي لها .وكانت
هذه املجموعة الأوىل من املتدربني ال�سبعة ع�رش قادر ًة على ا�ستيعاب ما تعلَّمته
من املعرفة ونقلها �إىل زمالء املتدربني وم�ساعديهم و�رشكائهم التنظيميني.
ومنذ ذلك احلني ،ي�سرَّ ت "�أكادميية املنا�رصة" عقد العديد من الندوات للجماهري
ال من تطبيق قانون العمل
وجمتمعات الأعمال .وناق�شت �إحدى تلك الندوات ك ً
الذي �أُقرَّ حديث ًا وتبعات ذلك التطبيق ،بعد �أن رتَّبت لهذا اللقاء ،بدعم من �إحدى
كربيات ال�صحف الرومانية والبنك التجاري الروماين ،الذي جمع مع ًا ممثلني من
احلكومة ،واالحتادات التجارية ،والقطاع اخلا�ص .ومن اجلدير باملالحظة،
�أن "�أكادميية املنا�رصة" دُ عيت �إىل عقد هذه الندوة ب�سبب �سمعتها الطيّبة كجمعية
�أعمال مهنية غري منحازة.

تغيري عملية �صنع القرار

قدّمت "�أكادميية املنا�رصة" الدعم للتحالفات التي �أحدثت فيما بعد ت�أثريا يف
طريقة تنفيذ عملية �صنع ال�سيا�سات .و�ساعدت هذه الأكادميية يف عملية مراجعة
الت�رشيعات ،و�أ�سهمت يف �إ�صالح العملية الت�رشيعية ذاتها .ويف عام ،2003
قادت "�أكادميية املنا�رصة "حمل ًة على امل�ستوى الوطني لتقلي�ص الأثر ال�سلبي
للقوانني ال�رضيبية على املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة .ومن خالل تنظيمها
خلرباء قطاع الأعمال ،جنحت احلملة يف �إ�ضافة عدد من التعديالت على قانون
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املالية العامة .ويف حالة �أخرى� ،أقنعت الأكادميية حكومة "تيم�شوارة" بجعل
احلوارات العامة نوع ًا من العمل االعتيادي ،ومثلت هذه اخلطوة �إحدى الطرق
املتبعة يف تنفيذ قانون حظر االجتماعات املغلقة واحلق يف حرية احل�صول على
املعرفة واملعلومات ،الذي يجعل مفهوم ال�شفافية �آلية متبعة يف عملية �صنع
القرار .كما عملت جل�سات اال�ستماع التي عُ قدت الحق ًا ب�ش�أن تقلي�ص الأخطاء
يف ح�ساب �رضائب املمتلكات ،وحت�سني نظام جمع النفايات ال�صلبة ،على �إيجاد
الدعم العام لهذه اجلل�سات وخلق الرَّ غبة يف ح�ضورها.
والأكرث �أهمية من ذلك هو �أن البداية القوية للمبادرة �ضمنت �أن الربنامج �سوف
ي�ستمر يف دعم احلوكمة الدميقراطية يف رومانيا .وتعترب "�أكادميية املنا�رصة"
الآن� ،إىل ح ٍّد كبري ،من اجلهات الداعمة لعقد جل�سات ا�ستماع عامة مالئمة ومهنية
وتتّ�سم بال�شفافية .وت�شكِّل �سمعتها الطيبة ،كو�سيط �أمني بني خمتلف وجهات النظر
وامل�صالح� ،أ�سا�س ًا متين ًا تنطلق منه عملية اال�ستمرار يف تطوير القطاع اخلا�ص
يف "تيمي�شوارا" ومنطقة " َبنَت" ويف رومانيا ب�أ�رسها.
مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الن�شاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
ََّ
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ي�ستطيع القطاع اخلا�ص ،من خالل جهود املنا�رصة املن�سًّ قة التي يبذلها
القطاع العام ،الإ�سهام بتجاربه وموارده يف عملية �صنع ال�سيا�سات ،وذلك حتقيق ًا
مل�صلحة من�ش�آت الأعمال واملجتمع ب�شكل عام .وت�ستطيع القوانني والأنظمة �أن
حتقِّق الأغرا�ض املرجوة ،واملنفعة االجتماعية وا�سعة النطاق فقط عندما تُ�سَ نّ
تلك القوانني وتو�ضع تلك الأنظمة فى �ضوء امل�شاركة بالر�أي للجهات املعنية بتلك
الق�ضايا .ويف �أغلب الأحيان ف�إن طرح القطاع اخلا�ص على احلكومة لهمومه
و�شواغله واحللول املالئمة لها ،من خالل جمعيات الأعمال وغُ رف التجارة،
ل�صناع ال�سيا�سات و�أ�صحاب القرار. .
يجعله م�صدرا قيِّم ًا ّ
يُ�شجِّ ع النَّهج الذي يتَّبعه مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة لأجندات الأعمال
على امل�ستويات القومية قادة القطاع اخلا�ص على االلتقاء ملناق�شة الق�ضايا التي
تَهمُّهم وت�شغل بالهم ،وت�شخي�ص امل�صالح امل�شرتكة ،وو�ضع حلول عملية ميكن
تنفيذها .ويُ�ساعد نهجُ �أجندة الأعمال على امل�ستوى الوطني املذكور يف حتديد
القوانني والأنظمة التي تُعيق ن�شاط الأعمال ،ويقدِّم تو�صيات ملمو�سة لإزالة تلك
العوائق وحت�سني املُناخ االقت�صادي .لقد مت ا�ستخدام هذا النهج يف العديد من
الدول ،ومتت مواءَ مته لال�ستخدام على امل�ستوى املحلي يف درا�سة احلالة الرو�سية
املعرو�ضة يف هذه املطبوعة.
وهناك نهجٌ �آخر فعَّ ال� ،أال وهو "الربامج اال�ست�شارية الت�رشيعية" ،الذي يقيِّم
الأثر االقت�صادي ملقرتحات ت�رشيعية بعينها .فالهيئات اال�ست�شارية الت�رشيعية تُ�سهم
يف عقد حوارات حول ال�سيا�سات ،مبنية على قَ دْر �أكرب من املعلومات ،وتُ�ساعد
�صنَّاع ال�سيا�سات و�أ�صحاب القرار ،الذين يفتقرون يف �أغلب الأحيان �إىل املوارد
واخلربات ال�رضورية التخاذ القرارات ال�سديدة ب�ش�أن الق�ضايا االقت�صادية ذات
العالقة بالأعمال .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن مركز التوجه االقت�صادي ،وهو
م�ؤ�س�سة بحثية يف جمهورية الدومينكان ،كان يف طليعة روَّ اد هذه الربامج.
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رو�سيا

�إعداد �أجندات �أعمال على امل�ستوى الإقليمي
يف عام  ،2003وبا�ستخدام عملية �أعدَّها مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة� ،شكَّلت
جمعيات الأعمال ،وامل�ؤ�س�سات الفكرية ،ومنظمات املجتمع املدين ،يف ثماين مناطق
ُ
رو�سية ،حتالفات حملية للمنا�رصة وك�سب الت�أييد بغر�ض توفري مناخ �أف�ضل للأعمال.
وقام كل حتالف حملي يف تلك املناطق ب�صياغة �أجندة �أعمال خا�صة مبنطقته ،من �أجل
زيادة منو القطاع اخلا�ص فيها ،حيث عمل امل�شاركون يف جمموعات عمل �صغرية مع
�رشكائهم على م�ستوى املنطقة حل�رص املعوِّ قات امل�شرتكة و�أهداف التنمية .وتناولت
�أجندات الأعمال التي و�ضعوها ق�ضايا �شديدة التحديد ،واقرتحت تدابري �إ�صالحية
دقيقة ومالئمة.
وقد جاءت تلك التحاليل والأجندات يف الوقت املنا�سب؛ لأنّ من�ش�آت الأعمال ال�صغرية يف
رو�سيا كانت تعمل يف بيئة غري مواتية للغاية طوال عقد الت�سعينيات من القرن املا�ضي.
وح�سب ر�أي جمتمعات الأعمال املحلية ،ف�إن التنظيم املفرط ولَّد ف�ساد ًا منهجياً� ،إذ
�أتُيحت للمفت�شني احلكوميني فُرَ �ص ًا عديد ًة النتزاع الر�شاوى من جمتمع الأعمال ،ودفع
�ضعف امل�ؤ�س�سات القانونية جمتمع الأعمال �إىل حماية حقوقهم من خالل الر�شاوى
ال�سيا�سات ال�رضيبي ُة ال�صارم ُة
ُ
بد ًال من حمايتها عن طريق املحاكم .وكذلك �شجّ عت
التهرّ َب ال�رضيبي .وكانت منطقة "برميور�سك" مثا ًال على تف�شى هذه امل�شكالت :حيث
اعترب  67%من رجال و�سيدات الأعمال يف املنطقة �أنَّ ال�رضائب م�شكل ٌة ت�ؤدي �إىل خلق
م�شكالت �أخرى غريها ،و�أنَّ ما بني � 30%إىل  50%من الأعمال املحلية يتم تنفيذها
يف القطاع غري الر�سمي .وكانت �صعوبة امتالك الأموال (املنقولة وغري املنقولة)،
واالفتقار �إىل املعلومات حول فر�ص الأعمال ،و الت�صوّ ر ال�ضعيف للأعمال تمُ ثِّل
القيود الرئي�سة الأخرى املفرو�ضة على من�ش�آت الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة.
ومع �أن حكومة االحتاد الرو�سي كانت قد �صادقت يف ال�سابق على �سيا�سات �صديقة
لل�سوق تهدف �إىل خلق قطاع قوي ملن�ش�آت الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة� ،إال �أن جمتمع
الأعمال مل ي�ؤدِّ دور ًا ن�شيط ًا فاع ًال يف ت�شكيل تلك ال�سيا�سات .وعالوة على ذلك ،مل
تقم حكومات املناطق بتنفيذ ال�سيا�سات الفيدرالية على امل�ستوى املحلي ،والهادفة �إىل
حت�سني عمليات الت�سجيل ،والتفتي�ش ،والرتخي�ص ،و�إ�صدار ال�شهادات .ونتيجة لذلك
ن�ش�أت "فجوة الواقع" بني القانون االحتادي (الفيدرايل) ـ كما هو حمرّ ر على الورق
ـ وبني الإدارة الفعلية لل�سيا�سة .ووفق ًا ملركز البحوث االقت�صادية واملالية ،فمع
�أن التفوي�ض القانوين لت�سجيل عمل ما ي�ستغرق خم�سة �أيام فقط� ،إال �أن �إجناز عملية
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الت�سجيل ،على �أر�ض الواقع ،كان ي�ستغرق �أكرث من �شهر واحد تقريب ًا يف املتو�سط.
وباملثل ،كانت كلفة الرتخي�ص الفعلي �أعلى بحوايل � 16ضعف ًا من الكلفة املن�صو�ص
عليها يف املوا�صفات القانونية .لقد طردت هذه العمليات املعقَّدة واملكلفة املزيد من
من�ش�آت الأعمال نحو القطاع غري الر�سمي.

معاجلة ال�ضعف امل�ؤ�س�سي

يف معاجلتها لهذه الق�ضايا ،تقوم عملية �أجندة الأعمال الوطنية ـ التي قامت عليها
�أجندات الأَعمال املحلية ـ مب�ساعدة منظمات القطاع اخلا�ص يف ت�شجيع اال�ستثمار
والنمو االقت�صادي عن طريق و�ضع الأولويات الت�رشيعية والتنظيمية ،و�إي�صال هذه
املنظمات
ُ
الأولويات بو�ضوح �إىل �صنّاع ال�سيا�سات .ومن خالل هذه العملية ،ت�صوغ
موحد �أمام احلكومة ،وتثقِّف �أع�ضاءها
مواقف خا�صة بال�سيا�سات ،وتعبرِّ عن ر�أي َّ
َ
بال�سيا�سات التي ت�ؤثِّر فيهم.
لقد جاءت �أجندات الأعمال املحلية ثمر ًة للجهود التي بُذلت على مدى �سنتني يف جمال
بناء التحالفات ،والأبحاث وتكوين التوافق ،قام مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
خاللهما بتقييم احتياجات جمتمع الأعمال ،وتنفيذ برامج بناء القدرات لتجهيز وت�أهيل
أجندات على
ُ
اجلمعيات املحلية ملنا�رصة ال�سيا�سات نياب ًة عن �أع�ضائها ،وحفزت ال
تكوينَ التحالفات حول الق�ضايا املُلحَّ ة .ولإطالق عملية �إعداد �أجندات الأعمال املحلية
�شارك قادة من  79جمعية �أعمال يف الندوات بهدف ت�شخي�ص �أهم العوائق التي تعرت�ض
�سبيل �إقامة وت�أ�سي�س الأعمال وامل�شاريع يف �أقاليمهم املحلية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن
معظم ه�ؤالء القادة لديهم خربة م�سبقة يف حت�سني مناخ الأعمال يف �أقاليمهم .وك�شفت
تلك الندوات النقاب عن �أنّ العوائق الإدارية،
والإجراءات ال�رضيبية املعقِّدة ،وعدم كفاية فر�ص
قامت الإدارات املحلية يف
احل�صول على القرو�ض �شكلت جزء ًا من العوامل
�أربع �أقاليم رو�سية بتنفيذ
امل�شرتكة التي تُقيِّد تطور الأعمال يف �أنحاء البالد.
مبد�أ "النافذة الواحدة"

مما جعل املعامالت �أكرث
مالءمةً ،وحدَّد اجلهات
احلكومية امل�سئولة عن تقدمي
كل خدمة من اخلدمات
بعينها.

ثم قام كل حتالف من التحالفات الثمانية بتنظيم
جمموعات حوار مركَّ زة ،عملت على ق�ضايا حمدَّدة مت
ت�شخي�صها �أثناء الندوات من �أجل �إعداد جمموعة من
التو�صيات الالزمة ملواجهة التحديات ومعاجلتها.
و�أجرت جمموعات احلوار املركّ زة عدد ًا من البحوث،
و�سعت �إىل احل�صول على التوجيه من اخلرباء
االقت�صاديني ،وخرباء ال�سيا�سات .ولكي تحُ قِّق التحالفات املحلية م�شارك ًة وا�سع ًة
من جانب جمتمع الأعمال ،قام كل حتالف حملي بتنظيم عدد من اجتماعات املوائد
امل�ستديرة ،بهدف جمع قادة جمتمع الأعمال معاً .وقد وفَّ رت تلك االجتماعات الفر�صة
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رو�سيا
ملناق�شة التقدّم الذي تحُ قّقه جمموعات احلوار املركّ زة ،ومكنت من االتفاق على ق�ضايا
ال�سيا�سات ذات الأولوية .وبناءً على اال�ستنتاجات التي مت التو�صل �إليها يف مباحثات
اجتماعات املوائد امل�ستديرة ،قام كل حتالف من التحالفات الثمانية ب�صياغة �أجندة
�أعمال حملية ،ثُم نُ�رشت تلك الأجندات ووزِّ عت على امل�سئولني احلكوميني ،وممثِّلي
الهيئات الت�رشيعية املحلية ،وو�سائل الإعالم الرائدة يف كل �إقليم .وقام كل حتالف
منها �أي�ض ًا بتنظيم م�ؤمتر �صحفي حملي لإطالق �أجندات الأعمال املحلية.

�إغالق فجوة الواقع

حمالت
ُ
ُو�ضح نتائجُ هذه العمليات قو َة العمل اجلماعي .ففي �أربع مناطق ،دفعت
تت ّ
املنا�رصة وك�سب الت�أييد التي تقودها التحالفات ،الإدارات املحلية فيها �إىل تنفيذ
مبد�أ "النافذة الواحدة" .ووفق ًا لهذا املبد�أ ،تُقيم احلكومة نقطة واحدة لتقدمي اخلدمات
ملجتمعات الأعمال .وتعمل هذه النافذة �أو النقطة الواحدة على جعل املعامالت �أكرث
مالءَ مةً ،ف�ض ًال عن �أنها تُ�ساعد �أي�ض ًا يف تب�سيط الإدارة ،وتو�ضيح اجلهة احلكومية
امل�سئولة عن تقدمي كل خدمة بعينها  .وقد
عملت هذه الإ�صالحات �أي�ض ًا على خف�ض
توقَّفت جمتمعات الأعمال
احتمال حدوث الف�ساد .فعلى �سبيل املثال،
يف هذه املناطق عن �إ�صدار
قام حاكم �إقليم "كرا�سنودار" بالتوقيع على
ردود الأفعال على القوانني،
قرار تطبيق مبد�أ "النافذة الواحدة" الذي
و�أ�صبحت مُبادِ ر ًة �أكرث نحو
يُب�سِّ ط تنفيذ معامالت الأرا�ضي� .إذ مت ،بعد
الت�شريع.
ذلك ،تقلي�ص الوقت املطلوب ملراجعة وثائق
معامالت الأرا�ضي ،والذي كان ي�ستغرق مد ًة ترتاوح ما بني � 6أ�شهر �إىل � 24شهراً،
�إىل مدة ترتاوح ما بني �شهرين و�ستة �أ�شهر .ونتيجة لتطبيق �إجراءات الت�سجيل اجلديدة ـ
عم ًال مببد�أ "النافذة الواحدة" ـ يف �إقليم "برميور�سك"� ،أ�صبح رياديو الأعمال يحتاجون
الآن �إىل �إعداد جمموعة واحدة من الوثائق بد ًال من �إعداد �سبع جمموعات ،ومت تقلي�ص
الفرتة الزمنية ملراجعة الوثائق من  40يوم ًا �إىل �سبعة �أيام.
ويف مبادرة ناجحة �أخرى ،تباحثت حتالفات �أعمال جديدة ب�ش�أن التعديالت الالزمة
خلف�ض �رضيبة الدخل املفرو�ضة على جمموعة منتقا ٍة من من�ش�آت الأعمال ال�صغرية.
وقد �أدت تلك التعديالت ،بالن�سبة �إىل حتالف �إقليم "�سامارا"� ،إىل انتقال ريادييِّ
الأعمال من القطاع غري الر�سمي� ،إىل القطاع الر�سمي .ففي عام  ،2004ازداد
عدد الطلبات املقدمة لت�سجيل الأعمال يف الإقليم بن�سبة  ،20%ومت تنفيذ املزيد من
الإ�صالحات يف جماالت التفتي�ش ،واملعلومات ،واملمتلكات ،والت�أجري ،والتمويل،
واخلدمات اخلا�صة مبن�ش�آت الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة .وعندما ح�شدت الإ�صالحات
الزَّ خم املطلوب ،ان�ضم املزيد من من�ش�آت الأعمال الأخرى �إىل هذه اجلهود ،وارتفعت
ع�ضوية هذه التحالفات بن�سبة  ،45%وتوقَّ فت جمتمعات الأعمال يف هذه املناطق عن
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�إ�صدار ردود الأفعال على القوانني ،و�أ�صبحت �أكرث ايجابية جتاه الت�رشيعات.
وبناء على العمل الذي قامت به التحالفات الإقليمية ،قامت غرفة التجارة وال�صناعة
الرو�سية ،واالحتاد الرو�سي جلمعيات الأعمال " "OPORAب�إعداد وثيقة حتدد
التو�صيات الأ�سا�سية لتح�سني بيئة الأعمال على امل�ستوى الفيدرايل .ومت �إدماج العديد
من هذه التو�صيات يف القوانني الفدرالية التي وقّ عها الرئي�س "فالدميري بوتن" يف
متوز/يوليو  .2005فح�سَّ نت هذه القوانني النظام ال�رضيبي ملن�ش�آت الأعمال ال�صغرية
واملتو�سطة ،وقلَّ�صت قائمة ن�شاطات الأعمال التي تتطلَّب احل�صول على ترخي�ص من
 125ن�شاط ًا �إىل  ،103وو�سَّ عت نطاق حماية حقوق رياديي الأعمال لت�شمل عمليات
التفتي�ش من قبل هيئات الرتخي�ص التابعة للدولة ،و�ضمنت امل�شاركة يف املناف�سات
التعاقدية اخلا�صة بالدولة ،واملتعلقة باملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.
يُعترب مفهومُ املنا�رصة وك�سب الت�أييد ،م�صطلح ًا جديد ًا دخل �إىل رو�سيا و�إىل قامو�س
اللغة الرو�سية .فَ جَ مْعُ قادة الأعمال مع ًا يف لقاءات م�شرتكة من �أجل ال�صالح العام كان
�إجناز ًا يف ح ّد ذاته؛ لأن العالقة بني ه�ؤالء القادة تتميز بوجود م�صالح تناف�سية .لقد
�أتاحت التحالفات الفر�صة لكل من من�ش�آت الأعمال واحلكومة للم�شاركة يف احلوار،
وال�سعي ودِّ ي ًا �إىل حتقيق التح�سينات االقت�صادية .وعزَّ ز امل�شاركون �أي�ض ًا مبد�أ
االعرتاف والقبول ب�أن من�ش�آت الأعمال لها دور بنّاء تلعبه يف عملية �صنع ال�سيا�سات.
وتوا�صل التحالفات �إقامة عالقات مثمرة مع احلكومات املحلية ،الأمر الذي يُ�ساعد
بدوره يف الرتويج ملمار�سة عملية دميقراطية �أكرث �شفافي ًة وت�شاركيةً.
موَّ لت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الن�شاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
امل�صدر:

مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة" ،تقوية الدميقراطية املحلية يف رو�سيا :حالة جمعيات الأعمال"،
حالة الإ�صالح الدرا�سية رقم � 16( 0505شباط/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).
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تقدمي امل�شورة للم�شرِّعني حول الق�ضايا االقت�صادية
يف الثمانينيات من العقد املا�ضي ،كان للكونغر�س يف جمهورية الدومينيكان
ري �ضئيلٌ يف القرارات املعنية بال�سيا�سات العامة ،والتي كانت ال�سلطة التنفيذية
ت�أث ٌ
تهيمن عليها .وكانت الدولة بحاجة �إىل تغيري مهم يف ال�سيا�سة االقت�صادية من
�أجل التغلُّب على امل�شكالت التي ت�ضعف القدرات ،مثل البطالة ،والت�ضخُّ م ،والدَّين
اخلارجي ،و�سوء ا�ستخدام الأموال العامة .غري �أن امل�رشِّعني وقعوا حتت رحمة
البريوقراطية احلكومية عندما تعلَّق الأمر بتقدير الأثر االقت�صادي للت�رشيعات ،يف
ظل ندرة املوارد التي ت�ستخدم يف حتليل الت�رشيع ،من حيث االفتقار �إىل الكوادر
البحثية على م�ستوى الأ�شخا�ص واللجان.
وكان "كارلو�س د�سربادل" ،املحافظ ال�سابق للبنك املركزي يف جمهورية
الدومينيكان ،و�سفريها �إىل الواليات املتحدة الأمريكية ،قد �أدرك ندرة املعلومات
االقت�صادية املتوافرة للم�رشِّعني يف الدومينيكان ،واملطلوبة مل�ساعدتهم على �صياغة
ال�سيا�سات .وملواجهة هذا الو�ضع � َّأ�س�س "د�سربادل" مركز التوجيه االقت�صادي
يف عام  ،1985من �أجل �إثراء الر�أي العام وال�سيا�سات العامة املعنية بالق�ضايا
االقت�صادية .ويقول "د�سربادل"�" :أردنا �إيجاد جمموعة من �ش�أنها �أن تُ�شدِّد ال على
التحليل والبحوث فح�سب ،بل الأهم من ذلك� ،أن ت�ؤكد على ن�رش الأفكار .ويف هذا
اجلانب ،كُ نَّا يف طليعة الرِّ ياديني يف �أمريكا الالتينية *".وكانت الأهداف الرئي�سة
لهذا املركز تتمثَّل يف الإ�سهام يف و�ضع �إطار عملي �أكرث متا�سك ًا للمن�ش�آت اخلا�صة،
ويف الرتويج للم�ساءَ لة يف عملية الت�رشيع من خالل ن�رش املعلومات وتوزيعها.
وبدعم فني ومايل من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة�َ ،صمَّمَ مركزُ التوجيه
االقت�صادي الربنامج اال�ست�شاري الت�رشيعي الذي يهدف �إىل تقوية قدرات ال�سلطة
الت�رشيعية الوطنية على �صنع وتنفيذ قرارات معنية بال�سيا�سة االقت�صادية.

تقارير �إىل الكونغر�س

ععالج الربنامج اال�ست�شاري الت�رشيعي نقطتي �ضعف رئي�ستني تُعاين منهما حكومة
جمهورية الدومينيكان� .أما الق�ضية الأوىل فتتمثّل بب�ساطة يف عدم امتالك
الوزارات احلكومية وعملياتها البريوقراطية القدر َة املهنية �أو املو�ضوعية على
حتديد �أثر املقرتحات الت�رشيعية .و�أما الق�ضية الثانية فتتمثَّل يف وجود حالة من
عدم التوازن بني موارد ال�سلطة التنفيذية وموارد ال�سلطة الت�رشيعية .وقد واجهت
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الأحزاب احلاكمة و�أحزاب املعار�ضة يف النظام الربملاين امل�شكلة ذاتها التي
واجهتها ال�سلطة الت�رشيعية.
وعالج برنامج التوجيه االقت�صادي هذين التحديني من خالل �إ�سرتاتيجية ب�سيطة
ولكنها فعّالة .وكانت اخلطوة الأوىل من هذه الإ�سرتاتيجية تقت�ضي انتقاء م�سوّ دة
قانون لالقت�صاد الوطني كان الكونغر�س يُجري
عمل مركز التوجيه
مداوالت ب�ش�أنها يف ذلك احلني .وقد �ضمن هذا
االقت�صادي ـ عن طريق
االنتقاء القيام بجهود املنا�رصة وك�سب الت�أييد يف
تزويد امل�شرِّعني باملعلومات
الوقت املحدّد ،لأن الق�ضية املختارة كانت تخ�ضع
لتمكينهم من مناق�شة
للمداوالت على �أعلى م�ستويات احلكومة ويف
الق�ضايا االقت�صادية بفاعلية ـ
�أو�ساط اجلمهور املعني بها .وقام برنامج التوجيه
على �إ�ضعاف احتكار ال�سلطة
االقت�صادي ،بعد اختيار م�سودة القانون ،بتحليل
التنفيذية للت�شريعات
حمتواها وحتديد �أثرها االقت�صادي قبل تقدمي
االقت�صادية .وتعلّم
فهمها للم�شكالت ،واال�ستنتاجات والتو�صيات �إىل
الكونغر�س كيفية حتليل
�أع�ضاء الكونغر�س يف تقرير موجز قابل للقراءة
املوازنة ال�سنوية للحكومة
والفهم .وكان كل تقرير يُخ َت َت ُم بتو�صية حمدَّدة
بطريقة فعّالة.
ل�سنّ القانون اجلاري درا�سته� ،أو ا�ستئنافه �أو
تعديله .ويف الوقت نف�سه ،كان التقرير يُوزّ ع على
امل�سئولني املعنيني بعملية �صنع القرار ،وقادة امل�ؤ�س�سات ذات النفوذ و�صاحبة
االهتمام بالقانون ،وو�سائل الإعالم .من اجلدير بالذكر �أن �إطالق برنامج
مركز التوجيه االقت�صادي" :تقارير �إىل الكونغر�س" ،كان مبنحة مقدَّمة من مركز
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف �آب�/أغ�سط�س .1986
ال
وخالل الفرتة من � 1986إىل  ،1990ن�رش مركز التوجيه االقت�صادي  62حتلي ً
حول التبعات االقت�صادية للأعمال الت�رشيعية ،و�أُر�سلت هذه التحليالت �إىل �أكرث
من  450م�رشِّعاً ،وقائد ًا من قادة القطاع اخلا�ص ،والأكادمييني ،والإعالميني.
ال بن�صيحة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،عمل مركز التوجيه االقت�صادي
وعم ً
على ظهور مقتطفات من الن�رشات االقت�صادية يف كربيات ال�صحف ب�صورة متكررة.
وجرت توعية جماعات امل�صلحة العامة بالتقارير ال�صادرة ،واال�ستفادة من
برنامج احلوار ال�شعبي الذي ينفّذه مركز التوجيه االقت�صادي بعنوان" :التوجيه
االقت�صادي" ،الذي يتم بثّه على �شا�شة التلفزيون الوطني عدة مرات �أ�سبوعياً.
وكان من �ش�أن ذلك �أن امل�رشِّعني كانوا يرجعون �إىل التقارير التي �أَعدها مركز
التوجيه االقت�صادي التخاذ قرارات مبنية على املعلومات� ،إىل جانب �أن عامة
النا�س كانوا يتلقّون تثقيف ًا ب�ش�أن العلوم االقت�صادية والقرارات التي يتَّخذها
امل�رشِّعون .وقد �أدّ ت هذه العوامل �إىل ا�ستحداث درجة جديدة من امل�ساءَ لة يف
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اجلل�سات الت�رشيعية ،كان من �ش�أنها حتقيق منافع بعيدة املدى والأثر.
لقد جنح الربنامج اال�ست�شاري الذي ينفّذه مركز التوجيه االقت�صادي ب�سبب ما
حتلّى به من مو�ضوعية ،وما حظي به من جماهريية كبرية .فقد حلَّلَ املركز جميع
ال دقيق ًا لتجنّب حماباة � ّأي حزب �أو قطاع اقت�صادي� .أما الق�ضايا
الق�ضايا حتلي ً
التي اختارها املركز بغر�ض حتليلها ،مثل التناف�سية ،وحقوق امللكية اخلا�صة
فمعظمها مت انتقا�ؤها يف الوقت املنا�سب ،ومبا يتالءم مع كل من القطاعني العام
واخلا�ص .وقد �أكدت هذه الق�ضايا على تفاين املركز يف �إقامة نظام اقت�صادي
حر ومفتوح.
�إجنازات مركز التوجيه االقت�صادي
جنح مركز التوجيه االقت�صادي يف �إ�ضعاف االحتكار الذي كانت ال�سلطة التنفيذية
متار�سه على الت�رشيع االقت�صادي ،وذلك عن طريق تزويد امل�رشِّعني باملعلومات
ال�رضورية ملناق�شة الت�رشيعات االقت�صادية بفاعلية ،ولتحدِّي االفرتا�ضات الرا�سخة
اجلذور .وقد تعلّم الكونغر�س من مركز التوجيه االقت�صادي كيف يُحلِّل املوازنة
ال�سنوية للحكومة بطريقة جمدية ،وكيف ي�ستجوب احلكومة بد ًال من جمرد املوافقة
عليها روتيني ًا دون تفكري .فخالل مناق�شة توقّ عات موازنة ال�سلطة التنفيذية لعام
 ،1990قامت و�سائل الإعالم بتغطي ًة وا�سع ًة للتو�صيات التي قدمها مركز التوجيه
االقت�صادي ب�ش�أن املوازنة .وبعد �سنة من ذلك ،و�أثناء درا�سة الكونغر�س ملوازنة
عام � ،1991أعلن مركز التوجيه االقت�صادي �أنّ الأرقام املُقدَّرة غري دقيقة باملرة،
ومن ثم مل يوافق الكونغر�س على املوازنة ح�سبما قُ دِّمت �إليه �أ�صالً ،وذلك لأول
مرة يف تاريخه.
وكان ملركز التوجيه االقت�صادي �أي�ض ًا �أثرٌ يف الرفاه االقت�صادي جلمهورية
الدومينيكان برمتها ،عن طريق دعم الت�رشيعات التي فتحت �أبواب النظام
االقت�صادي ،و�أتاحت املجال مل�ستوى �أكرب من امل�شاركة  ،من جانب القطاع
اخلا�ص .فعلى �سبيل املثال ،قام مركز التوجيه االقت�صادي بتحليل الت�رشيع
املعني مبناطق التجارة احلرة ،مما �أدّ ى �إىل �إقرار بع�ض تو�صيات املركز اخلا�صة
بتطوير تلك املناطق .وقد �أ�سهمت الإ�صالحات يف هذا املجال يف تعزيز و�ضع
جمهورية الدومينيكان ك�أكرب مُ �شغِّ لٍ ملناطق التجارة احلرة يف حو�ض الكاريبي.
ففي الوقت الذي كانت فيه جمهورية الدومينيكان تعاين من انخفا�ض يف �أ�سعار
ال�سلع العاملية ،وبخا�صة �سلعة ال�سُّ كر ،عمل النمو ال�رسيع ملناطق التجارة احلرة
على جذب مبالغ كبرية من ر�ؤو�س الأموال الأجنبية اخلا�صة �إىل البالد ،مما ولّد
ما�سة
فر�ص ًا ا�ستثماري ًة يف م�شاريع البنية التحتية التي كانت اجلمهورية يف حاجة َّ
�إليها ،وخلق الآالف من فر�ص العمل.
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الإ�صالح القانوين والتنظيمي
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،كان مركز التوجيه االقت�صادي قادر ًا على الت�أثري يف جتارة
جمهورية الدومينيكان وتنميتها من خالل تقاريره عن مزايا ان�ضمام اجلمهورية
�إىل اتفاقية "لومي" ،ونظام التجارة التفا�ضلي ،والتمويل وامل�ساعدة الفنية التي
�أر�ست قواعدها املجموعة االقت�صادية الأوروبية والدول النامية .وقدّمت تلك
التقارير معلومات مفيدة �إىل امل�رشِّعني ،الذين �شارك بع�ضهم يف املفاو�ضات التي
�أَدَّ ت ،يف نهاية املطاف� ،إىل دخول جمهورية الدومينيكان يف اتفاقية "لومي"
الرابعة.

�أ�صداء جناح ال�سيا�سات

عمِ لَ الأَثرُ الهائلُ الذي �أحدثه برنامج مركز التوجيه االقت�صادي داخل جمهورية
الدومينكان وخارجها على و�ضعه على قائمة الربامج الأكرث جناح ًا لدى مركز
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة .وقد �ساعد املثالُ الذي �رضبه مركز التوجيه
االقت�صادي يف الدفع باجتاه ت�أ�سي�س �سبعة مراكز بحثية اقت�صادية �أخرى ـ خا�صة
ومتخ�ص�صة يف جمال ال�سيا�سات العامة ـ بالدومينيكان .،وقام مركز
ِّ
و�صغرية
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة بتوزيع منوذج الربنامج اال�ست�شاري الت�رشيعي يف
جميع دول منطقة حو�ض الكاريبي .ونتيجة لذلك ،قامت اثنتا ع�رشة م�ؤ�س�سة بحثية
وجمعية �أعمال ،من كل �أنحاء �أمريكا الالتينية وحو�ض الكاريبي ،بتطوير براجمها
اال�ست�شارية الت�رشيعية بعد �صدور تقارير الكونغر�س الدومينيكي والإطالع عليها.
وجرى �أي�ض ًا و�ضع وتطوير برامج مماثلة يف �أوروبا الو�سطى وال�رشقية ،وغانا
و�رسي النكا.
لقد لفت مركز التوجيه االقت�صادي االهتمام واالنتباه �إىل الت�رشيعات االقت�صادية،
�إ�ضافة �إىل ما قدَّمه من عَ ون وم�ساعدة يف تقوية احلوكمة الدميقراطية .فقد عزّ ز
برنامج املركز طبيعة احلوار ،عن طريق توفري و�سائل ا�ستطاع قطاع الأعمال
من خاللها نقل وجهة نظره حول الت�رشيع االقت�صادي .وقد �أعرب امل�رشِّعون
املُحنَّكون عن �شكرهم وتقديرهم خلدمة املعلومات الأكرث قيمة وثقة ،التي قدّمها
مركز التوجيه االقت�صادي لهم ،والتي مل ي�سبق لهم �أن ح�صلوا عليها ،يف الوقت
الذي كانت فيه �رشائح �أكرب من عامة النا�س حت�صل على معلومات �أف�ضل حول
التدابري االقت�صادية التي كان يقوم بدرا�ستها ممثلوهم املنتخبون .فالفل�سفة
التي يقوم عليها الربنامج تُ�شجّ ع القيم واملبادئ الدميقراطية ،مثل ال�شفافية،
وامل�ساءَ لة ،وامل�شاركة ،وقدّمت منوذج ًا ا�ستثنائي ًا للدول واملنظمات الأخرى
لتحذو حذوه.
مول ال�صندوق الوطني للدميقراطية الن�شاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
ََّ
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مكافحة الف�ساد

يدلُّ الف�ساد الوا�سع االنت�شار على وجود نقاط �ضعف خطرية يف امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية وال�سيا�سية يف الدولة .فالف�ساد يُعيق تطور الأ�سواق ومنوها ،ويقلل
من �إمكانيات الفر�ص اال�ستثمارية ،ويزيد كلفة ت�أ�سي�س وممار�سة الأعمال .وهو
�إىل جانب ذلك ،يُقوِّ �ض �سيادة حكم القانون ،وي�شوِّ ه �صنع ال�سيا�سات ،ويُ�ضعف
الثقة يف الدميقراطية� .أما امل�شاريع التي يرعاها ويدعمها مركز امل�رشوعات
الدولية اخلا�صة فهي تهاجم الف�ساد يف اجتاهني :فمن جانب الطَّ لب ،تهدف هذه
امل�شاريع �إىل �إ�صالح الأنظمة القانونية الغام�ضة ،وتنفيذ املعايري اخلا�صة
بالهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،واحل ِّد من �سلطة موظفي اخلدمة املدنية التي
�س وفق �آرائهم وتقديراتهم ال�شخ�صية ،وربط الأعراف الثقافية ب�سيادة
تمُ ارَ ُ
حكم القانون .ومن جانب العر�ض ،تُعالج م�س�ألة انخراط القطاع اخلا�ص يف
الف�ساد ،جزئياً ،عن طريق حت�سني �آليات عمل حوكمة ال�رشكات.
و�ضع "مركزُ بلغاريا لدرا�سة الدميقراطية" برناجم ًا مُ تَّفق ًا عليه ملكافحة
م�ستوى �أف�ضل من احلوكمة .ف�أن�ش�أ
ً
الف�ساد يف الوقت الذي كان يقوم فيه ببناء
نظام ًا لر�صد الف�ساد ومتابعته ،و�أقام حتالف ًا ي�ضمُّ اجلهات املعنية يف القطاعني
العام واخلا�ص ،وو�ضع خطة عمل ت�ستهدف الإ�صالحات التنظيمية وغريها من
الإ�صالحات� .أما احتاد غرف التجارة الكولومبية ،فقد اتّخذ م�سلك ًا خمتلفاً� ،إذ
و�ضعَ وطوَّ ر مدوّ نة �أخالقيات للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،و�أ�رشك �أمناء
رص عملية
البلديات واملحافظني يف مواثيق ال�شفافية املربمة مع املواطنني ،ونا� َ
حتقيق قدر �أكرب من ال�شفافية فيما يتعلق بامل�شرتيات احلكومية.
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بلغاريا

بناء حتالف ملواجهة الف�ساد
بقلم :نفي�س الإ�سالم
تعطل انتقال بلغاريا �إىل الدميقراطية و�إىل اقت�صاد ال�سوق يف  1990ب�شكل كبري
ب�سبب تف�شى الف�ساد .فمع خ�صخ�صة موارد الدولة و�ضعف الهيكل امل�ؤ�س�س بها
انت�رش الف�ساد ،كما زاد نفوذ املنتمني �إىل النظام ال�شيوعي ال�سابق املعروف با�سم
" ،"Nomenklaturaوازدادت �سلطة اجلرمية املنظمة ،وكان من �ش�أن ذلك �أن
و�صل الف�ساد �إىل كل ن�شاط يف البالد و�أ�ضعف ثقة اجلماهري يف الدميقراطية .فقد
�أظهرت درا�سة �أعدها مركز � CDSأن  57%من البالغني يف بلغاريا يعتقدون �أن
أ�سا�سا باحل�صول على ميزات خا�صة لأنف�سهم ولأ�صدقائهم.
ال�سيا�سيني يهتمون � ً
كما اعتقد  68%من �أولئك الذين �شملهم البحث �أنهم ا�ضطروا �إىل دفع ر�شاوى
للأطباء من �أجل احل�صول على خدمات طبية حكومية.
وقد �سعى مركز درا�سة الدميقراطية " "CDSـ وهو معهد لإعداد ال�سيا�سات العامة
ـ لر�صد الف�ساد عن طريق مبادرات يتم تنفيذها يف جماالت معينة ،وت�ضمن هذا
الر�صد ا�سرتاتيجيات لتعزيز احلوكمة يف ال�رشكات ،و�إ�رشاك القطاع اخلا�ص
يف اجلهود الرامية ملحاربة الف�ساد ،ون�رش الوعي ب�أهمية الإ�صالح يف عمليات
اخل�صخ�صة .وقد ت�شارك هذا املركز مع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف
ن�رش الوعي ب�أهمية قيام �رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص ملكافحة الف�ساد منذ
ت�سعينيات القرن املا�ضي ،مبا يف ذلك القيام بحملة ملحاربة الف�ساد ،وقد �أدى
جناح هذه املبادرات �إىل ت�شكيل جمموعة ملكافحة الف�ساد هي "حتالف ."2000
ففي �سنة  1997دعم مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة مركز " "CDSليكون
أ�سا�سا �إىل خلق �إطار لتعاون من�ش�آت
نواة لإن�شاء هذا التحالف الذي كان يهدف � ً
القطاع اخلا�ص مع م�ؤ�س�سات القطاع العام .وقد قام هذا الإطار بتجميع كل
جهود �أ�صحاب امل�صلحة ب�رصف النظر عن انتماءاتهم ال�سيا�سية �أو امل�ؤ�س�سية،
و�أ�صبح هذا التحالف منذ �إن�شائه �أف�ضل مثل على ال�رشاكة بني القطاعني العام
واخلا�ص يف جمال مكافحة الف�ساد يف جنوب �رشق �أوروبا.

�إقامة �أ�س�س �صلبة

�صمم الهيكل امل�ؤ�س�س لتحالف  2000بحيث ي�ضمن ال�شفافية وكفاءة التنفيذ
وال�رشاكة التامة بني كل �أ�صحاب امل�صلحة .وكانت الأجهزة الرئي�سية يف هذا
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التحالف هي هيئة �إعداد ال�سيا�سات ،واللجنة التوجيهية ،والأمانة العامة.
ولعل هيئة �إعداد ال�سيا�سات كانت ،يف عام
� ،2000أهم عنا�رص هذا التحالف ،وت�ضم مائة
�شخ�صية بارزة متثل امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري
احلكومية وال�رشكاء الدوليون ،وجتتمع هذه
الهيئة مرة يف ال�سنة ملتابعة �سري العمل ولو�ضع
اخلطوط الإر�شادية للعمل امل�ستقبلي .وت�سعى
هذه االجتماعات �إىل بناء اتفاق عام يف الر�أي
ب�ش�أن الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية التي
تهم امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت يف القطاعني العام
واخلا�ص واالتفاق على و�سائل تنفيذ مبادرات
الإ�صالح.
�أما اللجنة التوجيهية فمهمتها تن�سيق الأن�شطة التي
يقوم بها التحالف ،وت�ضم ممثلني عن القطاعني
العام واخلا�ص مبا يف ذلك كبار امل�سئولني
احلكوميني ،و�أع�ضاء الربملان ،وكبار الق�ضاة
وامل�ست�شارين ،وقيادات النقابات العمالية ،وممثلي رجال الأعمال.

مل تعد احلكومة تنكر
وجود الف�ساد وهى لذلك
تطبق �إ�سرتاتيجية ن�شطة
ملكافحته ،مما �أدى �إىل
انخفا�ض معدل الف�ساد �إىل
ن�صف ما كان عليه �سنة
 ،1998كما �أن نظام
 CSDملكافحة الف�ساد
�أظهر �إمكانية انح�سار
الف�ساد ،و�أن عملية القيا�س
هذه �ضرورية عند �إعداد
خطط ملكافحته.

و�أخريًا ف�إن الأمانة العامة م�سئولة عن �إدارة ال�شئون اليومية للتحالف ،والتن�سيق
أي�ضا التطورات واملبادرات �سواء املحلية
بني براجمه و�أن�شطته .وتتابع الأمانة � ً
منها �أو الدولية يف جمال مكافحة الف�ساد ،وتبلغ اللجنة التوجيهية بكل هذه
االجتاهات.
وتعمل هذه الأجهزة الثالثة يف �إدارة �أن�شطة حتالف  2000والإ�رشاف عليها.

�إعداد خطة عمل

كانت �أوىل مبادرات حتالف  2000هي �إعداد "خطة ملحاربة الف�ساد يف
بلغاريا" ،وكانت هذه اخلطة ترمى �إىل �إ�صالح تنفيذ �سيا�سات مكافحة الف�ساد
يف بلغاريا .وقد بني التحالف يف هذه املبادرة املنهج الذي ينوى اتّباعه لتحقيق
الإ�صالح ،وهو خلق مناخ قانوين وم�ؤ�س�سي منا�سب ،وزيادة ال�شفافية ،وتعزيز
الرقابة املجتمعية املدنية ،وتغيري �أفكار املجتمع ككل .وقد بنيت هذه اخلطة منذ
بدايتها على تعاون �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني ـ مبا يف ذلك الوزراء وال�سفراء
الأجانب ،وقيادات املنظمات غري احلكومية ،و�أع�ضاء املنظمات احلكومية
الدولية ـ يف �إعداد اخلطة التي �سيطبقها التحالف للق�ضاء على الف�ساد.
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بلغاريا
�أقرت هيئة �إعداد ال�سيا�سات هذه اخلطة يف نوفمرب �سنة  ،1998ويتم تقييم خطة
العمل هذه ومراجعتها �سنويًا لت�ضمينها �أي تغيريات يف ا�سرتاتيجيات �أو �سيا�سات
�أو توجيهات التحالف .وت�ضمنت �سيا�سة خطة العمل ،التي �أعدها التحالف،
تعر�ضا للف�ساد .فقد حددت �أو ًال اخلطوات
ً
الت�صدي ب�شكل �شامل للقطاعات الأكرث
الالزمة لإ�صالح الإدارات احلكومية ،والنظام الق�ضائي ،وعملية اخل�صخ�صة،
وتنظيم قطاع الأعمال اخلا�صة.
وقد و�صف "انطونيو فيجيالنت" ،املن�سق املقيم للأمم املتحدة يف �صوفيا عا�صمة
بلغاريا ،خطة عمل التحالف ب�أنها "�أكرث من جمرد خطة عمل ملحاربة الف�ساد،
أي�ضا" .وقد بني التحالف �أن اللوائح والقواعد
بل هي خطة للحوكمة الر�شيدة � ً
التنظيمية هي �أهم �أ�سباب الف�ساد يف املعامالت بني احلكومة ورجال الأعمال،
ومن ثم ف�إن املبادرة ال�سيا�سية الأوىل ملركز � CDSضد الف�ساد كانت تهدف
�إىل تقليل عدد الرخ�ص والت�صاريح الالزمة للأعمال وت�سهيل احل�صول عليها.
ومن ثم بد�أ مركز  CDSيف ن�رش الدعوة لتحقيق الإ�صالح الت�رشيعي يف جمال
اخل�صخ�صة ،وقد دعمه مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف هذا ال�صدد الأمر
الذي �ساهم ب�شكل فعال يف جناح الإ�صالح التنظيمي يف خطة عمل �سنة .1998

خف�ض معدل الف�ساد ومتابعة التقدم يف مكافحته

لعل �أهم �إجناز لهذا التحالف هو �إعطاء مو�ضوع حماربة الف�ساد �أولوية لدى
ال�سيا�سيني ،ذلك �أنه مل يكن هناك �أية مناق�شات عن الف�ساد يف بلغاريا قبل �أن
يقوم مركز  CDSبن�شاطه .فقد �أدت �أن�شطته يف هذا املجال �إىل زيادة وعى
اجلماهري بالف�ساد ،ومن ثم �أ�صبحت غري م�ستعدة لتحمله ،وبد�أت تطالب مب�ساءلة
امل�سئولني احلكوميني .ولقد كان انت�شار هذا الوعي والتيقظ بني املواطنني ال�سبب
الرئي�سي يف خف�ض معدالت الف�ساد �إىل الن�صف.
ومن �أهم الو�سائل التي ا�ستخدمها مركز  CDSلقيا�س درجة الف�ساد ابتكاره
لنظام ر�صد الف�ساد ( ،)CMSوهو عبارة عن جمموعة من الأدوات النوعية
والكمية لر�صد ومتابعة الف�ساد ،مت ت�صميمها لإنتاج املعلومات اخلا�صة مبجاالت
أي�ضا بقيا�س تفهم اجلمهور،
وديناميكية الف�ساد .كما �أن هذا النظام يقوم � ً
وامل�سئولني احلكوميني ،واملجموعات املهنية الأخرى ملعنى و�أ�ساليب الف�ساد.
و�أهم ما �أنتجه هذا النظام هو م�ؤ�رش ف�ساد ( CIحتالف  )2000الذي يلخ�ص �أبعاد
الف�ساد وال�سلوك املنحرف وين�رش بيانًا بذلك على �أ�سا�س ربع �سنوي .وقد �أكدت
امل�سوحات النوعية والكمية التي ن�رشها نظام ر�صد الف�ساد "� "CMSأن الطبقة
العليا من ال�سيا�سيني ،بل واجلمهور العادي� ،أ�صبحوا يدركون متامً ا �أن الف�ساد
يقف عقبة يف �سبيل حتقيق نظام دميقراطي يعمل على �أ�سا�س قوى ال�سوق.
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لقد �أ�صبحت احلكومة يف بلغاريا تهتم اهتمامً ا بالغً ا بو�ضع ا�سرتاتيجيات ملكافحة
الف�ساد ،ف�أعدت �أول وثيقة �شاملة ملكافحة الف�ساد ،وهى "�إ�سرتاتيجية حماربة
أ�سا�سا على خطة العمل
الف�ساد" بامل�شاركة الفعالة لتحالف  ،2000واعتمدت � ً
التي �أعدت �سنة  ،1998وبحلول عام  2006كان املركز قد �أ�صبح امل�ؤ�س�سة
الرئي�سية التي �شاركت احلكومة يف �إعدادها لإ�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد على
مدى ثالث �سنوات.
ا�شتملت هذه الإ�سرتاتيجية على تكامل �شامل بني و�سائل منع الف�ساد ،وفر�ض
القوانني الكفيلة بذلك .وقد �أدت هذه الإ�سرتاتيجية القومية �إىل �إعداد نظام من
امل�ؤ�رشات ملتابعة التقدم يف مكافحة الف�ساد بناء على نظام الر�صد الذي �أعده
مركز .CDS
وفى هذا ال�صدد كان حتالف � 2000أكرب م�شجع لقيام م�ؤ�س�سة للمفو�ضني
" "Ombudsmanيف �إبريل  .2005وهى هيئة م�ستقلة ملراقبة �أعمال �أع�ضاء
الربملان واملوظفني احلكوميني .وقامت هذه امل�ؤ�س�سة بالتحري عن العديد
من ال�شكاوى التي تلقتها :فقد تلقت يف ال�سنة ون�صف الأوىل من عملها 2500
�شكوى فردية ،واتخذت �إجراءات يف  97%من احلاالت وال�شكاوى التي عر�ضت
عليها ،وكانت معظم ال�شكاوى ب�سبب النزاعات على امللكية مثل دعاوى ا�سرتداد
الأرا�ضي ،و�إن كانت هناك ن�سبة كبرية من ال�شكاوى تتعلق بالق�ضايا االجتماعية
واخلدمات العامة واخلدمات الإدارية.
لقد خطا حتالف  2000خطوات وا�سعة يف �سبيل و�ضع مكافحة الف�ساد على جدول
�أعمال كل ال�سيا�سيني ،كما و�ضع �أ�س�س تقييم ور�صد معدل انت�شار الف�ساد� .أما
اجلمهور الذي كان يقبل الف�ساد يف املا�ضي باعتباره جزءً ا .من احلياة اليومية،
فقد �أ�صبح الآن ال ير�ضى بالف�ساد ويطالب مب�ساءلة امل�سئولني احلكوميني .وقد
بني نظام ر�صد الف�ساد الذي �أعده مركز � CDSإمكانية قيا�س الف�ساد و�رضورته
حتى ميكن التو�صل �إىل حلول للق�ضاء على م�شكلة الف�ساد.
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بلغاريا
موَّ ل كل من ال�صندوق الوطني للدميقراطية والوكاالت الأمريكية للتنمية الدولية الن�شاطات الواردة
يف هذه احلالة الدرا�سية.
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كولومبيا

و�ضع �أطر عمل
ملكافحة الف�ساد ودعم الأخالقيات
بقلم :نفي�س الإ�سالم
يعتقد الكثريون �أن االجتار يف املخدرات والإرهاب هما �أكرث العوامل التي
تهدد التقدم االقت�صادي وال�سيا�سي يف كولومبيا� ،إال �أن م�سحً ا قام به االحتاد
الكنفدرايل لغرف التجارة بكولومبيا ( ،)Confecámarasبالتعاون مع م�ؤ�س�سة
"كورونا" �أظهر �أن �أكرث من  37%من الكولومبيني ي�ؤمنون ب�أن الف�ساد هو م�شكلة
كولومبيا الأ�سا�سية .وهكذا بد�أ هذا االحتاد م�رشوعا "للنزاهة" يف �سنة 1999
ملحاربة الف�ساد يف القطاع العام ،ولتغيري ثقافة رجال الأعمال يف كولومبيا.
وكان هدف امل�رشوع ـ وهو مبادرة متعددة اجلوانب قام بها القطاع اخلا�ص
مب�ساندة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ـ هو تعزيز التم�سك بالقيم الأخالقية
أي�ضا
يف جمال الأعمال ،وخلق ثقافة ال�شفافية فيه .كما �أن امل�رشوع كان يهدف � ً
ملواجهة الف�ساد بو�ضع �أ�س�س قانونية وتنظيمية لأخالقيات ممار�سة الأعمال.
وكان القطاع اخلا�ص يلعب دورً ا هام�شيًا لي�س له �أثر يف مواجهة تف�شى الف�ساد
يف كولومبيا ل�سبب �أ�سا�سي هو خ�شيته من االنتقام� ،إال �أن هذا االحتاد الكنفدرايل
�أ�صبح �أول منظمة للقطاع اخلا�ص تلتزم بتنفيذ حملة مكر�سة ملحاربة الف�ساد
يف كولومبيا ،وبف�ضل هذه احلملة �أ�صبح يف كولومبيا وعى بالف�ساد وعالقته
بالقطاع اخلا�ص.
وقد �شجع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف دفع حملة الدعاية هذه قدمً ا
بحيث ت�ضم القطاعني العام واخلا�ص ملحاربة الف�ساد ،وخلق مناخ �أف�ضل
ملمار�سة الأعمال يف جمتمع يتم�سك باخللق القومي .وعندما بد�أ م�رشوع "النزاهة"
هذا كان اجلزء الأكرب من موارد الدولة يوزع عن طريق املناق�صات العامة،
وكان غياب ال�شفافية يف القواعد والإجراءات يتيح الفر�صة لتف�شى الف�ساد،
وكانت هذه الظروف هي التي دفعت لبدء هذا امل�رشوع ملكافحة الف�ساد مع
الرتكيز بوجه خا�ص على �إعادة هيكلة عمليات امل�شرتيات احلكومية.
بد�أ االحتاد هذه املبادرة ب�إجراء ثالثة م�سوحات جمهلة عن الف�ساد �شملت 1500
�شخ�صا من  15مدينة فى كولومبيا .وقد �ساهمت هذه امل�سوحات فى تفهم رجال
ً
الأعمال لعمليات امل�شرتيات احلكومية املحلية ،كما �أن منوذج امل�سح املجهل
�سمح للذين �شملهم ب�أن ي�شاركوا ب�رصاحة يف ذكر الأ�سباب التي تدعوهم لعر�ض
الر�شوة وامل�شاركة يف الف�ساد ،و�أثبتت نتائج هذه امل�سوحات �أن التوقيت كان
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منا�سبًا لبدء الإ�صالح ،و�أن مبادرة القطاع اخلا�ص يف هذا ال�سبيل ميكن �أن
تكون فعالة .ورغم �أن معظم رجال الأعمال البارزين الذين �شاركوا فى امل�سح
�أقروا مب�شاركتهم يف �أعمال غري �أخالقية �أثناء ممار�ستهم لأعمالهم �إال �أن 62%
منهم عربوا عن ا�ستعدادهم لقبول تكلفة االلتزام بالنزاهة ،والتي قد تكون �أكرب.
ومن ثم مت ا�ستخدام هذه امل�سوحات ك�أ�سا�س للبدء يف مبادرات �أخرى ملكافحة
الف�ساد.

من امل�سوحات �إىل النتائج

�أخذ هذا االحتاد على عاتقه مهمة �إعداد خم�سة �أطر �أ�سا�سية لتحقيق هدفيه :وهما
حماربة الف�ساد ب�شكل عام ،والت�صدي له يف جمال
لقد �أ�صبحت كل الإدارات
امل�شرتيات احلكومية على وجه اخل�صو�ص.
احلكومية الآن ملتزمة بهذه
وكان �أحد هذه الأطر هو "التحالف من �أجل
القواعد اجلديدة لتعزيز
ال�شفافية" ،الذي �أعده يف �أوائل  2003قبل
التناف�س وال�شفافية يف كل
�إجراء االنتخابات الدميقراطية الختيار العمد
عمليات امل�شرتيات ،و�شارك
واملحافظني .ودعى الربنامج الرئا�سي ملكافحة
القطاع اخلا�ص بفعالية
الف�ساد ،هذا االحتاد ،للم�شاركة يف الربنامج
يف كل مبادرات مكافحة
كحليف �أ�سا�سي يف تنفيذه ،وكان هذا الربنامج
الف�ساد.
يهدف �إىل تعزيز التزام املر�شحني ال�سيا�سيني
بال�شفافية .وقد �أ�سفرت هذه االنتخابات عن جناح
 77عمدة وحمافظً ا .ممن التزموا بتطبيق ال�شفافية ،وقام االحتاد بعد ذلك بح�شد
جمموعات من املواطنني وتنظميهم يف جلان ملتابعة االلتزام بال�شفافية ،التي
تعهد بها املر�شحون قبل االنتخابات ،والت�أكد من تطبيقهم لها بعد االنتخابات.
بعد فرتة وجيزة من ت�أ�سي�سه مل�رشوع "التحالف من �أجل ال�شفافية" قام االحتاد
الكنفدرايل لغرف التجارة يف كولومبيا ب�إعداد مدونة �سلوك ،وهى �إجراء
يتم االلتزام به طوعيًا لتعزيز مبادئ النزاهة وتطبيقها يف املعامالت املالية
والتجارية ،وحلماية ال�رشكات من اخل�ضوع لعمليات االبتزاز .يف بداية هذا
الربنامج الرائد اختار االحتاد يف نوفمرب  2003ع�رش �رشكات متو�سطة و�صغرية
يف بوجوتا ،عا�صمة كولومبيا ،من ال�رشكات التي تعهدت بااللتزام ملدونة
ال�سلوك ،وقام هذا الربنامج بتقييم فاعلية املدونة و�أدرجت نتائج هذا التقييم يف
ن�سخة منقحة من الربنامج .ثم قام االحتاد بن�رش دليل �إدارة الأعمال املبنية على
مكارم الأخالق ،ثم ا�ستتبع ذلك بتنظيم ور�ش عمل يف �ست مدن لن�رش هذا الدليل
و�رشحه وبيان �أن االلتزام بالأخالق احلميدة ميكن �أن يكون �أداة تناف�سية جيدة
لتعزيز الأعمال .وقد التزم مبدونة ال�سلوك هذه ومببادئها  1855من رجال
الأعمال.
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كولومبيا
أي�ضا يف �إقامة �رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص على
كما جنح هذا االحتاد � ً
امل�ستوى املحلى .فقد قامت بلدية مدينة منيزالي�س بجعل االلتزام بالتحالف
من �أجل النزاهة �رشط يف معظم املناق�صات العامة الكربى ،وقد ت�ضمنت هذه
الإجراءات اجلديدة باملدينة وجود جلنة �إ�رشاف على االلتزام بالنزاهة مكونة
من ممثلني عن �رشكات و�إدارات القطاع العام امل�شارك يف التحالف من �أجل
النزاهة ،وممثلني عن غرف التجارة ،والعاملني يف م�رشوع النزاهة .وكانت
مهمة هذه اللجنة تقييم عمليات امل�شرتيات وك�شف �أي تعاقدات مزورة ،وقد
�أدى وجود هذه اللجنة �إىل رفع م�ستوى ال�شفافية يف نظام امل�شرتيات يف مدينة
"منيزالي�س" ،ومت خالل فرتة تنفيذ امل�رشوع توقيع  12حتالفًا بني بلدية مدينة
منيزالي�س واملكاتب والإدارات املحلية .كما رحب رجال الأعمال املحليني
بهذه املبادرة و�ساعدوا يف مراجعة عمليات ال�رشاء مما �أ�ضفى مزيدًا من
ال�شفافية على ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص .وقد دعى م�رشوع
"النزاهة" �إىل �إ�صالح قانوين على امل�ستوى الوطني لتحقيق مزيد من ال�شفافية
يف عمليات امل�شرتيات احلكومية.
وفى �سنة  2002بد�أت حكومة كولومبيا يف البحث عن و�سائل لتعزيز وحت�سني
عملية امل�شرتيات احلكومية و�إ�صدار قانون جديد لها ،كما متت دعوة ممثلي
هذا التحالف  Confecamarasوبع�ض اخلرباء �إىل عدة اجتماعات ملناق�شة
قانون امل�شرتيات ،وكان من نتيجة ذلك �أن �أ�صدرت احلكومة يف �سبتمرب 2002
القرار رقم  2170الذي حدد قواعد جديدة متنع الف�ساد يف عمليات امل�شرتيات
احلكومية.
وقد ت�ضمن القرار خم�س من التو�صيات التي تقدم بها التحالف ـ اعتربها القرار
كلها �إجبارية ـ وت�ضمنت �رضورة الإعالن العام عن �رشوط كل مناق�صة،
وزادت من الوعي اجلماهريي ب�رضورة مكافحة الف�ساد ،و�شجعت على م�شاركة
املجتمع املدين يف عمليات الرقابة ،و�شددت على �رضورة االختيار املو�ضوعي
يف حاالت ال�رشاء املبا�رش ،وعززت عملية التعاقد بالو�سائل الإلكرتونية .وقد
�ألزم القرار كافة الإدارات احلكومية بااللتزام باخلطوط الإر�شادية اجلديدة
لتعزيز التناف�سية وال�شفافية يف عمليات امل�شرتيات.
لقد �أ�صبحت كل الإدارات احلكومية الآن ملتزمة بهذه القواعد اجلديدة لتعزيز
التناف�س وال�شفافية يف كل عمليات امل�شرتيات ،و�شارك القطاع اخلا�ص بفعالية
يف كل مبادرات مكافحة الف�ساد.
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مكافحة الف�ساد
خلق �أ�س�س م�ستدامة

لقد مهد حتالف  Confecamaresوم�رشوع "النزاهة" الطريق لإعداد �أطر
�أ�سا�سية ملكافحة الف�ساد و�إر�ساء القواعد الأخالقية يف كل عمليات امل�شرتيات
احلكومية ،وانت�رش هذا ال�سلوك و�أ�صبح معروفً ا يف مناطق عدة .وقام هذا
التحالف م�ؤخرً ا بن�رش الوعي بقانون �إ�صالح �إجراءات امل�شرتيات احلكومية
رقم  .80واجلدير بالذكر �أن هذه الإ�صالحات قد �أعدت طبقًا لنماذج امل�سح
الذي قام به املركز عن الف�ساد ،وقد �أ�شارت كل املناق�شات الربملانية للقانون
�إىل التو�صيات التي تقدم بها التحالف ،كما �أنه خلق ت�ضامنًا قويًا مع العديد من
�أ�صحاب امل�رشوعات يف القطاع اخلا�ص لدعم هذه التغيريات الت�رشيعية .ولعل
�أهم هذه التغيريات التي مت �إقرارها هي منع منح االمتيازات تلقائيًا ،ودعم
وتعزيز م�شاركة امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة يف املناق�صات والعطاءات
احلكومية.
�إال �أن �أهم �إجناز مل�رشوع "النزاهة" هو جناحه يف �إ�رشاك القطاع العام يف
مبادرات مكافحة الف�ساد .فقد خلق عالقة جديدة قوية بني القطاعني العام
واخلا�ص ،وقدم للمجتمع يف كولومبيا فهمًا جديدًا للف�ساد وحل�سن ال�سلوك.
كما �أن مدونة ال�سلوك التي �أعدها تعترب حجر الأ�سا�س يف كل اال�سرتاتيجيات
التي ترمى �إىل ت�شجيع االلتزام الأخالقي ،وخلق طبقة جديدة من قيادات رجال
الأعمال امللتزمة مبكافحة الف�ساد يف كولومبيا.
موَّ ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الن�شاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
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بناء القدرات وامل�شاركة يف املعرفة

يعمل مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة عن كثب مع �رشكاء من القطاع اخلا�ص
املحلي ،مثل جمعيات الأعمال ،وامل�ؤ�س�سات البحثية ،وال�صحفيني ،والرتبويني ،من �أجل
بناء امل�ؤ�س�سات احليوية احلديثة للو�صول �إىل جمتمع دميقراطي .ويقوم املركز بتقوية قدرات
ال�رشكاء على املنا�رصة وك�سب الت�أييد ل�صالح ال�سيا�سات من خالل تقدمي امل�ساعدات الإدارية،
واخلربات العملية ،والدعم املايل الذي يُعطى لهم على �شكل منح .وي�ستفيد ال�رشكاء من خربات
املركز التي اكت�سبها على مدى �أكرث من عقدين من الزمن ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستفادتهم من �شبكة
دولية للت�شارك يف املعرفة تن�رش الأفكار اخلا�صة بالإ�صالح الدميقراطي املوجَّ ه �إىل اقت�صاد
ال�سوق .ويف �إطار ال�سعي �إىل و�ضع منظمات القطاع اخلا�ص على طريق املهنية وحتديثها،
يعمل مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة على ن�رش �أحدث املمار�سات الإدارية التي تطبقها
غرفة التجارة الأمريكية ،ومنظمات الأعمال الرائدة يف جميع �أنحاء العامل .ويقوم املركز
بتدريب امل�سئولني التنفيذيني يف اجلمعيات على حوكمتها  ،والتخطيط اال�سرتاتيجي ،والإدارة
املالية ،وزيادة عدد �أع�ضائها ،وعلى ا�سرتاتيجيات االت�صال والتوا�صل.
عندما و�صل مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة �إىل �أفغان�ستان ،وجد �أن قدرات جمعيات
الأعمال فيه معدومةٌ ،فعمل املركز وتعاون مع اجلمعيات املحلية من �أجل ت�أ�سي�س وبناء غرفة
التجارة الدولية الأفغانية من ال�صفر .لقد �ساعدت توجيهات املركز يف تطوير غرفة التجارة
الدولية الأفغانية �إىل غرفة رائدة ،تلك التوجيهات التي متثلت يف جماالت حوكمة اجلمعيات،
وزيادة عدد �أع�ضائها ،وجمع التربعات والأموال ،واالت�صال والتوا�صل وخدمات الأعمال.
تو�صل �إليه يف جمال
أحزاب ال�سيا�سية العراقية على الفهم الذي ّ
وقد �أطلع املركز ال َ
الأ�سواق احلرة ومبادئ الإ�صالح االقت�صادي يف م�سعىً منه �إىل الدفع باجتاه �إطالق احلوار
املبني على املعلومات حول الق�ضايا االقت�صادية .فعمل املركز على الرتتيب الجتماع ممثلني
عن كل الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية يف العراق ،والتي مل ي�سبق لها �أن اجتمعت يف مكان واحد
من قبل ،وذلك من �أجل التحاق تلك الأحزاب بدورة تدريبية حيادية للتدريب على و�ضع برامج
ال�سيا�سات االقت�صادية.
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القدرات واملعرفة

�أفغان�ستان

تطوير القطاع اخلا�ص من خالل جمعيات الأعمال
بقلم :مارك ماكورد
عندما قام مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،بافتتاح مكتبة يف كابل ب�أفغان�ستان
يف ت�رشين الأول�/أكتوبر عام  ،2003مل يكن هناك ح�ضور م�ستمر يذكر جلمعيات
أ�سي�س �شبكة �أعمال فعّ الة وموثوق بها �أمر َا حا�سم ًا
الأعمال املحلية .وكان ت� ُ
وبالغ الأهمية من �أجل تنمية القطاع اخلا�ص وتطويره .وبا�ستثناء غرفة التجارة
الأفغانية الأمريكية ،مل يكن هناك �أية جمعية �أعمال �أخرى متتلك القدرة على
وال�صناع
ُّ
النهو�ض بتطوير القطاع اخلا�ص ،يف ذلك الوقت� ،سوى مركز التُّجار
الأفغان .جتدر الإ�شارة �إىل �أن غرفة التجارة الأفغانية الأمريكية كانت تتخذ
من وا�شنطن العا�صمة مقر ًا لها ،وحتتفظ مبكتب �صغري لها يف كابل� .أما �أقدم
تلك اجلمعيات ،وهي غرفة التجارة وال�صناعة الأفغانية ،فقد مثَّلت جمتمع
الأعمال لأكرث من  70عاماً ،ولكنها كانت تُع ُّد م�ؤ�س�س ًة �شبه حكومية غري فعّ الة.
ومل يكن معظم الأفغان العاملني يف القطاع اخلا�ص يقدِّرون الطاقات الكامنة
لدى جمعيات الأعمال التطوعية .ومل يُبدوا الكثري من االهتمام بق�ضايا منا�رصة
ال�سيا�سات العامة� ،أو �إعداد الربامج� ،أو الت�سويق.
ومن �أجل الت�صدي لتلك التَّحديات ،التقى ممثلون عن كل من غرفة التجارة
وال�صناع الأفغان مع مركز امل�رشوعات
ُّ
الأفغانية الأمريكية ومركز التُّجار
الدولية اخلا�صة من �أجل و�ضع ا�سرتاتيجية للتنمية.
وقد متخَّ �ضت تلك االجتماعات عن تطوير منوذج املحور والفروع للتنمية "Hub
 "and spokedevelopment modelمن �أجل �إن�شاء �شبكة عامة جلمعيات
الأعمال يف �أفغان�ستان� .أما "حمور" امل�رشوع ف�سوف يكون احتاد ًا وطني ًا جديد ًا
جلمعيات الأعمال ،يطلق عليه ا�سم "غرفة التجارة الأفغانية الدولية" ،تت�ألف من
جمعيات الأعمال ،و�أع�ضاء ال�رشكات ،و�ستقدّم م�ساعدات فنية ل�شبكة اجلمعيات
الوطنية ،واملحلية املوجودة �أ�صالً.

الت�أ�سي�س املُبكِّر

لقد مت �إطالق احلملة الأوىل ال�ستقطاب الأع�ضاء من �أجل االن�ضمام �إىل غرفة
التجارة الأفغانية الدولية يف متوز/يوليو  ،2004حيث ان�ضم �أكرث من 2000
جمعية وع�ضو ب�صفة فردية �إىل غرفة التجارة ،وهو �إجناز ال نظري له حتى �إن
ال�رضورة اقت�ضت نقل مكان انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية للغرفة ،الذي
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القدرات واملعرفة
عُ قد يف ال�شهر نف�سه� ،إىل اال�ستاد الريا�ضي يف مدينة كابل ال�ستيعاب �أكرث من
� 2000شخ�ص من قادة الأعمال الذين ح�رضوا اللقاء .و�رسعان ما �أدى ذلك
�إىل �إدراك طبيعة املهمة التي تنتظر اجلميع ،حيث مل تكن غرفة التجارة الأفغانية
الدولية تقدم �أية خدمات بينما كانت م�سئولة عن عدد كبري من الأع�ضاء الذين
كانوا بحاجة �إىل التثقيف حول طبيعة ر�سالة غرفة التجارة الأفغانية الدولية
و�أهدافها.
انتخب امل�شاركون يف اجتماع اجلمعية العمومية جمل�س �إدارة يت�ألف من 61
ع�ضواً ،منهم �ست ن�ساء ،لإر�ساء �أُ�س�س حوكمة غرفة التجارة الأفغانية الدولية،
وكان جمل�س الإدارة متنوع ًا من حيث التمثيل العرقي ل�ضمان ا�ستمرار الدعم من
الف�صائل القبلية املختلفة يف جميع �أنحاء �أفغان�ستان .ومل يكن ب�إمكان غرفة
التجارة الأفغانية الدولية تخفي�ض عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة لأ�سباب �سيا�سية،
وعرقية واجتماعية ،ولذلك قامت بت�شكيل جلنة تنفيذية م�ؤلفة من ت�سعة �أع�ضاء
لتكون الهيئة الرئي�سية ل�صناعة القرار يف الغرفة .ومبا �أن جمل�س �إدارة الغرفة
واجه يف البداية م�صاعب يف ا�ستيعاب دوره وم�سئولياته ،فقد عمل مركز
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة على تي�سري عقد اجتماع ممتد ملدة �أ�سبوع واحد
لأع�ضاء املجل�س ،مت خاللها �إعطا�ؤهم نبذة عن دور املجل�س داخل الغرفة،
وخالل ذلك وافق املجل�س على لوائحه الداخلية ،وميثاق �أخالقيات العمل فيه،
و�سيا�ساته .ثم قام املدير التنفيذي بتعيني كادر قوي ومتنوّ ع بناء على امل�شورة
التي �أ�سداها املركز.

�شبكة من �أجل التغيري

� َّأ�س�ست غرفة التجارة الأفغانية الدولية
�إطار عمل للخدمات التي ت�ستدعيها احلاجة
ال�ستقطاب الأع�ضاء ،وتطوير الأعمال ،ودعم
نظام امل�شرتيات ،وتنمية التجارة الدولية،
واملعلومات ،وامل�ساعدات الفنية .وكان
من بني الربامج الأوىل التي و�ضعتها الغرفة
ت�أ�سي�س "مركز امل�ساعدات الفنية للم�شرتيات"،
الذي مت ت�صميمه مل�ساعدة ال�رشكات الأفغانية
يف احل�صول على عقود من احلكومة واجلهات
املانحة الدولية .وقامت الغرفة بافتتاح املكتب
الدويل لت�شجيع التجارة واال�ستثمار بهدف
تي�سري اال�ستثمار ،حيث عمل املكتب مع الوكالة
الأفغانية لدعم اال�ستثمار .وقامت �أي�ضا بتنظيم

لقد ت�صدَّرت غرفة التجارة
الأفغانية الدولية املنظمات
التي تُقدِّم �آليات الدعم
واملنا�صرة للقطاع اخلا�ص
يف �أفغان�ستان .ولقد وفّرت
حلقات املائدة امل�ستديرة
التي عقدتها حول ال�سيا�سات
العامة �إىل تعريف العديد
من الأفغان مبفهوم املنا�صرة
وك�سب الت�أييد من خالل
منظمات القطاع اخلا�ص.
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�أفغان�ستان
ن�شاطات ت�شبيك بني الأعمال (من عمل �إىل عمل) وبتقدمي خدمات لتطوير الأعمال،
وبرامج للم�ساعدات الفنية لأع�ضائها يف الأقاليم .و�رسعان ما غدت تلك الأن�شطة
منوذج ًا يُحتذى به جلمعيات الأعمال الأخرى.
و�رشعت غرفة التجارة الأفغانية الدولية يف ن�رش "الفروع" يف الأقاليم الأفغانية
من خالل افتتاح فروع لها يف املدن الرئي�سية ،وتقدمي الدعم الفني للجمعيات
القائمة ،وذلك بالتن�سيق مع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة .و�رسعان
ما قامت مكاتب الفروع ال�ستة با�ستقطاب الأع�ضاء وو�ضع الربامج وتقدمي
اخلدمات .وقد و�صل عدد الأع�ضاء الذين �سدَّدوا ر�سوم الع�ضوية يف الغرفة �إىل
ما يربو على � 3200رشكة وع�ضو بحلول نهاية عام  ،2006وبلغ معدل االحتفاظ
بالع�ضوية حوايل  ،78%و�شهدت الإحدى والع�رشين جمعي ًة التي انت�سبت �إىل
غرفة التجارة الأفغانية الدولية معدل منو يف عدد الأع�ضاء بلغ  23%يف الفرتة
ما بني عامي  2004و.2005
�أما الهدف الرئي�سي لغرفة التجارة الأفغانية الدولية ،خالل الثمانية ع�رش
�شهر ًا الأوىل من عمرها ،فقد متثّل يف تكوين �صورتها كمنظمة تُعنى بك�سب
الت�أييد واملنا�رصة .ولتحقيق هذه الغاية ،ا�ست�ضافت الغرفة اجتماعات املائدة
امل�ستديرة ال�شهرية ،التي تناولت مو�ضوع املنا�رصة وك�سب الت�أييد لل�سيا�سات
العامة .وركَّ ز كل اجتماع من تلك االجتماعات على �صياغة وتوزيع �أوراق
�سيا�سات تُركِّ ز على ق�ضية معينة من �أجل خلق احلوار ب�ش�أنها .وعالوة على
ح�ضور حوايل  300ع�ضو يف املتو�سط ممثلني عن من�ش�آت الأعمال ،واحلكومة،
وقادة املنظمات غري احلكومية ،فقد اجتذبت تلك االجتماعات ح�ضور ًا دوري ًا
مل�سئولني رفيعي امل�ستوى يف احلكومة ،ومنهم الرئي�س حامد كرزاي ،والنائب
الأول لرئي�س اجلمهورية �أحمد �شاه م�سعود.
و�ضعت غرفة التجارة الأفغانية الدولية �أجندة وطنية للأعمال ،لتكون املحور
الأهم يف جهودها للمنا�رصة وك�سب الت�أييد� ،ساهم يف �إعدادها �أكرث من 2000
من قادة الأعمال من جميع �أنحاء �أفغان�ستان .وبالبناء على النتائج التي تولَّدت
من �إحدى اجلوالت الوطنية لك�سب الت�أييد يف �ست مدن �أفغانية ،قام ممثلو غرفة
التجارة الأفغانية الدولية بو�ضع م�سودة الئحة مكوَّ نة من  40ق�ضية منا�رصة
وك�سب ت�أييد تتعلّق بتطوير العمل الريادي ،وذلك بناء على اقرتاح املوفدين
املحليني يف كل حمطة من حمطات اجلولة يف املدن ال�ست .وقامت الغرفة برتتيب
الأولويات يف تلك الالئحة ،وحدَّدت �سبع ًا منها ك�أولويات ق�صوى� ،شكَّلت جوهر
الأجندة الوطنية للأعمال بهدف تقدميها �إىل امل�سئولني احلكوميني.
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النمو امل�ستدام للقطاع اخلا�ص

ا�ستطاعت غرفة التجارة الأفغانية الدولية ـ حتى وهي يف املراحل الأوىل من
عمرها ـ �إ�رشاك احلكومة بفعّالية ل�صالح القطاع اخلا�ص ،و�أ�صبح اجلميع ينظر
�إىل الغرفة ك�أول م�ؤ�س�سة تقدم الدعم للقطاع اخلا�ص .ومع منو غرفة التجارة،
عمل ظهور جمعيات �أعمال �أخرى ،مبا يف ذلك ظهور عدد الفت منها يف الأقاليم،
على خلق الدعم ال�شعبي ال�رضوري من �أجل تطوير �آلية الدعم التعاوين للقطاع
اخلا�ص .وبحلول �شباط/فرباير عام  ،2007متكن املكتب الدويل لت�شجيع
التجارة واال�ستثمار يف غرفة التجارة الأفغانية الدولية من تي�سري عقد �أكرث من
� 15صفقة ا�ستثمارية ،بلغت قيمتها ما يزيد على  50مليون دوالر �أمريكي .عالوة
على ذلك ،لعبت غرفة التجارة الأفغانية الدولية دور ًا مهم ًا يف ت�أ�سي�س ال�رشكة
الأفغانية لال�ستثمارـ وهي عبارة عن كون�سورتيوم يجمع ثمانني م�ستثمر ًا �أفغاني ًا
ـ التي جمعت �أكرث من  40مليون دوالر لتنفيذ م�شاريع عدة داخل البالد .ومتكّن
مركز امل�ساعدة الفنية للم�شرتيات ،التابع للغرفة ،من تي�سري �إبرام عقود لل�رشكات
الأفغانية تبلغ قيمتها �أكرث من  10ماليني دوالر �أمريكي ،بف�ضل ال�رشاكة مع منظمة
"بي�س ديڤيدند ترا�ست  "Peace Dividend Trustالكندية غري احلكومية.
لقد �أحرزت غرفة التجارة الأفغانية الدولية تقدم ًا كبري ًا يف العديد من املجاالت.
ومتكّنت من التغلّب على حماوالت احلكومة امل�صادقة على غرفة ال�صناعة
والتجارة الأفغانية املُجَ دَّدة لتكون الغرفة "الر�سمية" ،ومن بناء �سمعة قوية لها
يف جمال املنا�رصة وك�سب الت�أييد .وتنظر احلكومة واملجتمع الدويل �إىل غرفة
التجارة الأفغانية الدولية على �أنها املنظمة الرائدة الأوىل يف البالد يف جمال
املنا�رصة وك�سب الت�أييد .ومن املهمّ ذكره �أن الغرفة قد حقَّقت تقدم ًا يف جمال
"خطة اال�ستدامة" التي و�ضعتها عند ت�أ�سي�سها ،و�أبقتها يف م�سارها ال�صحيح لكي
ت�صبح م�ستدامة متام ًا خالل خم�سة �أعوام.
ويكمن التحدي امل�ستقبلي املاثل �أمام غرفة التجارة الأفغانية الدولية يف قيامها
بدور "املنظمة الإ�رشافية املرجعية" جلماعات الأعمال الأخريات� .إن منو
القطاع اخلا�ص يف �أفغان�ستان يعتمد على انت�شار جمعيات �أعمال م�ستدامة يف
جميع �أرجاء البالد ،بحيث تعمل كجهات منا�رصة للأعمال وم�ؤيدة لها.
موَّ لت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الن�شاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
مالحظة:

الق�ضايا ذات الأولوية هي :الأمن ،والف�ساد ،وال�رضائب ،واحل�صول على ر�أ�س املال ،و�إ�صالح

اجلمارك ،والتعليم ،والبنية التحتية.
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العراق

تدريب الأحزاب ال�سيا�سية
على �إعداد برامج اقت�صادية
بقلم :نفي�س الإ�سالم
تعتمد اجلهود العراقية الرامية �إىل �إر�ساء قواعد لنظام دميقراطي ،على وجود
�أحزاب �سيا�سية قوية ومهنية قادرة على تطبيق احلوكمة الفعَّ الة ،ومتثيل
قواعدها وجماهريها االنتخابية .لقد برز �إىل حيّز الوجود حوايل  150حزب ًا
�سيا�سي ًا خالل فرتة وجيزة ،لتخو�ض �أو تتناف�س على انتخابات عام  .2005وقل ٌة
من تلك الأحزاب متتلك فهم ًا ملعنى اقت�صاد ال�سوق� ،أو للخطط التي تعمل على
ت�شجيع النمو االقت�صادي.
يف عام  ،2005اعتقد  72%من رجال و�سيدات الأعمال العراقيني �أنه مل تكن
هناك �أحزاب �سيا�سية تُعنى باحتياجات من�ش�آت الأعمال ،وذلك وفق نتائج
الدار�سة امل�سحية التي �أجرتها م�ؤ�س�سة زغبي الدولية ل�صالح مركز امل�رشوعات
الدولية اخلا�صة .وقد نفَّذ املركزُ �سل�سل ًة من برامج التدريب اخلالّقة التي تُركِّ ز
على الإ�صالح االقت�صادي ،وذلك من �أجل �سد لتلك الثغرات ومعاجلة انعدام
التوا�صل بني الأحزاب العراقية والقطاع اخلا�ص.
وقد جمعت تلك الأن�شطةُ ،غري امل�سبوقة ،ممثلني عن �أحزاب متثّل كافة �ألوان
الطيف ال�سيا�سي .وكان من بني الذين �شاركوا فيها �أع�ضاء من اجلمعية الوطنية
العراقية ،و�أع�ضاء اللجان احلزبية ،وم�ست�شارون اقت�صاديون .وغطَّ ت تلك
الدورات التدريبية مفاهيم اقت�صادية �أ�سا�سية ،وخطوات التوا�صل مع الناخبني
حول الق�ضايا االقت�صادية ،وبناء ر�ؤية للتنمية االقت�صادية العراقية.

و�ضع برنامج اقت�صادي للأحزاب

عُ قد الربنامج التدريبي الأول يف كانون الثاين/يناير  2005يف عمان بالأردن،
بح�ضور  14حزب ًا �سيا�سي ًا مبا فيها حركة الدعوة الإ�سالمية ،واملجل�س الأعلى
للثورة الإ�سالمية يف العراق ،واالحتاد الوطني الكرد�ستاين ،واحلزب ال�شيوعي
العراقي .ومن بني املحاور الرئي�سية التي ركّ زت عليها ور�شة العمل �إعداد
وت�سويق "برنامج اقت�صادي حزبي" .فالربنامجُ االقت�صادي للحزب يتناول
بالتف�صيل ال�سيا�سات االقت�صادية التي يعتنقها احلزب ال�سيا�سي .وين�شئ الربنامج
أحزاب على تو�سعة
َ
االقت�صادي للحزب خمطَّ ط ًا �أ�سا�سي ًا للحوكمة ،ويُ�ساعد ال
حتالفاتهم مع امل�ؤيدين للحزب.
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انق�سم امل�شاركون يف ور�شة العمل �إىل عدة جمموعات عمل ،وانخرطوا يف
مو�سع و�شامل لتحديد �أولويات ال�سيا�سات يف العراق ،والتداول ب�ش�أن
ّ
حوار
احللول املحتملة .وقد حدّدوا الأولويات الرئي�سية الأربع التالية فيما يتعلق
بال�سيا�سات يف العراق :حت�سني الو�ضع الأمني ،وخلق ال�شفافية ،وتقلي�ص
الف�ساد ،وتنفيذ برنامج للخ�صخ�صة .ويف ختام الربنامج التدريبي ،وا�ستناد ًا
�إىل نتائج عمل املجموعات ،فقد تو�صل امل�شاركون �إىل توافق يف الر�أي حول
جمموعة من اال�سرتاتيجيات القابلة للتنفيذ العملي من �أجل تنفيذ برامج الإ�صالح
االقت�صادي .ولقد اكت�شف امل�شاركون �أن �آراءهم مل تكن متباعدة بال�شكل الذي
كانوا يتوقعونه.
�أما الدورة التدريبية الثانية ،التي عُ قدت يف ني�سان�/إبريل عام  ،2005فقد قدّمت
اخلطوات املطلوبة لو�ضع برنامج اقت�صادي فعّ ال لأي حزب ،وركّ ز "كتاب
�صمم خ�صي�ص ًا لهذه الغاية ـ على كيفية
متارين �إلكرتوين" "e-workbookـ ُ
�إدماج الق�ضايا االقت�صادية يف املداوالت التي تدور حول ال�سيا�سات .وقدَّم
ال خلطوات حمدّدة ال�ستهداف جمموعات معيّنة
كتاب التمارين املذكور تف�صي ً
بالربنامج االقت�صادي للحزب وتوزيعه عليها ،ومن ثمّ القيام ب�إي�صال ر�سالة
الربنامج �إىل اجلمهور .ويهدف الكتاب �أَي�ض ًا �إىل تو�سعة القواعد االنتخابية
مت تكري�س جزء من
للأحزاب ،من خالل ت�صميم حمالت ت�ؤتي ثمارها .وقد ّ
الدورة ل�رشح ومناق�شة معنى وجود د�ستور وطني جديد ،والإطار الذي يوفِّ ره
يف جمال �صنع ال�سيا�سات.
ويف �أيلول�/سبتمرب  ،2005مت يف �أربيل بالعراق
موجه �إىل ال�سا�سة
ّ
تنفيذ برنامج تدريبي ثالث
العراقيني ال�شباب .وقد كان الغر�ض من التوجه
�إىل جيل ال�شباب يف هذا الربنامج نابعا من �أنهم
ال لأفكار الإ�صالح مقارن ًة بامل�شاركني
�أكرث تق ُّب ً
يف ور�شات العمل ال�سابقة� .أما الهدف من
التدريب يف هذه املرة ،فكان العمل مع ال�سا�سة
العراقيني ال�شباب من �أجل تكوين ر�ؤية اقت�صادية
ل�سوق العراق ،والت�صدِّي لآثار الف�ساد ،والقطاع
غري الر�سمي .وكان "جون دي �سوليڤان" ،املدير
التنفيذي ملركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة،
هو املدرِّ ب الرئي�س يف ور�شة العمل هذه ،التي
متيّزت �أي�ض ًا بالعرو�ض املُقدَّمة من ممثلني عن القطاع اخلا�ص يف العراق،
الذين قدَّموا للم�شاركني يف دورة التدريب وجهة نظر قطاع الأعمال يف هذه

اجتمعت الأحزاب ال�سيا�سية
العراقية معا ً ،من خالل
�سل�سلة غري م�سبوقة من
الربامج التدريبية املبتكرة
حول �إعداد الربامج
االقت�صادية للأحزاب.
وكانت تلك الربامج مبثابة
املنرب الأول الذي يجم ُع
بني الأحزاب ال�سيا�سية
ملناق�شة امل�ستقبل االقت�صادي
للعراق.
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العراق
الق�ضايا .وقام امل�شاركون يف �إحدى جل�سات عمل الربنامج مبراجعة املعايري
ال�رضورية جلذب اال�ستثمار ،و�إبراز نتائج الدرا�سة امل�سحية التي �أُجريت على
ال�رشكات متعددة اجلن�سيات ،والتي �صمَّمتها غرفة التجارة الأمريكية.
وعقد مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،بالتعاون مع �رشكائه املحليني،
برناجم ًا تدريبي ًا مبتكر ًا �آخر �شارك فيه �أكرث من  100ممثل عن الأحزاب ال�سيا�سية
الكردية ،واحلكومات املحلية والبلدية ،والأكادمييني ،وو�سائل الإعالم.
وقد مت تنفيذ الربنامج املعروف با�سم "مترين حتديد االحتياجات االقت�صادية
اال�سرتاتيجية والأمن" يف مدينتني عراقيتني يف �آب�/أغ�سط�س عام  .2006وت�ضمن
الربنامج مترين ًا تدريبي ًا با�ستخدام الكومبيوتر يُحاكي امل�صاعب التي تُ�صاحب
�إعادة بناء دولة متر مبرحلة ما بعد النزاع .وقد �ساعد الربنامج امل�شاركني
يف حت�سني قدراتهم على ت�شكيل فرق العمل ومهارات �صنع ال�سيا�سات .فعلى
�سبيل املثال� ،أو�ضح "كري�ستان حممد عبد الله" ،وهو ع�ضو يف حزب االحتاد
الوطني الكرد�ستاين� ،أن التدريب �أتاح له التعرّ ف على نقاط ال�ضعف املوجودة
يف قانون اال�ستثمار العراقي .و�أ�ضاف قائالً" :لو �أتيحت فر�صة امل�شاركة يف
مثل هذا التدريب لأع�ضاء الربملان كاف ًة لتمكَ نَّا جميع ًا من املوافقة على قانون
لال�ستثمار الأجنبي �أف�ضل و�أ�شمل من القانون احلايل".

فتح باب النقا�ش داخل الأحزاب ال�سيا�سية

رب الأولَ الذي جمع الأحزاب
وفَّ رت الربامجُ التدريبية للأحزاب ال�سيا�سية املن َ
ال�سيا�سية العراقية الرئي�سية يف لقاءات تهدف �إىل مناق�شة م�ستقبل العراق
االقت�صادي .وقد �أتاحت هذه الأن�شطة التدريبية املجال للأحزاب ال�سيا�سية
مت جتاهلها يف اخلطابات احلزبية .تعرّ فت
ملناق�شة م�سائل وق�ضايا غالب ًا ما َّ
الأحزاب ال�سيا�سية ،من خالل احلوارات بني الأحزاب ،على الأدوات ال�سيا�سية
املهمة ،مثل التوافق يف الر�أي وبناء التحالفات .ومع �أن الكثري من التقدم ال
يزال يُنتَظَ رُ حتقيقه يف العراق� ،إال �أنَّ هذه اخلطوات الرامية �إىل �إعداد جمموعة
من امل�سئولني املنتخبني تتميز بالثقافة والكفاءة واال�ستعداد جعلت العراق �أقرب
�إىل اال�ستقرار والنمو امل�ستدام.
موَّ لت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الن�شاطات الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
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ي�ستبعد العديد من مواطني دميقراطيات الأ�سواق النا�شئة من امل�شاركة
يف ال�شئون ال�سيا�سية ،واالنخراط يف االقت�صاد الر�سمي ،وذلك نتيجة ال�ضعف
امل�ؤ�س�سي الذي يحول دون م�شاركتهم� .إن �إ�صالح ال�سيا�سات الذي ي�ؤدى �إىل
تقليل القيود التنظيمية احلادة ،واحلواجز الأخرى التي تعرت�ض �سبيل الدخول �إىل
الأ�سواق ،من �ش�أنه �أن يجذب الأعمال غري الر�سمية �إىل القطاع الر�سمي ،مما ي�سهم
يف زيادة فر�ص العمل ،وتو�سعة الوعاء ال�رضيبي ،وحتقيق النمو االقت�صادي.
و�أثناء �سري هذه العملية ،تخلق هذه الإ�صالحات فر�ص ًا �أمام املحرومني من احلق
يف امل�شاركة ،وت�ؤ�س�س قواعد �شعبية انتخابية لأنظمة الأ�سواق الدميقراطية.
ويعمل مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة و�رشكا�ؤه على تقلي�ص حجم القطاع غري
الر�سمي من خالل �إ�صالح �إجراءات ت�سجيل الأعمال ،و�ضمان ح�صول املواطنني
على حقهم يف امللكية اخلا�صة ،بطريقة ال لب�س فيها ،ومنفّذة بقوة القانون.
لقد ر�سخ كلُّ من "هريناندو دي �سوتو" ومعهد احلرية والدميقراطية يف
البريو الوعيَ والفهمَ العامليني لق�ضايا القطاع غري الر�سمي .فربهن "دي �سوتو"
عملي ًا على �أنّ لدى الفقراء �أُ�صو ًال مُ نتج ًة يمُ كنهم البناء عليها �إذا ما مت �إ�ضفاء
الطابع الر�سمي على حقوقهم يف امللكية والدفاع عنها .وقام مركز ڤنزويال لن�رش
املعرفة االقت�صادية بدرا�سة ديناميكيات الباعة اجلائلني يف ال�شوارع ،وعمل مع
العديد من ال�رشكاء يف اجلهات املعنية �صاحبة امل�صلحة من �أجل �إيجاد ال�سبل
الكفيلة لتحوّ ل ه�ؤالء الباعة �إىل ممار�سة ن�شاطات جتارية واقت�صادية ر�سمية.
وقد جمع النهج الذي اتبعه مركز ڤنزويال املذكور ما بني البحث العلمي  ،و�إ�رشاك
جمعيات القطاع غري الر�سمي.
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بريو

جعل "غري القانوين" قانونيًا
بقلم :نفي�س الإ�سالم
غغادر رجل الأعمال واالقت�صادي الناجح "هريناندو دي �سوتو" �أوروبا يف
�أوائل الثمانينيات من العقد املا�ضي لزيارة بلده الأ�صلي "البريو" .فَ ُ�صدم خالل
رحلته بالتفاوت ما بني الروح الريادية احليوية لل�شعب وحالة الفقر اليائ�س التي
يعي�شها .وبهدف العثور على �أ�سباب هذه الفجوة ما بني وجود الدافع والنتيجة،
قرّ ر "دي �سوتو" �إقامة م�صنع �صغري للثياب يف مدينة ليما ،عا�صمة البريو.
وكانت �أول خطوة قام بها هي تعيني �أربعة طالب جامعيني ال�ستكمال الإجراءات
البريوقراطية الالزمة للح�صول على رخ�صة ملزاولة العمل يف هذا امل�صنع ،
فح�صلوا على الرخ�صة املطلوبة بعد  289يوم ًا بكلفة ت�ساوي � 32ضعف متو�سط
احلد الأدنى للأجر ال�شهري لل�شخ�ص العامل .لقد �أقنعت هذه التجربة "دي �سوتو"
�أنّ الكُلفة الباهظة والإجراءات البريوقراطية التي ت�ستغرق الكثري من الوقت هما
ال�سببان امل�سئوالن عن �إبقاء النا�س داخل القطاع غري الر�سمي وخارج الأ�سواق
الر�سمية .وللتحقيق يف هذه امل�شكلة بعمق �أكرب ،على �أمل �إيجاد حلٍّ ما ،قام "دي
�سوتو" بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة بحثية �سمَّاها "معهد احلرية والدميقراطية".
ويف الفرتة ما بني عامي  1981و ،1984حتدث "دي �سوتو" وفريقه البحثي
ال�صغري يف معهد احلرية والدميقراطية مع فقراء البريو ،الذين يقطنون يف مدن
ال�صفيح (الأكواخ) ،وجمع �أرقام ًا ت�صف �أعمالهم التي يزاولونها .وقد �أكدت
الأرقام انت�شار االقت�صاد غري الر�سمي يف البريو ،حيث �إن  56%من جميع
الأعمال ،و 86%من خدمات النقل باحلافالت ،و 60%من املتاجر التي تبيع
بالتجزئة ،تتمُّ يف �إطار القطاع "غري القانوين" .لقد انق�سمت البريو �إىل فئتني
من ال�سكان� :إحداهما قلة منتقاة تتنعّ م باالمتيازات التي يُ�سبغها عليها النظام
القانوين ،والأخرى تعي�ش الغالبية فيها وتعمل خارج �إطار القانون ،ح�سب
الرتتيبات املحلية اخلا�صة بهم1.
َّا�س �إىل ممار�سة �أعمالهم خارج �إطار القانون لأنَّ الأنظمة البريوقراطية
يلج�أ الن ُ
جعلت ممار�سة العمل �ضمن �أُطرها �رضب ًا من امل�ستحيل .ونتيجة لذلكُ ،حرم
النا�س من فر�ص اال�ستثمار يف الأعمال ،وامل�شاركة يف االقت�صاد الر�سمي.
حتى �أولئك الذين تُراودهم الأفكار الريادية مل يتمكنوا من املتاجرة خارج �إطار
دائرة �ضيِّقة ممَّ ن يعرفونهم ويثقون بهم.
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ولقد �أدرك "دي �سوتو" �أي�ض ًا �أنَّ عدم احل�صول
على حقوق امللكية الر�سمية يربر "عدم مقدرة
النا�س على �إنتاج ر�أ�س املال الكايف لإجناح
عمل الر�أ�سمالية املحلية ،مع �أنهم تبنّوا كل
االخرتاعات الغربية الأخرى ابتداء من م�شابك
الورق وانتهاء باملفاعالت النووية" .2واعتقد
"دي �سوتو" �أنّ متكني النا�س ي�أتي عن طريق
ا�ستخدام الأ�صول املوجودة لديهم لإفادة
أرا�ض يف مناطق ح�رضية وم�ساكن
�أنف�سهم وجمتمعاتهم .وميتلك فقراء البريو � ٍ
تبلغ قيمتها  17مليار دوالر �أمريكي� ،إال �أنّ معظم مالكي تلك الأ�صول مل يكن
بحوزتهم �صكوك امللكية القانونية التي تثبت حيازتهم للعقارات .ونتيجة لذلك
مل يتمكن النا�س من تقدمي منازلهم ك�ضمانات للح�صول على قرو�ض من �أجل
تطوير �أعمالهم .وقال "دي �سوتو"�" :إنه مع غياب �صكوك �سندات امللكية ،من
امل�ستحيل بناء نظام يجعل ا�ستبدال القرو�ض ب�سندات قابلة للتداول يف ال�سوق
�أمرا ممكنا يُتيح لهم احل�صول على املياه� ،أو اخلدمة الهاتفية� ،أو الكهرباء3".
وقد قدّر معهد احلرية والدميقراطية ،يف عام  ،1989وجود ما قيمته  80مليار
دوالر من الأ�صول التي ميلكها الفقراء غري موثّقة ب�صكوك ملكية ،و�أطلق عليها
"دي �سوتو" تعبري "ر�أ�س املال امليت" ،لأنه ال ميكن ا�ستثمارها للح�صول على
ثروة جديدة.

"لقد و�ضعنا كافة
الت�شريعات والآليات
املطلوبة مو�ضع التنفيذ من
�أجل جلب �أغلب العقارات
والأعمال غري القانونية �إىل
حظرية القانون".
 -هريناندو دي �سوتو

ال�شراكة من �أجل املنا�صرة والإ�صالح الت�شريعي

لقد كانت �أول ال�رشاكات و�أكرثها جناح ًا ملركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
يف البريو مع معهد احلرية والدميقراطية .فابتداءً من عام � ،1984ساعد املركز
معهد احلرية والدميقراطية يف ت�صميم �أجندة للإ�صالح االقت�صادي ،وحملة
للمنا�رصة بناء على تو�سيع م�شاركة املواطنني يف عملية �صنع القرار .وقام
معه ُد احلرية والدميقراطية با�ستخدام عبارة " 289يوماً" ـ وهي املدة املطلوبة
من الناحية القانونية لإن�شاء عمل �صغري احلجم ـ �شعار ًا له بهدف �إي�صال فكرة
عن مدى �ضخامة حجم العوائق الإدارية والتمييز القانوين الذي يواجهه رُ وَّ اد
املن�ش�آت ال�صغرية .وقد ا�ستطاع معه ُد احلرية والدميقراطية ت�أ�سي�س عالقات عمل
مع العديد من جتمّعات القطاع غري الر�سمي من خالل جهود املنا�رصة وك�سب
الت�أييد ،ون�شاطات التوا�صل ،بحيث �أ�صبحت تلك التجمّعات ت�ضم منا�رصين �أقوياء
أبحاث واملقرتحات
ُ
للمقرتحات الت�رشيعية التي يتقدم بها املعهد .وقد القت ال
التي قدّمها املعهد دعم ًا من امل�سئولني احلكوميني الذين مثّلوا طيف ًا وا�سع ًا من
الأحزاب ال�سيا�سية على م�ستوى البلديات وامل�ستوى الوطني.
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ويف عام  ،1986ن�رش "دي �سوتو" كتاب ًا بعنوان" :امل�سار الآخر :الثورة غري
املرئية يف العامل الثالث" ،يطرح فيه الريادة كبديل للفقراء عن الثورة� .إن
عنوان الكتاب وو�صفات ال�سيا�سات التي يقرتحها �شكَّلت حتدي ًا مبا�رش ًا للر�ؤية
التي تطرحها حركة التمرُّ د العنيف" :الدرب امل�ضيء" يف البريو .ولقد حدَّد
"دي �سوتو" �ضعف امل�ؤ�س�سات على �أنه العائق الأ�سا�سي الذي يقف يف وجه
منو الريادية ،و�شدَّد على �أهمية تنمية امل�ؤ�س�سات ،عن طريق قانون العقود،
والأ�سواق املالية ،والنظام الق�ضائي .لقد �أ�صبح هذا الكتاب �أكرث الكتب رواج ًا
حيث متَّت ترجمته �إىل ع�رشين لغة .وقدّم "دي �سوتو" يف ال�سنة التالية �أفكاره
للمنظمات متعددة الأطراف ،وللإ�صالحيني خالل امل�ؤمتر الدويل الأول الذي
نَظّ مه مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة حول القطاع غري الر�سمي.
وقام معه ُد احلرية والدميقراطية ـ كجزء من برناجمه املعني باملنا�رصة وك�سب
الت�أييد ـ ب�صياغة حتليالت منفعة الكلفة للم�سائل
االقت�صادية ،التي مت ن�رشها يف خمتلف املجالت،
لقد مت �إدماج 300000
حيث قر�أها �أكرث من  12مليونًا من �سكان
م�شروع �صغري يف اقت�صاد
مثل
البريو .ولقد غطَّ ت تلك التحليالت موا�ضيع
البريو الر�سمي .ومت تقلي�ص
�إمكانية احل�صول على قرو�ض ،و�إ�صدار �صكوك
عدد الأيام املطلوبة لت�سجيل
ملكية للأرا�ضي ،وتب�سيط الإجراءات الإدارية،
�أي عمل من حوايل 300
وتوفري فر�ص احل�صول على املعلومات العامة.
يوم �إىل �أقل من يوم واحد.
وت�ضمَّنت �أوراق العمل املن�شورة مقرتحات معهد
احلرية والدميقراطية التي تتَّ�صف ب�سال�سة الفهم ،من �أجل �إيجاد بدائل ت�رشيعية
يف هذه املجاالت .و�أن�ش�أ معهد احلرية والدميقراطية مكتب حتقيق ال�شكاوى
حتت ا�سم "بالكون دي تودو�س"؛ مبعنى "�شرُ فة للجميع" من �أجل �إ�ضفاء الطابع
امل�ؤ�س�سي على طريقة الو�صول مبا�رشة �إىل املُ�رشِّعني.
وتلقّى هذا املكتب ال�شكاوى واملقرتحات من املواطنني حول امل�شكالت القانونية
والبريوقراطية التي يواجهونها ،وقام الديوان ب�إحالتها كُ لّها �إىل مكتب املدّعي
العام .وقام معهد احلرية والدميقراطية ببحث ال�شكاوى ،و�أع َّد التحليالت
االقت�صادية والقانونية لها ،واقرتح بع�ض القوانني كحلول لها .وقد مثّل هذا
الربنامج الت�شاوري ا�ستعداد املعهد لأخذ زمام املبادرة من �أجل و�ضع �أجندة
ت�رشيعية تحُ قِّق النَّفع والفائدة لغالبية مواطني البريو.
ولعب معهد احلرية والدميقراطية دور ًا م�ساعد ًا ومفيد ًا يف �صياغة وك�سب الت�أييد
للت�رشيعات اجلديدة خالل فرتة �أواخر الثمانينيات من العقد املا�ضي .وقد وافق
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الكوجنر�س فى البريو على قانون تب�سيط الإجراءات الإدارية يف عام 1989
كنتيجة مبا�رشة للأبحاث وجهود املنا�رصة التي قام بها معهد احلرية والدميقراطية
من �أجل تب�سيط الإجراءات البريوقراطية احلكومية الطويلة وتقلي�صها و�إزالتها.
وتراوحت تو�صيات املعهد التي مت ت�ضمينها يف القانون ما بني تخفي�ض ر�سوم
جوازات ال�سفر ،وت�سجيل الواردات ،وتب�سيط الإجراءات املطلوبة لتقا�ضي
مخُ َّ�ص�صات التقاعد .ومن القوانني الأُخرى التي �صاغ م�سوَّ دتها معهد احلرية
والدميقراطية ومت �سنُّها يف عام  ،1988قانون الرَّ هن ال�شعبي� .إذ �أُعِ َّد القانونُ
لإتاحة الفر�صة للح�صول على قرو�ض من قبل مالكي الأرا�ضي يف القطاع غري
الر�سمي ،الذين مل يتلقَّوا يف املا�ضي �إال  0.4%فقط من حجم القرو�ض التي
تقدمها البنوك .وقد مكّن القانون اجلديد �سكان البريو من احل�صول على �صكوك
ملكية تثبت حيازتهم ملنازلهم ،وا�ستطاعوا بالتايل ا�ستخدامها ك�ضمانات مقابل
القرو�ض البنكية ب�أ�سعار الفائدة ال�سائدة يف ال�سوق .وَ عَ ق َِب املوافقة على
القانون،مد معه ُد احلرية والدميقراطية يد امل�ساعدة للحكومة من �أجل �ضمان
تطبيق القانون ب�شكل �صحيح و�سليم .وقد �ساعد املعه ُد �أي�ض ًا يف �صياغة الأنظمة
لكي يتم ت�ضمينها يف قانون جديد حلقوق امللكية ،وقام ب�إن�شاء �سجل للعقارات
(ال�شهر العقاري) مالئم لظروف و�أحوال مالكي الأرا�ضي يف مدن ال�صفيح �أو
الأكواخ.

النجاح على امل�ستوى املحلي ،منوذج يُحتذى به يف اخلارج

مل يُحقق معهد احلرية والدميقراطية نتائج هائلة يف البريو فح�سب ،بل ا�ستحثَّ
�أي�ض ًا �إجراء الإ�صالحات يف جمموعة متنوعة من الدول كالربازيل ،وال�صني،
وتايالند .ومتكن "هريناندو دي �سوتو" من �إقناع عدد من قادة الدول بتنفيذ
�إ�صالحات م�ؤ�س�سية ،فيما تبنَّت منظمات غري حكومية وم�ؤ�س�سات بحثية كثرية
النّهج الذي يطبقه معهد احلرية والدميقراطية يف جمايل الإ�صالح ،واملنا�رصة
وك�سب الت�أييد.
وكنتيجة للجهود التي بذلها املعهد على امل�ستوى املحلي ،مت �إدماج � 300ألف
من املن�ش�آت ال�صغرية يف اقت�صاد البريو الر�سمي ،مما نتج عنه خلق 560000
فر�صة عمل قانونية ،و�ساهم يف حت�صيل �إيرادات �رضيبة �إ�ضافية بلغت 300
مليون دوالر �أمريكي .وعالوة على ذلك ،فقد مت تقلي�ص املدة املطلوبة لت�سجيل
�أي ن�شاط اقت�صادي قانونياً ،من  300يوم �إىل �أقل من يوم واحد .ويقول
"دي �سوتو"" :بعد �ست �سنوات من الإ�صغاء �إىل الفقراء� ،أ�صبح معهد احلرية
والدميقراطية يف و�ضع ي�ؤهله مل�ساعدتهم ،".و�أ�ضاف قائالً" :لقد و�ضعنا
مو�ضع التنفيذ جميع الت�رشيعات و�آليات العمل املطلوبة ،لإدراج معظم العقارات
والأعمال غري القانونية حتت مظلة القانون4".
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القطاع غري الر�سمي

ڤنزويال

تقلي�ص معوقات االنخراط يف االقت�صاد الر�سمي
بقلم :نفي�س الإ�سالم
نمَ َت بثبات ن�سبة القوى العاملة الڤنزويلية يف القطاع غري الر�سمي خالل العقود
الأخرية� ،إذ فاق عدد الذين مت توظيفهم يف القطاع غري الر�سمي �أولئك الذين مت
توظيفهم يف القطاع الر�سمي بحلول عام  .2003ومن �ش�أن هذه الظاهرة �أن تقوِّ �ض
ب�شدّة التقدم واال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي يف البالد نتيجة �ضعف �سيادة حكم
القانون ،وعدم و�ضوح حقوق امللكية .فال ميكن لرياديي الأعمال يف القطاع غري
الر�سمي �أن يح�صلوا على املزايا املرتبطة بالأعمال الر�سمية ،مثل القرو�ض البنكية
واالعرتاف القانوين ب�أعمالهم وم�شاريعهم .وغالب ًا ما يجد العاملون يف القطاع
غري الر�سمي م�صاعب يف اخلروج من دائرة الفقر .فَ هُم قد يُحرمون من ك�سب
الأجور بوترية منتظمة ،وال يتمتعون باملزايا الأخرى املرتتبة على العمل الر�سمي،
كال�ضمان االجتماعي مثالً.
تو�صلت منظمة "مركز ن�رش املعرفة االقت�صادية" الڤنزويلية التي
ويف عام َّ ،2002
تُعنى بال�سيا�سات العامة �إىل �إدراك حجم اخل�سائر التي يلحقها القطاع غري الر�سمي
بالڤنزويليني ،وقرّ رت درا�سة امل�س�ألة بعمق .وقامت بدرا�سة طيف وا�سعٍ من
الأن�شطة غري الر�سمية ،وقرَّ رت الرتكيز على الباعة اجلائلني يف ال�شوارع .وكان
حوايل خم�سة ماليني �شخ�ص يزاولون �أن�شطة غري ر�سمية يف ڤنزويال عام ،2002
�شكّل الباعة اجلائلون منهم حوايل .30%
ا�ستفادَ مركزُ ن�رش املعرفة االقت�صادية من خربة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
يف حتليل طبيعة القطاع غري الر�سمي و�آثاره ،وقدّمه مركز امل�رشوعات الدولية
اخلا�صة �إىل ق�سم اقت�صاد كلفة املعامالت يف "دوغال�س �سي .نورث" و�إىل معهد
"رونالد كوو�س" .وكان للنموذج الذي طوّ ره �رشيك مركز امل�رشوعات الدولية
اخلا�صة فى البريو ـ معهد احلرية والدميقراطية ـ فائدة عظيمة يف امل�ساعدة على
و�ضع الإطار الدقيق للق�ضايا يف ڤنزويال.

حتدِّيات التحول �إىل القطاع الر�سمي

�سعى مركز ن�رش املعرفة االقت�صادية �إىل درا�سة بع�ض العقبات التي تقف يف طريق
�إن�شاء وتنفيذ الأعمال ،والنظر يف كيفية ارتباطها بنمو القطاع غري الر�سمي .وقام
مركز ن�رش املعرفة االقت�صادية بدعم من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ب�إجراء
درا�سة جتريبية عملية للقطاع غري الر�سمي يف منطقة "�سابانا جرانده بوليڤار" يف
60

القطاع غري الر�سمي
العا�صمة الڤنزويلية "كاراكا�س" ،حيث كانت تلك املنطقة ب�ؤرة لأن�شطة القطاع غري
الر�سمي ،و�أ�سهمت بن�سبة  14%من التجارة غري الر�سمية يف "كاراكا�س"� .أم�ضى
مركز ن�رش املعرفة االقت�صادية �أكرث من عام كامل يف َجمْعِ وحتليل كمٍّ هائلٍ من
البيانات.
فح�صت الدرا�س ُة التي �أجراها مركز ن�رش املعرفة االقت�صادية م�س�ألة القطاع
غري الر�سمي من منظورٍ م�ؤ�س�سي ،من خالل الرتكيز على �إمكانية احل�صول على
قرو�ض ،وعقود عمل ،وفر�صة احل�صول على م�ساحة �أو مكان ال�ستخدامه يف البيع
بالتجزئة .وقد �أبرزَ �أح ُد �أَهمِّ اال�ستنتاجات على
وجه اخل�صو�ص كيفية قيام ال�سلطات امل�سئولة عن
لقد ي�سّ ر مركز ن�شر املعرفة
�إدارة الأماكن العامة ب�إن�شاء "�سوق" غري ر�سمية
االقت�صادية عملية التو�صل
لتخ�صي�ص م�ساحات للباعة املتجولني .وقد �شكّل ذلك
�إىل توافق يف الآراء حول
التخ�صي�ص جزء ًا مه َّم ًا من كلفة املعامالت بالن�سبة
ُ
�إطار عمل لإعادة �إنعا�ش
�إىل الرواد العاملني يف القطاع غري الر�سمي.
الأماكن العامة امل�ستخدمة

يف التجارة غري الر�سمية.
وقد مت لفت �أنظار اجلميع
تقريبا ً ـ ابتدا ًء من القادة
ال�سيا�سيني ،والرِّياديني،
وانتها ًء مبجموعات املجتمع
املدين ،والعمال يف
القطاع غري الر�سمي ـ �إىل
الكلفة الباهظة للقطاع غري
الر�سمي.

وا�ستناد ًا �إىل الدرا�سة امل�سحية التي �أُجريت
ملنطقة "�سابانا جرانده" ،قام مركز ن�رش املعرفة
االقت�صادية بتنفيذ م�رشوع �شامل �آخر يُحلِّل ال�سل�سلة
غري الر�سمية لإنتاج املن�سوجات يف ڤنزويال .وقد
�شمل البحث مراحل �إنتاج املن�سوجات وتوزيعها
وبيعها ،وت�ضمَّنَ �إجراء م�سحٍ على  376بائع ًا
متجو ًال للمن�سوجات يف منطقة العا�صمة كاراكا�س.
والتقى فريق املركز برجال و�سيدات الأعمال
يف قطاع املن�سوجات لفهم كيفية تقاطع القطاعني
الر�سمي وغري الر�سمي مع بع�ضهما بع�ض ًا يف املقام
الأول ،ومن ثم التعرّ ف على كيفية حدوث هذا التقاطع .وظهرت للوجود �أوّ ل قاعدة
بيانات لعمال القطاع غري الر�سمي يف ڤنزويال ،كمُنتج نهائي لهذا البحث .وكانت
تلك الدرا�سات هي الأوىل من نوعها التي وفَّ رت حتلي ًال كمي ًا ونوعي ًا مُ عمَّق ًا للقطاع
غري الر�سمي هناك ،و�أ�صبحت �أدوات قوية يف تكوين ال�سيا�سات العامة ،ون�رش
الوعي عرب و�سائل الإعالم اجلماهريي.

حتويل التحليل �إىل نتائج

ا�ستفادَ مركزُ ن�رش املعرفة االقت�صادية من املعلومات التي جمعها من الأبحاث،
ومن م�شاركته يف خمتلف املنتديات وامل�ؤمترات حول القطاع غري الر�سمي ،يف
مت جمعُ وتبويب التو�صيات املعنية بال�سيا�سات
�إعداد �أجندة لل�سيا�سات العامة� .إذ َّ
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ڤنزويال
يف �سل�سلة من املن�شورات حتت عنوان" :االقت�صاد غري الر�سمي يف ڤنزويال" ،ومت
توزيعها على �صانعي ال�سيا�سات على امل�ستوى املحلي ،والوطني ،وعلى كبار قادة
الأعمال وجمموعات املجتمع املدين الأخرى.
لقد ركزت الدرا�سة على منو ظاهرة الباعة املتجوّ لني يف ال�شوارع كظاهرة معزولة
عن غريها ،بل كنتيجة ل�سل�سلة من الإخفاقات االقت�صادية مبا فيها االنت�شار الوا�سع
للبطالة ،وفر�ض القيود على الريادة يف القطاع اخلا�ص ،وكانت الكُلف ُة املرتفعة
لإقامة وتنفيذ �أي ن�شاط اقت�صادي �أهمَّ تلك الإخفاقات .ووفق ًا لهذه الدرا�سة ،ف�إن
التحدِّي الرئي�سي �أمام ُ�صنّاع ال�سيا�سات العامة كان يتمثل يف تغيري نظام احلوافز
القائم ،مبا يجعل عملية حتوّ ل �أن�شطة الأعمال �إىل القطاع الر�سمي �أكرث �سهولة.
ولذلك ركّ زت �إحدى التو�صيات الرئي�سية ب�ش�أن ال�سيا�سات العامة على �رضورة
�إك�ساب الطابع الر�سمي حلقوق امللكية اخلا�صة بالباعة املتجولني يف ال�شوارع.
وقد ُ�صمِّمت اال�سرتاتيجية بعيدة املدى ،التي وُ �صفت يف التو�صيات املقدمة ب�ش�أن
ال�سيا�سات ،بطريقة جتعل العمل كبائع متجول يف ال�شوارع �أقل ربحيةً ،من �أجل
ت�شجيع �أن�شطة اقت�صادية �أخرى .وكان هذا الإجراء يعني م�ساعدة الباعة املتجولني
يف ال�شوارع على البحث عن خيارات تعود عليهم بعائدات �أعلى مقابل ا�ستثمارهم
�أوقاتهم و�أموالهم .وناق�شت الدرا�سة �أي�ض ًا عدة بدائل للتجارة غري الر�سمية مثل
�إدماج الأعمال الر�سمية يف القطاع الر�سمي ،وزيادة فُر�ص العمل.
ري �آخر طويل الأمد يهدف �إىل تغيري بنية نظام احلوافز� ،أال وهو خف�ض
وهناك تدب ٌ
كلفة ت�أ�سي�س وتنفيذ الأعمال يف القطاع الر�سمي ،ومن بني اال�سرتاتيجيات خلف�ض
تخفي�ض كلفة ت�سجيل الأعمال ،وت�سهيل �إجراءات احل�صول على القرو�ض،
ُ
الكلفة
وامل�ساعدة التقيد بتعليمات العمل و�أنظمته .فعلى �سبيل املثال ،اعتمدت  62%من
القرو�ض يف ڤنزويال على ال�شبكات غري الر�سمية� .إنَّ دعم الإقرا�ض الر�سمي
املُ�صغّر للقطاع اخلا�ص من �ش�أنه �أن يُقلّل االعتماد على املقر�ضني يف القطاع
غري الر�سمي ،و�أن يجعل عملية التحوّ ل �إىل امل�شاركة يف الأعمال الر�سمية عملي ًة
�أكرث يُ�رس ًا و�سهولةً .لقد كانت كُ لف ُة تنظيم العمل يف ڤنزويال الكلف َة الأعلى يف �أمريكا
الالتينية مما جعل كلفة العمال املتعاقدين مرتفعة للغاية بالن�سبة �إىل معظم الأعمال.
�إن مراجعة قانون العمل الڤنزويلي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تخفيف �رصامة بع�ض الأنظمة
وتقدمي املزيد من احلوافز ملن�ش�آت الأعمال كي تقوم بتعيني املزيد من العاملني.

ت�شجيع احلوار بني القطاع غري الر�سمي والقطاع العام

�أتاحت الدرا�سات �أي�ض ًا ملركز ن�رش املعرفة االقت�صادية ت�أ�سي�س عالقات وروابط
مع جمعيات القطاع غري الر�سمي على م�ستوى القواعد ال�شعبية .فقد جل�أ املركز ـ
على �سبيل املثال ـ �إىل ا�ستخدام روابطه وعالقاته يف امل�ساعدة يف ت�شكيل جمموعة
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عمل م�ؤلّفة من �صانعي ال�سيا�سات يف احلكومات املحلية ،ومن ممثلني عن جمعيات
الأعمال يف القطاعني الر�سمي وغري الر�سمي ،بالإ�ضافة �إىل منظمات املجتمع املدين
الأخرى .وتناول �أع�ضاء جمموعات العمل ،خالل اجتماعات املائدة امل�ستديرة التي
كانوا يعقدونها �أ�سبوعياً ،احلاجات املُلحَّ ة وامل�شكالت طويلة الأمد التي يفر�ضها
العمل يف القطاع غري الر�سمي .وكانت تلك االجتماعات باكورة �سل�سلة احلوارات
حول ال�سيا�سات ،بني جمعيات القطاع غري الر�سمي وال�سلطات املحلية يف ڤنزويال.
وعلى الرغم من االختالفات ال�سيا�سية والأيديولوجية ،جنح مركز ن�رش املعرفة
االقت�صادية يف تي�سري احلوارات التي تُوِّ جت بالتو�صل �إىل اتفاق حول ال�سيا�سات
تو�صلت املجموعة �إىل توافق يف
العامة �أقرَّ ه ووقَّ ع عليه �أع�ضا ُء املجموعة .فقد َّ
الر�أي حول و�ضع �إطارٍ للتدخالت ب�ش�أن ال�سيا�سات العامة�ُ ،صمِّم من �أجل �إعادة
تنظيم و�إنعا�ش امل�ساحات العامة ال�ستخدامها يف التجارة غري الر�سمية .واحتوى
�إطار العمل الذي مت االتفاق عليه ـ والذي متت منذجته بعد الدرا�سة التي �أُجريت يف
"�سابانا جرانده" ـ على تو�صيات حول ال�سيا�سات من �أجل تقدمي اخلدمات ،ومرافق
ال�رصف ال�صحي ،وتوفري الأمن ،و�أنظمة تنظيم املدن.
لقد كان ملركز ن�رش املعرفة االقت�صادية �أثر قوي يف �إعادة �إحياء و�إنعا�ش مو�ضوع
القطاع غري الر�سمي ك�أحد �أولويات ال�سيا�سة الوطنية ،ويف اقرتاح �سيا�سات عامة
�صائبة لكبح جماح الن�شاط غري الر�سمي .وقد �أدرك اجلميع تقريباً ،ابتداءً من القادة
ال�سيا�سيني والرِّ ياديني وانتهاءً مبجموعات املجتمع املدين والعمّال غري الر�سميني،
الكلفة الباهظة للأن�شطة غري الر�سمية .ويُعزى اجلزء الأكرب من هذا الوعي والإدراك
�إىل العمل الذي قام به مركز ن�رش املعرفة االقت�صادية يف هذا املجال .وكان جناحُ
املركز يف جمع الأطراف املعنية املختلفة �صاحبة امل�صلحة �ضمن �إطار حواري
هادف ،ويف م�ساعدة هذه املجموعات املتنوعة على التفكري يف امل�شكالت واالتفاق
على احللول املمكنة� ،أحد �أهم �إ�سهامات املركز القيِّمة يف هذا املجال.
موَّ ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الأن�شطة الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
امل�صدر

ڤالدميري زانوين لوبيز" ،الباعة املتجولون يف �شوارع كاراكا�س :درا�سة ا�ستك�شافية ومقرتحات
خا�صة بال�سيا�سات العامة" ،مركز ن�رش املعرفة االقت�صادية" ،وحدة درا�سات االقت�صاد غري
الر�سمي ،ووحدة ال�سيا�سات العامة (.)2005

Wladimir Zanoni López, “Street Vendors in Caracas: An Exploratory Study and
Public Policy Proposals,” Center for the Dissemination of Economic Knowledge,
Informal Economy Studies and Public Policies Unit (2005).
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تُ�شكِّل الن�ساءُ قو ًة اقت�صادي ًة ال ي�ستطيع �صانعو ال�سيا�سات جتاهلها ،فكلما
ات�سعت م�شاركة الن�ساء يف قطاع الأعمال ،كلما تزايد حفز النمو االقت�صادي،
وكلما ارتقى و�ضعهن وحت�سنت �أو�ضاع �أ�رسهن .عالوة على ذلك ،ف�إن �سيدات
الأعمال الناجحات تكت�سنب املزيد من الأدوار يف تنمية املجتمع املحلي ويف
العملية الدميقراطية .و�أ�صبح ب�إمكان رياديات الأعمال الت�أثري يف ال�سيا�سات
مت�س م�صاحلهن ،وذلك من خالل ت�شكيل جمعيات م�ستقلة خا�صة بهنَّ  .وعملت
التي ّ
منظمات �سيدات الأعمال يف كثري من البلدان ،بن�شاط وفاعلية ،على منا�رصة زيادة
فر�ص املر�أة يف احل�صول على التمويل ،والدخول �إىل الأ�سواق ،واحل�صول على
مل جديد من
املعلومات ،وتلقِّي التدريب ،ومتكّنَّ من خالل هذه اجلهود من فتح عا ٍ
الفر�ص االقت�صادية وال�سيا�سية.
�أطلقت اجلمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال يف مالوي حمل ًة للمنا�رصة وك�سب
الت�أييد على م�ستوى القواعد ال�شعبية ،ركَّ زت فيها على القطاعات االقت�صادية
التي تن�شط فيها املر�أة .وتعلَّم ال�سا�سة يف هذه الدميقراطية اليافعة قَ دْر ًا كبري ًا من
املعرفة عن القطاع اخلا�ص من خالل هذه احلملة ،بينما متكّنت الن�ساء املحليات،
حتى اللواتي يقطنّ يف املناطق الريفية ،من تعلّم الكثري عن ال�سيا�سات احلكومية
التي ت�ؤثِّر فيهنّ � .أما يف رومانيا ،فقد عملت جمعيات �سيدات الأعمال مع مركز
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف جمال بناء التحالفات وجعل جمعياتهن تكت�سب
وفر�ص
ٍ
طابع املهنية .وقد توجت جهودهن عن طريق ت�أ�سي�س عالقات م�ستمرة،
�سانح ٍة للت�أثري يف ال�سيا�سات على �أعلى امل�ستويات احلكومية يف رومانيا

مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة 65

رياديات الأعمال

مالوي

تطوير ريادية الأعمال الن�سائية
انتخابات دميقراطية يف عام .1994
ٍ
�أجرت مالوي ،وهي �إحدى �أقل دول العامل منواً،
وبعد ثالثة عقود من احلُكم حتت قيادة "رئي�س واحد مدى احلياة" ،بد�أت البالد تتخطي
حالة التخلف ال�سيا�سي واالقت�صادي ،والنق�ص احلاد يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
التجمعات النَّ�سوية على وجه اخل�صو�ص ،تلعب دور ًا مهم ًا يف تنمية املجتمع
ُ
و�أخذت
املدين والقطاع اخلا�ص .و�أ�صبحت وال تزال اجلمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال يف
مالوي �أكرث املنظمات جناحاً.
ت�أ�س�ست اجلمعي ُة يف عام  1990ولها ر�سالة تهدف �إىل منا�رصة ودعم متكني املر�أة
اجتماعي ًا واقت�صادي ًا يف �أن�شطة الأعمال .وبدعم من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة،
ازدادت ع�ضوية اجلمعية لت�صل �إىل  25000امر�أة من املناطق الريفية واحل�رضية على
حد �سواء ،من الن�ساء املتطلعات �إىل التعلّم عن كيفية م�شاركة املر�أة بدرجة �أكرب يف
االقت�صاد ،وعن منا�رصة هذه امل�شاركة وك�سب الت�أييد لها .وقد قدّم مركز خدمات
تنمية وتطوير اجلوانب املهنية والتنظيمية للجمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال يف مالوي،
و�أ�سدى م�شور ًة ا�سرتاتيجية ب�ش�أن املنا�رصة وك�سب الت�أييد .وقد قدَّمت اجلمعية الوطنية
ل�سيدات الأعمال يف مالوي �إ�سهامات مهمَّة يف تطوير القطاع اخلا�ص هناك ،من خالل
تقدمي خدماتها يف جماالت خم�سة هي :التدريب ،ومنح القرو�ض ،ومنا�رصة ال�سيا�سات
وك�سب الت�أييد لها ،ون�رش املعلومات ،والت�شبيك.
تواجه املر�أ ُة يف مالوي عقبات عديدة حتول بينها وبني ملكية م�ستقبلها االقت�صادي.
فن�سبة  34%على الأقل من ن�ساء مالوي يقمن بدور ربّات الأُ�رس ،ويف الوقت ذاته،
يتعينَّ على املتزوجات منهن الالتي يرغنب يف �إقامة عمل خا�ص بهن احل�صول على
موافقة �أزواجهن كي يتمكن من احل�صول على قرو�ض بنكية .عالوة على ذلك ،تعي�ش
 64%من الن�ساء يف مالوي حتت خط الفقر.
لقد كانت مُ �ؤ�سِّ �سة اجلمعية ومديرتها التنفيذية "جوي�س باندا" ،جريئ ًة يف الرتويج لقدرات
منظمتها على م�ساعدة الن�ساء للتغلّب على تلك العقبات وغريها من العقبات الأخرى التي
حتول بينهن وبني حتقيق النجاح .وتقول "باندا"" :يف واقع الأمر ،ف�إنني حينما قدَّمت
تو�صلت �إليها الدرا�سات امل�سحية التي �أُجريت م�ؤخراً ،مل
�إىل الرئي�س الإح�صائيات التي ّ
يكن ب�إمكانه �أن يُ�صدِّق ما يراه 73% :من املنت�سبات جلمعيتنا ا�ستطعن اخلروج من دائرة
الفقر" .وردّ الرئي�س قائالً" :جوي�س ،هذا �أمر م�ستحيل!" فقلت له" :بل �إنه �أمرٌ ممكن،
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فكل ما يجب فعله هو تخ�صي�ص املزيد من الأموال لذلك امل�رشوع ،وعندئ ٍذ من املمكن
حتقيق ذلك!".

نداء من �أجل العمل على امل�ستوى الوطني

حققت اجلمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال يف مالوي النجاح ب�سبب نهجها الفريد واملتعدد
امل�ستويات يف جمال املنا�رصة وك�سب الت�أييد .و�أدى اجلمع بني النهج الذي ينطلق
من القاعدة �إىل القمة ،وي�ستند �إىل بناء التوافق يف الآراء ،املقرون بالبحث و�إ�رشاك
احلكومة� ،إىل جذب رياديات الأعمال �إىل العملية
ال�سيا�سية ،و�إحداث ا�ستجابات حكومية لق�ضايا تهمُّ
لقد لعب النداء الوطني من
�أولئك الرياديات .وقد رعت اجلمعية الوطنية ل�سيدات
�أجل العمل دوراً رياديا ً يف
الأعمال بني عامي  1998ـ 1999عقد ثالثة منتديات
تعريف �صانعي ال�سيا�سات
�أقاليمية �أتاحت للن�ساء فر�صة مناق�شة القيود التي
بالقطاع اخلا�ص .وقد مت
يواجهنها ،وتعلّم املزيد عن فر�ص �إن�شاء من�ش�آت
متكني مئات الن�ساء المتالك
�صغرية يف جماالت خمتلفة ،مثل الأعمال الزراعية.
م�ستقبلهنّ االقت�صادي.
رياديات الأعمال ،و�صانعو
ُ
وح�رض تلك املنتديات
ال�سيا�سات وم�سئولون حكوميون ،و�أتيحت الفر�صة للم�شاركني كي يخرجوا بتو�صيات
التو�صيات فيما بعد الأوراقُ
ُ
موجهة �إىل الهيئات والدوائر احلكومية .وقد عزَّ زت تلك
َّ
التي ُتعبرّ عن املواقف ،والتي �أعدَّتها اجلمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال� ،إذ حتتوي تلك
الأوراق على بيانات وتو�صيات ب�ش�أن ال�سيا�سات يف �أربعة قطاعات تن�شط فيها الن�ساء
املالويات وهي :الأعمال الزراعية ،و�صناعة ال�سلع اخلفيفة ،وال�سياحة ،واخلدمات
املهنية.
وقد بلغت جهود املنا�رصة وك�سب الت�أييد على مدى عام كامل �أَوجها ب�إعداد وثيقة
"نداء من �أجل العمل على امل�ستوى الوطني" ،وهي عبارة عن برنامج عمل لتنمية القطاع
اخلا�ص .وجمعت الوثيقة جميع الأوراق التي تعبرّ عن املواقف ،م�رشوح ًة ب�إي�ضاحات
ب�سيطة لكل قطاع ولكل برنامج من برامج اجلمعية للمنا�رصة وك�سب الت�أييد يف جمال
ال�سيا�سات .وقد �أُطلق "النداء من �أجل العمل" مبوافقة �أكرث من مائة �سيدة من �سيدات
الأعمال القياديات ،وبدعم من وزير التجارة وال�صناعة .ومع �أنَّ وثيقة "نداء من
�أجل العمل" ب�سيطة يف �شكلها� ،إال �أنَّها �أدَّت دور ًا ريادي ًا يف تعريف �صانعي ال�سيا�سات
بالقطاع اخلا�ص .ويف واقع الأمر ،ف�إن هذه الوثيقة الب�سيطة كانت �أدا ًة مثالي ًة للبدء
يف جهود املنا�رصة وك�سب الت�أييد خا�صة يف بلد يعي�ش دميقراطية نا�شئة ،مثل مالوي،
حيث كان �صانعو ال�سيا�سات فيها غري مطّ لعني على متطلبات اقت�صاد ال�سوق.
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وقد �أَ�سَّ �ست اجلمعي ُة هيئ َة رقابة ملتابعة تنفيذ االلتزامات التي قطعها امل�شاركون يف
م�ؤمتر �إطالق الوثيقة على �أنف�سهم .وتهدف تلك الهيئة �إىل التحقق من التقدم الذي حترزه
اجلمعية والهيئات احلكومية يف جمال تنفيذ اخلطط التي مت �إعدادها ،و�إىل الإبالغ
و�إعداد التقارير عن ذلك التقدم .ومن بني الأعمال التي تقوم بها هذه الهيئة �إعداد ن�رشة
ف�صلية ت�صف �آخر التطورات يف جمال الأعمال وال�سيا�سات .ومما جتدر مالحظته �أنَّ تلك
الن�رشات توفّر معلومات بلغة "الت�شيت�شيوا" ،وهي لغة العديد من املجتمعات الريفية.

تغيري حياة الن�ساء

لقد �أحدثت برامج اجلمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال يف مالوي �أثر ًا كبري ًا يف حياة
عُ ْ�ضواتها ،اللواتي �أن�ش�أَن �أعماالً ،مثل م�شاتل �أ�شجار الفواكه والأزهار ،ومزارع
الدواجن ،واملناحل ،واملخابز ،ومزارع اخل�رضاوات ،وذلك مب�ساعدة القرو�ض
املقدَّمة للمن�ش�آت ال�صغرية ،والتدريب الذي تلقته تلك الن�ساء .والأكرث �أهمي ًة من ذلك،
هو �أنّ برامج اجلمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال يف جمال املنا�رصة �أثّرت يف العديد من
�سيا�سات احلكومة ،التي ت�ؤثر بدورها يف رياديات الأعمال يف مالوي.
خماوف ب�ش�أن الف�ساد والتمييز على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف توزيع
ٌ
انتابت الن�ساءَ
ملكية الأرا�ضي و�إ�صدار �صكوك ملكيتها وفق ًا للأعراف ،فقد يلج�أ زعماء القبائل
التقليديون �إىل �إعطاء قطعة الأر�ض نف�سها �إىل ثالثة �أو �أربعة من مقدِّمي طلبات احل�صول
عليها ،مما يت�سبّب يف ن�شوب نزاعات .لقد طرقت اجلمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال
يف مالوي هذا املو�ضوع يف املنتديات التي عقدت على م�ستوى الأقاليم ،وقامت
بدعوة ممثلٍ عن وزارة الأرا�ضي والتخطيط العمراين والتقييم من �أجل امل�شاركة يف
املداوالت .وا�ستجابت الوزارة لذلك بالطلب من اجلمعية امل�شاركة يف �صياغة امل�سوَّ دة
النهائية لل�سيا�سة اجلديدة املعنية بالأرا�ضي ،والتي تت�ضمن �أحكام ًا لتخ�صي�ص املزيد من
قطع الأرا�ضي لربّات الأ�رس .ومت ت�شكيل جلان قروية يف املناطق الريفية للإ�رشاف على
توزيع الأرا�ضي العرفية ،مما �أ�ضفى طابع ال�شفافية على العملية برمتها .وكان لتلك
القوانني اجلديدة تبعات وم�ضامني تنطوي على فائدة عظيمة للن�ساء اللواتي �أقمن م�شاريع
يف قطاع ال�سياحة يف املناطق الواقعة على �شواطئ بحرية مالوي.
و�ساورت الن�ساءَ �شكوكٌ حول كيفية فر�ض ال�رضيبة على �أعمالهن .فحثَّت اجلمعية الوطنية
ل�سيدات الأعمال ـ يف املنابر الأقاليمية ـ م�صلحة ال�رضائب املالوية على حت�سني �أدائها
يف جمال تثقيف اجلمهور حول ال�رضائب ،و�أو�صت اجلمعية ب�أن تقوم م�صلحة ال�رضائب
بتقدمي خدمات للن�ساء الأميّات اللواتي يقمن ب�إدارة م�رشوعات �صغرية من �أجل تقدمي
ال�رضائب اجلمعي َة ع�ضو ًا يف
ِ
امل�ساعدة لهنّ يف جمال تقدير �أرباحهن .وعيَّنت م�صلح ُة
اجلنة التي �أُنيطت بها م�سئولية ن�رش املعلومات حول م�رشوع قانون ال�رضيبة الإ�ضافية،
والذي من املفرت�ض �أن يُ�صبح �ساري املفعول يف عام .2002
68

رياديات الأعمال
وقد امتدح "مَ ْندَي ماكوكو" ـ �أحد م�سئويل برامج الأمم املتحدة الإمنائي ـ اجلهود التي
تبذلها اجلمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال يف مالوي قائالً�" :أعتقد بالن�سبة �إىل مالوي
�أن �أف�ضل طريقة ال�ستهداف الن�ساء والتوا�صل معهنّ  ،هي من خالل العمل مع جمعية
منظَّ مة جيد ًا مثل اجلمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال ،التي متتد مواردها وخدماتها لت�صل
�إىل القواعد ال�شعبية"� .إن اجلمعية و�شبكتها متتلك فعلي ًا هذه اجل�سور من التوا�صل ،فقد
ازداد �أكرث ف�أكرث عدد الن�ساء اللواتي يُطلب منهن االن�ضمام �إىل ع�ضوية جمال�س الإدارة
والهيئات يف املجتمعات املحلية يف جميع �أنحاء مالوي .ويجري يف الوقت الراهن
ني الن�ساء يف منا�صب حكومية رفيعة امل�ستوى ب�أعداد غري م�سبوقة ،والعديد من
تعي ُ
ه�ؤالء الن�ساء ع�ضوات يف اجلمعية .بل �إن العديد من ع�ضوات اجلمعية �أ�صبحن وزيرات
يف احلكومة ،مثل "جوي�س باندا" التي �شغلت من�صب وزيرة النوع ورعاية الطفولة
واخلدمات االجتماعية ،قبل �أن تتقلّد وال تزال تتقلّد من�صب وزيرة اخلارجية .جتدر
الإ�شارة �إىل �أن اجلمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال يف مالوي تعمل على تطوير الن�ساء ال
كرياديات �أعمال فقط بل كقياديات يف املجتمع املحلّي �أي�ضاً .وقد �أ�صبحت "جوديث
نيالوغوبه" ،التي �شاركت يف دورة تدريبية عقدتها اجلمعية ،رئي�سة لتجمّع يت�ألف من 23
ع�ضو ًا من العامالت يف مناجم اجلري يف قرية "لريانغيويه" .وقد درّ بت عامالت املناجم
على بناء مطحنة للذرة ،وخمبزاً ،وبقالة.
التوجهات،
ّ
ولعلّ �أهمَّ نتيجة �أثمرتها جهود اجلمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال هي تغيري
التي تبنَّتها كل من الن�ساء و�صانعي ال�سيا�سات .فقد ا�ستطاعت اجلمعية متكني مئات الن�ساء
من متلّك ما ي�ضمن م�ستقبلهنّ االقت�صادي .وعالوة على ذلك ،فقد بنت اجلمعية �سمع ًة
طيب ًة كمنظمة عملية وفعّالة ميكن الوثوق بها ،وحماكاتها كنموذج يُحتذى به للتنمية
االقت�صادية على م�ستوى القواعد ال�شعبية.
موَّ ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الأن�شطة الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
امل�صدر

"�سوزان جالبريت"" ،التمكني االقت�صادي للمر�أة :تقرير حول م�رشوع اجلمعية الوطنية ل�سيدات الأعمال�" :أجندة
القطاع اخلا�ص من �أجل التمكني االقت�صادي للمر�أة" :نداء من �أجل العمل على م�ستوى الوطن".

مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة (كانون الأول/دي�سمرب .)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).
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رومانيا

تطوير جمعيات �سيدات الأعمال
بقلم :كورينا �شڤارتز
كان من �ش�أن التغيرّ ات ال�سيا�سية التي حدثت يف عام � 1989إطالق العنان لتنمية
القطاع اخلا�ص يف رومانيا ،و�إن�شاء منظمات الدعم وامل�ساندة لتمثيل م�صالح
جمتمع الأعمال .وقد �أثبتت الن�ساءُ الرومانيات �أنهنَّ طموحات وم�ستعدات لتحمل
املخاطر ،ومتكَّنّ من �شقِّ طريقهن �إىل ميدان كان يف املا�ضي ِحكر ًا على الرجال،
وذلك عن طريق �إن�شائهن لأعمال ناجحة ،وارتقائهن �إىل املنا�صب الإدارية
العليا .و�أخذت القيادات الن�سائية اجلديدة للأعمال� ،سواء �أكُ نّ من الرياديات �أم
من املديرات ،ت�شعرن ب�أن الرِّ يادة الن�سائية لها خ�صائ�ص واحتياجات خا�صة ال
ال تاماً.
ميكن جلمعيات الأعمال املهنية �أو غرف التجارة القائمة �أن تمُ ثّلها متثي ً
وتبع ًا لذلك ،قامت �أولئك الن�سوة بت�أ�سي�س جمعيات �أعمال لل�سيدات حتقّق لهن فر�ص
االنت�ساب املهني �إليها ،واحل�صول على الدعم منها .وكانت تلك اجلمعيات مبثابة
"نوادٍ للنُّخبة" يف بادئ الأمر� ،أكرث من كونها جمعيات تقليدية جتمع قادة الأعمال
الناجحني لتبادل اخلربات وامل�صالح فيما بينهم .ومبرور الوقت ،متكَّنت معظم تلك
اجلمعيات من تو�سيع ن�شاطاتها للتَّ�صدي لق�ضايا اجتماعية وجمتمعية� ،أو لق�ضايا
النوع االجتماعي .وكانت غالبية تلك املنظمات تعتمد �أ�سا�س ًا يف �أدائها لوظائفها
على تفاين املتطوعني� ،إذ مل يكن لديها طاق ٌم من املوظفني املتفرِّ غني.
ويف عام � ،2000أطلق مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة مبادرة بعنوان:
"م�رشوع تطوير جمعيات الأعمال الرومانية" ،مُ درك ًا �أنَّ ب�إمكان جمعيات �سيدات
موجه بفعّ الية �أكرب نحو قطاع الأعمال .فقد بد�أت الن�ساء
الأعمال لعب دورٍ �أقوىّ ،
املُنت�سبات �إىل تلك اجلمعيات يفهمن �أنه لكي يح�صلن على مقعد حول مائدة احلوار
بني القطاعني العام واخلا�ص ،ف�إنه ينبغي عليهن �أن ي�صقلن ال�صورة املر�سومة
لأعمالهن ،و�أن يتحدثن ب�صوت واحد .ومب�شاهدة جمعيات �سيدات الأعمال للنجاح
الذي حقَّقته جمعيات الأعمال يف قطاعات ال�سياحة ،وتكنولوجيا املعلومات،
والت�صنيع ،قامت بت�شكيل حتالف يتيح لها املجال لالن�ضمام �إىل عملية �صنع القرار
يف رومانيا ،والت�صدي مل�سائل متعلقة بال�سيا�سات والأعمال ذات ال�صلة بالن�ساء
الرياديات و�صاحبات الأعمال.
قدّم مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة امل�ساعدة الفنية جلمعيات �سيدات الأعمال
هذه ،وحافظ على تطورها التنظيمي من خالل الفعاليات والأن�شطة ذات ال�صلة،
ومنها على �سبيل املثال ،منتدى "املر�أة يف التجارة الدولية" ،الذي �أُقيم عام
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 ،2001وم�ؤمتر "املر�أة يف قطاع الأعمال" الذي عُ قد يف عامي  2002و.2003
خ�صي�ص ًا لتلبية احتياجات تلك
�صمِّمت ِّ
هذا بالإ�ضافة �إىل برامج وندوات �أخرى ُ
اجلمعيات .وقد �شجَّ ع املركز على تقدير اجلمهور للن�ساء الع�ضوات يف جمعيات
�سيدات الأعمال ممن حققن النجاح يف العمل ،وذلك عن طريق �إعداد �أ�سطوانة مُ دْمجَ ة
بعنوان "ن�ساء ناجحات" ،حتتوي على جمموعة م�صوّ رة ت�صدر �سنوياً ،وتتحدث عن
ق�ص�ص النجاح التي ا�سرتعت انتباه واهتمام جمتمع الأعمال ،وال�سلطات احلكومية
وو�سائل الإعالم اجلماهريي.

ت�أ�سي�س حتالف جمعيات �سيدات الأعمال

يف كانون الثاين/يناير عام  ،2004اجتمعت
جمموعة مكوّ نة من ت�سع جمعيات ل�سيدات الأعمال
حتالف �أو�سع و�أكرث
ٍ
كي ت�رشع يف عملية خلق
توحداً .ومت الإعالن ر�سمي ًا عن قيام حتالف
جلمعيات �سيدات الأعمال " "CAFAبدعم مايل من
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف رومانيا،
وال�صندوق الوطني للدميقراطية" .وميثل هذا
التحالف فر�صة �سانحة لهذه اجلمعيات كي تعمل
معاً ،وت�صبح �صوت ًا �أقوى يف احلوار مع ال�سلطات
العامة" ح�سب قول الع�ضو امل�ؤ�س�س لهذا التحالف
"�إلينا ت�شيزمارو" ،ورئي�سة جمعية املديرات
"رامنيكو فال�سييا".

"ميثل حتالف جمعيات
�سيدات الأعمال فر�صة
�سانح ًة لهذه اجلمعيات
كي تعمل معا ً ومتثل
�صوتا ً �أقوى يف احلوار مع
ال�سلطات العامة ".وقد قدّم
التحالف م�شاركات قيّمة
من القطاع اخلا�ص حول
ال�سيا�سة املالية العامة.

حتالف جمعيات �أعمال ال�سيدات كائتالف غري ر�سمي بال رئي�س �أو موظفني،
ُ
ت� َّأ�س�س
وبنظام للع�ضوية مكوَّ ن من ثالث طبقات :الأع�ضاء امل�ؤ�س�سون (فريق عمل م�ؤلف
من ت�سعة مندوبني) ،والأع�ضاء كاملو الع�ضوية (�أي جمعية ل�سيدات الأعمال ترغب
يف االن�ضمام) ،والأع�ضاء الداعمون (اجلمعيات الن�سوية التي لديها برامج و�أجندة
�أعمال ذات �صلة) .وعُ ه َد �إىل �أمانة لل�رس م�سئولية �إدارة �شئون االئتالف ،مبا يف
ذلك ن�شاطات التوا�صل والتن�سيق .وقد �شغل مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف
رس خالل العامني الأوليني من عمر هذا التحالف.
رومانيا من�صب �أمانة ال� ِّ

بناء القدرات والظهور يف ال�سيا�سات العامة

اتفق كلٌّ من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ـ رومانيا ،وجمعيات �أعمال
ال�سيدات املُ�شارِ كة يف هذا امل�رشوع ،على احلاجة �إىل تقوية اجلمعيات الأع�ضاء كل
على حده� ،إىل جانب تقوية التحالف �أو االئتالف ككل ،فَ نظَّ م املركز ،والتحالف،
ور�شات عمل حول التخطيط اال�سرتاتيجي ،واملنا�رصة وك�سب الت�أييد ،والت�صوّ ر
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اجلماهريي العام للأمور ،و�إ�رشاك اجلمعيات الأع�ضاء .ثمَّ قاما بتدريب �أكرث من
 150من رياديات الأعمال ،واملديرات ،واملتطوعات يف اجلمعية .وجري ًا على
العادة ،فقد ا�ستمر عقد امل�ؤمتر ال�سنوي لل�سيدات املعنيات بالأعمال ،وازدادت
ن�سبة احل�ضور �سن ًة بعد �أخرى ،واتَّ�سعت دائرة امل�شاركة لت�شمل ال�سلطات املحلية
املو�سع والظهور
َّ
والوطنية العامة .ويتمتع �أع�ضاء التحالف بفر�ص الت�شبيك
الوا�ضح بدرجة �أكرب.
وكلَّما انهمك احتاد جمعيات �سيدات الأعمال يف فعاليات و�أن�شطة ت�ستهدف ال�سيا�سات
العامة ،متكَّن من بناء �سمعته كتحالف ناجح وجدير بالثقة .ويف عام  ،2004طلبت
�سلطة الرقابة الوطنية من التحالف امل�ساعدة يف تعديل مدوَّ نة ال�سلوك اخلا�ص
مب�سئويل الرقابة .وقد مت ت�صميم هذه املدوَّ نة من �أجل احل ِّد من التجاوزات التي
يرتكبها امل�سئولون احلكوميون عند قيامهم بعمليات التفتي�ش على ال�رشكات اخلا�صة.
وقدم التحالف معلومات و�آراء قيِّمة َجمَ عها من القطاع اخلا�ص خالل هذه العملية.
و�أدَّ ت هذه امل�شاركة الرفيعة امل�ستوى يف �صناعة ال�سيا�سات �إىل توجيه دعوات
مماثلة �إىل التحالف من وزارات وجهات رومانية �أخرى .فعلى �سبيل املثال،
طلبت وزارة املالية من حتالف جمعيات �سيدات الأعمال تقدمي ر�أيه حول �صياغة
م�سودة ت�رشيع خا�ص ب�رضيبة الدخل ،ف�أ�سهمت الدرا�سات وجل�سات احلوار العامة
وامل�ؤمترات ال�صحفية التي عقدها التحالف يف الرتويج لفكرة ال�رضائب املخفَّ�ضة
كو�سيلة نحو حتقيق اقت�صاد �سليم .وقامت وزارة العمل واحلماية االجتماعية بدعوة
التحالف �إىل التعاون الدائم مع ق�سم الفر�ص املت�ساوية ،بينما قامت الهيئة الوطنية
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة والتعاونيات ب�إ�رشاك التحالف يف برنامج �رشاكة
للأعمال الريادية الن�سائية ،واملبادرات الت�رشيعية امل�ستقبلية املعنية باملن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة .ويلتقي �أع�ضاء االحتاد ب�أع�ضاء الربملان الروماين ب�شكل
دوري ،كما �أُتيحت الفر�صة كذلك لالحتاد لكي يقدم ر�ؤيته وخططه للم�ستقبل لرئي�س
رومانيا.
وكان احتاد جمعيات �سيدات الأعمال قد قرَّ ر تنظيم حوار عام للتعبري عن خماوف
وبواعث القلق لدى رجال و�سيِّدات الأعمال ،ب�ش�أن الآثار الناجتة عن تعديالت عام
 2005على قانون املالية العامة وقانون العمل اجلديد .وح�رض جل�سة احلوار
�أع�ضاء التحالف ،وممثلني عن جمعيات الأعمال الأخرى ،ومندوبي و�سائل
الإعالم ،وم�سئولني حكوميني (من وزارتي املالية والعمل ،والهيئة الوطنية
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة والتعاونيات) ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن الربملان،
ومعهد الأبحاث املالية والنقدية .وقد ا�ستطاع �أع�ضاء حتالف جمعيات �سيدات
الأعمال رفع وترية التوعية العامة بعدد من ق�ضايا ال�سيا�سات العامة ،مدعومني
يف تلك اجلهود بنتائج درا�سة �شاملة� ،أُجريت بتكليف من مركز امل�رشوعات الدولية
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اخلا�صة ،حول ال�رضائب على كل من الرواتب ونظام الت�أمينات االجتماعية
الروماين .و�أو�صت الدرا�سة بتخفي�ض عدد امل�شاركني وم�ستوى اال�شرتاك يف
الت�أمينات االجتماعية ،وتب�سيط الإجراءات ال�شهرية ،والوثائق املتعلقة مبدفوعات
ال�رضيبة و�إثباتات �أو �أدلة ت�سديدها .ومت �أخذ �آراء امل�شاركني وت�ضمينها يف وثيقة
ختامية ،قُ دّمت �إىل الوزارات املعنية لتحليلها ،وذلك بناءً على طلب من املندوبني
الذين ح�رضوا اللقاء.

تقوية جمعيات �سيدات الأعمال يف رومانيا

مل َي ُع ْد حتالف جمعيات �سيدات الأعمال يتلقَّى �أي دعم خارجي منذ كانون الثاين/
يناير  ،2006بل �أ�صبح يعتمد على الرعاية التامة من �أع�ضائه .فقد ت�سلّمت �إحدى
اجلمعيات الأع�ضاء مهمّة �أمانة ال�رس ،و�أ�صبح االحتاد يُركّ ز الآن على تدعيم
�صورته العامة ك�رشيكٍ فعّ ال يف احلوار بني القطاعني العام واخلا�ص .ويتعاون
التحالف مع اللجنة االقت�صادية يف جمل�س ال�شيوخ عن طريق تقدمي �آراء ومالحظات
حول قانون املالية العامة والقوانني الأخرى ذات ال�صلة مبجتمع الأعمال .وي�شجع
التحالف �أع�ضاءَ ه على امل�شاركة يف امل�ؤمترات املحلية والدولية .وقد �أعرب
ُ
العديد من �أع�ضاء التحالف عن رغبتهم يف االن�ضمام �إىل حتالف م�ستقبلي جلمعيات
البلقان ،وعن االنخراط يف �أن�شطة وفعاليات مرتبطة باملنا�رصة وك�سب الت�أييد يف
�شبكة �أو�سع نطاقاً .وتُظهر مثل هذه امليول والرَّ غبات مدى تفاين �أع�ضاء التحالف
و�أهمية الدور الذي يلعبونه يف تطوير التعاون بني خمتلف الأعمال يف رومانيا.
موَّلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وال�صندوق الوطني للدميقراطية الأن�شطة الواردة يف هذه احلالة
الدرا�سية.
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تلعب احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات �أدوار ًا مهمة يف جذب اال�ستثمار،
ُ
وت�أ�سي�س قطاع خا�ص مزدهر قوي ،وبناء املجتمعات الدميقراطية .فال�رشكات
ذات الإدارة اجليدة ميكنها تقدمي �أداءٍ �أف�ضل ،وامل�ساهمة يف الإنتاجية والنمو
الطويل املدى .وبنف�س ال َقدْر من الأهمية تعمل احلوكمة الر�شيدة على غر�س القيم
الأ�سا�سية لل�شفافية ،والعدالة وامل�ساءلة ،وال�شعور بامل�سئولية .فعندما ُت ْن�شرَ ُ هذه
القيم وتتغلغل يف اقت�صادٍ ما ،ف�إنها تعمل على �إر�ساء دعائم امل�ساءلة يف النظام
ال�سيا�سي وتُغلق الباب يف وجه الف�ساد .وعلى نحو مماثل ،تعمل احلوكمة الر�شيدة
�ض
لل�رشكات على ك�رس �سيطرة �أ�صحاب امل�صالح ال�شخ�صية واملالية التي قد تقوِّ ُ
الأداءَ ال�سليم لل�سوق ،وحتول دون تطور امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الدميقراطية.
ِّف برامج مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة مديري ال�رشكات باملبادئ
تُثق ُ
ِّف �أي�ض ًا امل�ساهمني بحقوقهم وم�سئولياتهم،
الأ�سا�سية حلوكمة ال�رشكات .وتثق ُ
وتن�رش الوعي باحلاجة �إىل املمار�سات الفعالة حلوكمة ال�رشكات .وقد �صاغ
�رشكاء املركز يف بلدان ،مثل جمهورية م�رص العربية امليثاق الوطني لأخالقيات
حوكمة ال�رشكات ،الذي يُعنى بتلبية املعايري الدولية بينما ي�أخذ واقع الأعمال
املحلي بعني االعتبار� .أما يف مناطق �آ�سيا والدول املطلّة على املحيط الهادي،
فقد قامت �شبكة م�ؤلّفة من م�ؤ�س�سات متويل التنمية بتنفيذ نظام لتقييم م�ستويات
حوكمة ال�رشكات ،من �أجل ر�صد املجاالت املُحتملة لعمليات الإ�صالح.
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ال�شفافية وامل�ساءَلة قدمًا �إىل الأمام
بقلم :جني مات�شيكو
رص ب�إجراء �إ�صالحات �شاملة خالل فرتة الت�سعينيات من العقد املا�ضي
قامت م� ُ
عندما حتوّ لت �إىل اقت�صاد ال�سوق ،ومنها اخل�صخ�صة على نطاق وا�سع ،وتطوير
�أ�سواق ر�أ�س املال .ورغم بذل م�رص هذه اجلهود ،فقد ك�شف االنهيار املايل،
لعدد من ال�رشكات الكربى ،النِّقاب عن احلاجة �إىل تبنِّي مبادئ حوكمة ال�رشكات
على نطاق وا�سع داخل جمتمع الأعمال امل�رصي .ويف درا�سة م�سحية �أُجريت عام
 ،2005بتكليف من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،على مالكي ال�رشكات
امل�رصية املدرجة وغري املدرجة يف �سوق الأوراق املالية ،وافق  92%ممَّ ن
�شملتهم الدرا�سة على �أن حوكمة ال�رشكات هي �إحدى �أف�ضل ال�سبل حلماية ال�رشكات
وت�شجيع التنمية االقت�صادية .ويوفِّ ر تبنِّي املبادئ ال�سليمة حلوكمة ال�رشكات
�صمَّامات الأمان الالزمة ملواجهة الف�ساد و�سوء الإدارة ،يف الوقت الذي ي�شجِّ ع
على تطبيق ال�شفافية والرتويج لها.
ويف ت�رشين الأول�/أكتوبر � ،2005أ�صدر معهد املديرين امل�رصي ميثاق حوكمة
ال�رشكات يف م�رص ،الذي �أعدَّه مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،وال�رشكاء
املحليون بالت�شاور مع جمتمع الأعمال ،واملحا�سبني ومراجعي ومدقِّ قي
احل�سابات .وكان هذا امليثاق هو الأول من نوعه يف العامل ،الذي يُكتب برمته
مت �إن�شا�ؤه من العدم لينا�سب البيئة القانونية والتنظيمية فى
باللغة العربية� ،إذ َّ
م�رص ،ويُالئم متطلبات الأطراف املعنية �صاحبة امل�صلحة.
ويَهدف امليثاق �إىل ن�رش وت�شجيع ال�شفافية ،واالنفتاح ،وامللكية ،وامل�سئولية.
كما يَهدف �إىل �إدماج هذه القيم يف العقلية الثقافية امل�رصية .ويَن�ص امليثاق على
�أنّ "تطبيق حوكمة ال�رشكات بالطريقة ال�صحيحة ال يقت�رص على مراعاة احرتام
جمموعة من القواعد وتف�سريها تف�سري ًا حرفي ًا بطريقة مُ قيَّدة ،بل �إنَّ احلوكمة �أي�ض ًا
ثقاف ٌة و�أُ�سلوب لإدارة العالقة بني مالكي ال�رشكة ،ومديريها ،واجلهات املعنية
�صاحبة امل�صلحة فيها ،مما يجعل م�صلحة املجتمع ككل �أكرث قابلية للتحقيق عندما
يقوم املزيد من املعنيني بتطبيق �أحكام امليثاق" *.لقد �أر�ست مبادر ُة احلوكمة هذه
أ�سا�س لبيئة ا�ستثمارية محُ َ �سَّ نة ،عن طريق النهو�ض ب�أف�ضل املمار�سات  ،وتعزيز
ال َ
�سمعة ال�رشكات التي تلتزم بامليثاق يف �آنٍ معاً.

76

حوكمة ال�شركات
�إن�شاء امليثاق

قام معهد املديرين امل�رصي ،ومركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،ب�إعداد
ميثاق حوكمة ال�رشكات على عدة مراحل :املرحلة الأوىل ت�ضمَّنت �إجراء مراجعة
لأف�ضل املمار�سات الدولية يف جمال حوكمة ال�رشكات ،وذلك من �أجل تزويد
املجموعة بفهمٍ را�سخ ملفهوم حوكمة ال�رشكات .فكوَّ نت املراجع ُة �صور ًة معمَّق ًة
لإعداد وتطبيق مواثيق مماثلة يف دول �أخرى� .أما املرحلة التالية فت�ضمَّنت �إجراء
مراجع ٍة للإطار القانوين احلايل يف م�رص ،مبا يف ذلك مراجعة الأدبيات املحلية،
والتقارير التي تُ�صدرها املنظمات امل�رصية الدولية ،وما متخ�ضت عنه النقا�شات
التي دارت خالل ور�شات العمل والندوات التي عقدها �سابق ًا مركز امل�رشوعات
الدولية اخلا�صة.
وتال هذه املرحلة نقا�شات مع معهد املديرين امل�رصي لو�ضع الطبيعة القانونية
للميثاق ونطاق عمله .ومع �أن االلتزام بامليثاق �أمر طوعي� ،إال �أنَّه كان من
امل�أمول �أن يَ�ستند �إىل قانون �سوق ر�أ�س املال وقانون ال�رشكات.
وقام الدكتور زياد بهاء الدين ،وهو خبري حملي يف اال�ستثمار والتجارة ،ب�صياغة
الن�سخة الأوىل من امليثاق ،التي مت تقدميها �إىل اجتماعات القطاع اخلا�ص
مع ممثلي احلكومة يف وقت مبكّر من عام  .2005و�ضمَّت تلك املجموعة يف
ع�ضويتها ممثلني عن بور�صة القاهرة ،وبور�صة
الإ�سكندرية ،والهيئة امل�رصية للأ�سواق املالية،
�أ�سفرت ال�شراكة بني مركز
واملعهد امل�رصيف امل�رصي ،بالإ�ضافة �إىل العديد
امل�شروعات الدولية اخلا�صة
من جمعيات الأعمال .وخالل �سل�سلة من ور�شات
ومعهد املديرين امل�صري عن
العمل والندوات طُ لب من تلك اجلهات امل�شاركة
و�ضع ميثاق �أخالقيات حول
يف تقييم كيفية جعل م�سودة امليثاق �أكرث فعاليّة
حوكمة ال�شركات ،وكان هذا
وقابلية للتطبيق على تنمية القطاع اخلا�ص والقطاع
امليثاق هو الأول من نوعه
االقت�صادي يف م�رص .وقام مركز امل�رشوعات
يف العامل ،الذي يُكتب برمته
الدولية اخلا�صة با�ستطالع ر�أي مالكي من�ش�آت
باللغة العربية .ويُ�شكِّل
الأعمال حول بنود منفردة معينة يف م�سودة
امليثاق منوذجا ً يُحتذى به
امليثاق .ومت ت�ضمني ردود املجموعات املختلفة
ملبادرات مماثلة يقودها
يف الن�سخة النهائية منه ،التي مت تقدميها حينئ ٍذ �إىل
القطاع اخلا�ص يف املنطقة.
معهد املديرين امل�رصي من �أجل املوافقة عليها.

دليل للجميع

لقد كُ تب ميثاق حوكمة ال�رشكات بلغة �سهلة يفهمها جميع املُ�ستخدمني املحتملني
له ،حيث يُحدِّد حقوق وم�سئوليات م�ساهمي ال�رشكات ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة،
مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة 77

م�صر
واملدققني الداخليني واخلارجيني وجلان مراجعة احل�سابات .ويدعو امليثاق �إىل
الإف�صاح الكامل عن املعلومات املالية و�سيا�سات ال�رشكة للم�ساهمني و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،واملوظفني واجلمهور .كما ي�صف امليثاق التدابري الهادفة �إىل
تفادي ت�ضارب امل�صالح.
ومع �أنَّ امليثاق متت �صياغته �أ�سا�س ًا مل�ساعدة ال�رشكات املطروحة �أ�سهمها للتداول
العام ،وللم�ؤ�س�سات املالية� ،إال �أنَّه ينطبق �أي�ض ًا على الأعمال ال�صغرية ،والأعمال
ذات امللكية اخلا�صة� .إن  90%من من�ش�آت الأعمال يف ال�رشق الأو�سط هي �رشكات
عائلية� ،إن جميع �أنواع ال�رشكات عليها االلتزام بامليثاق وفق �أف�ضل ما لديها من
قدرات ،وعلى تبنِّي مبادئ امل�ساءلة ،وال�شعور بامل�سئولية ،وال�شفافية والثقة التي
تُ�شكِّل مع ًا الأُ�س�س التي يقوم عليها امليثاق .ومع �أن �آليات عمل حوكمة املن�ش�آت
وال�رشكات العائلية تختلف عن نظرياتها من ال�رشكات املطروحة �أ�سهمها للتداول
العام ،ف�إن املن�ش�آت وال�رشكات العائلية ال تزال تُ�سهم يف الثقافة املجتمعية حلوكمة
ال�رشكات ،ويتعينَّ عليها �أن تُلبِّي متطلبات �أ�صحاب امل�صلحة فيها.
�سوف يُ�ستخدَم ميثاق حوكمة ال�رشكات يف م�رص ،كنموذج يُحتذى به يف املبادرات
املماثلة الأخرى التي يقودها القطاع اخلا�ص يف املنطقة .ومن امل�أمول �أن يقوم
املدققون اخلارجيون وامل�ست�شارون القانونيون بال�ضغط على مديري ال�رشكات
كي يلتزموا بامليثاق ،و�أن تقوم البنوك وم�ؤ�س�سات تقدير اجلدارة االئتمانية بالنظر
يف التزام ال�رشكات بامليثاق كجزء من عمليات التقدير التي تجُ ريها .و�سوف جتني
ال�رشكات التي تلتزم بامليثاق ثمار ذلك ،من حيث الثقة العامة ،وثقة امل�ستثمرين
بها� ،إ�ضافة �إىل حت�سّ ن �أدائها.
موَّ لت ال�رشاكة ال�رشق �أو�سطية الأن�شطة الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
مالحظة:

*ميثاق حوكمة ال�رشكات يف م�رص ،املبادئ التوجيهية واملعايري (ت�رشين الأول�/أكتوبر ،)2005
الق�سم .1-4

* Egypt Code of Corporate Governance, Guidelines and Standards (Oct. 2005) section 1.4.

امل�صادر:

ميثاق حوكمة ال�رشكات يف م�رص  ،املبادئ التوجيهية واملعايري (ت�رشين الأول�/أكتوبر .)2005
Egypt Code of Corporate Governance, Guidelines and Standards (Oct. 2005).
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"م�رص تُطلق ميثاق حوكمة ال�رشكات "،اجتاهات حوكمة ال�رشكات ( ،8جنيف .)2005
“.)Egypt Releases Corporate Governance Code,” Corporate Governance Trends 8 (Summer 2005
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�آ�سيا -املحيط الهادي

قيا�س �أداء حوكمة ال�شركات� :إطار عمل للتنفيذ
�أَكَّ دت الأزم ُة املالية الآ�سيوية ،التي حدثت عام  ،1997احلاج َة �إىل القيام ب�إ�صالحات خا�صة
باحلوكمة ال تقت�رص على جمتمع الأعمال فح�سب ،بل متتد لت�شمل امل�ؤ�س�سات الوطنية لتمويل
التنمية ،التي ُت�ؤ�سِّ �سُ ها احلكومات لكي تقدم متوي ًال طويل املدى وم�ساعدات فنية �إىل قطاعات
من االقت�صاد ال يخدمها موفِّرو ر�أ�س املال الآخرون .فخالف ًا ملا تقوم به البنوك التجارية،
تُقدِّم م�ؤ�س�سات متويل التنمية التدريب واخلربات الإدارية بالإ�ضافة �إىل تقدمي امل�ساعدات
املالية .وبناء على ذلك ،ت�ستطيع هذه امل�ؤ�س�سات لعب دور مركزي يف النهو�ض بالإ�صالحات
املعنية بحوكمة ال�رشكات ،ولكن يتعينَّ عليها �أن تقوم هي �أو ًال برت�سيخ ممار�سات احلوكمة،
لكي تتمكن من العمل على تعزيز احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات والرتويج لها.
وتلبي ًة لهذه احلاجة بد�أت رابطة م�ؤ�س�سات متويل التنمية يف منطقة �آ�سيا والدول املُطلَّة على
املحيط الهادي ،التي تتَّخذ من الفلبني مقر ًا لها ،تنفيذ م�رشوع م�ؤ�س�سات متويل التنمية حلوكمة
ال�رشكات يف عام  ،2003بال�رشاكة مع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة .وتهدف الرابطة
�إىل النهو�ض بالتنمية امل�ستدامة عن طريق اجلمع ما بني امل�صارف الوطنية للتنمية ون�رش �آليات
احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات.
وتُ�شجّ ع الرابطة املذكورة م�ؤ�س�سات متويل التنمية على تبنِّي �سيا�سات احلوكمة الر�شيدة
وممار�ستها و�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي عليها ،ال لأنها بب�ساطة "ال�شيء ال�صحيح الواجب القيام
به" ،بل لأنها �أي�ض ًا �رضوري ًة لنجاح الأعمال.
وكان "�أوكتاڤيو بي .بريالتا" ،نائب الأمني العام لرابطة م�ؤ�س�سات متويل التنمية يف منطقة
�آ�سيا والدول املطلّة على املحيط الهادي ،قد �أ�شار �إىل �أنَّ "وجود جمال�س �إدارة فعّالة يُعترب
�أمر ًا حيوي ًا �إذا ما �أردنا جلهود "حتويل م�ؤ�س�سات متويل �إىل �رشكات �أن تنجح ".وبكل
ب�ساطة ،ف�إن �إدراك �أهمية حوكمة ال�رشكات �أم ٌر ال يكفي يف ح ِّد ذاته ،بل يجب على �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أن يفهموا م�سئولياتهم بو�ضوح ،و�أن يتلقّوا التدريب واملعرفة الكافيني".

بطاقة ت�سجيل �أداء حوكمة ال�شركات

با�رشت الرابطة بتنفيذ م�رشوع جديد ،كجز ٍء من ا�سرتاتيجياتها لتح�سني حوكمة ال�رشكات،
يهدف �إىل ت�صميم بطاقة لت�سجيل درجة �أداء حوكمة ال�رشكات بالن�سبة �إىل م�ؤ�س�سات متويل
التنمية وزبائنها .وقد طوَّر امل�شاركون يف ور�شة عمل �إقليمية� ،أُقيمت يف مانيال� ،أدا ًة للتقييم
والر�صد واملتابعة� ،أطلق عليها ا�سم" :نظام تقدير درجات �أداء حوكمة ال�رشكات اخلا�ص
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حوكمة ال�شركات
برابطة م�ؤ�س�سات متويل التنمية يف منطقة �آ�سيا والدول املطلَّة على املحيط الهادي" .وهذا
النظام عبارة عن ن�سخة معدلة ومو�سَّ عة لأ�سلوبني دوليني قائمني معنيني بتقدير درجات �أداء
احلوكمة ،وهو يراقب املجاالت املحتملة للإ�صالحات املعنية باحلوكمة .وقد ارتكزت
الرابطة على �شبكة مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة الوا�سعة من خرباء حوكمة ال�رشكات
يف تطويرها للنظام املذكور .ولأنّ قطاع امل�شرتيات يف الدول الأع�ضاء يف الرابطة
املذكورة يت�شارك يف البُنى املماثلة والأُطر القانونية ،ف�إن تبنِّي نظام تقدير درجات �أداء
حوكمة ال�رشكة يُع ُّد تدبري ًا منا�سب ًا وعملياً .فبا�ستخدام نظام م�شرتك ميكن للحكومة املعنية،
وامل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف واخلا�صة� ،أن تر�صد التقدُّم الذي حترزه الإ�صالحات يف
جمال حوكمة ال�رشكات ،داخل كل بلد على حده ،ومقارنته بالتقدم املتحقق يف الدول
الأخرى باملنطقة .ويُحدِّد بو�ضوح نظامُ تقدير درجات
يوجد يف الوقت احلا�ضر لدى
الأداء يف جماالت الإ�صالح التي حتتاج �إىل مزي ٍد من
م�ؤ�س�سات متويل التنمية يف
التح�سني والأهمية الن�سبية لكل جمالٍ .

جميع �أنحاء منطقة �آ�سيا
والدول املطلّة على املحيط
الهادي� ،سيا�سات ومواثيق
حلوكمة ال�شركات� ،إ�ضافة
�إىل وجود �أ�شخا�ص مهمِّني
�أو وحدات مهمة تقوم بر�صد
ومتابعة وتنفيذ الربامج
والأن�شطة اخلا�صة بحوكمة
ال�شركات.

ويو�ضح نظام تقدير الدرجات املذكور الو�ضع الكلي،
وجودة احلوكمة يف م�ؤ�س�سة التمويل ،وذلك عن
طريق تتبُّع التغيريات التي يتم �إدخالها على �سيا�سات
وممار�سات احلوكمة مع مرور الزمن .ويت�ألف النظام،
على وجه التحديد ،من ا�ستطالع يتطلب ممن يخ�ضعون
لال�ستطالع القيام بتقييم ممار�سات احلوكمة املتَّبعة يف
م�ؤ�س�ساتهم .وتُوجد هناك نُ�سختان من بطاقة ت�سجيل
درجة الأداء :الأُوىل تُ�ستخدم مل�ؤ�س�سات متويل التنمية،
بينما تُ�ستخدم الأُخرى للم�صارف التجارية وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى .ويقوم امل�سئول الإداري لال�ستطالع
بتحويل الإجابات على كل �س�ؤال �إىل درجات ،با�ستخدام نظام نقطة التعادل املُع ٍّد �سلفا،
ويتم توحيد نقاط كل معيار يف معدّل كلي م�ؤ�س�سي مُ رجَّ ح حلوكمة ال�رشكات� .أما �أوزان
كل معيار من معايري احلوكمة فهي كالتايل :حقوق امل�ساهمني ( ،)25%االلتزام بحوكمة
ال�رشكات ( ،)20%حوكمة جمل�س الإدارة ( ،)25%الإف�صاح وال�شفافية ( ،)15%التدقيق
( .)15%ويُرافق نظام النقاط التف�صيلي قوائم حتقُّق للمقابلة واملقارنة مع كل عن�رص من
العنا�رص اخلم�سة.
وقد متَّت مراجعة نظام تقدير درجات �أداء احلوكمة واختباره ،وتنقيحه �أثناء انعقاد خم�س
ور�شات عمل يف فيجي ،وماليزيا ،ومنغوليا ،وباك�ستان ،وفيتنام .وتقوم امل�ؤ�س�سات
الأع�ضاء يف رابطة م�ؤ�س�سات متويل التنمية بتطبيق الن�سخة النهائية من النظام ،التي مت
تطويرها يف مانيال.
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لقد وفَّر هذا امل�رشوع ر�ؤية وا�ضحة يف جمال تطبيق ممار�سات حوكمة ال�رشكات يف
م�ؤ�س�سات متويل التنمية .فثمانٌ من �أ�صل  10م�ؤ�س�سات �أع�ضاء يف الرابطة لديها يف الوقت
احلا�رض �سيا�سات و�/أو مواثيق حلوكمة ال�رشكات� ،أقرتها جمال�س �إدارتها ،ويكاد يكون
لدى معظمها تقريب ًا �أ�شخا�ص رئي�سيون �أو وحدات رئي�سية يف م�ؤ�س�ساتهم تر�صد وتطبِّق برامج
حوكمة ال�رشكات و�أن�شطتها .وقد �شارك يف الربنامج ما جمموعه  79م�ؤ�س�سة من �أع�ضاء
رابطة م�ؤ�س�سات متويل التنمية يف منطقة �آ�سيا والدول املطلَّة على املحيط الهادي وال�شبكات
الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة  165من املديرين واملديرين الكبار من  23بلد ًا يف املنطقة.
وكانت الرابطة نف�سها قد نمَ َت فَ غَ دَت مرجع ًا قيادي ًا يف ق�ضايا احلوكمة .ويرجع الف�ضل يف
ذلك ،يف جزء منه� ،إىل امل�ساعدة التي قدمها مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة يف جمال
التخطيط اال�سرتاتيجي على مرّ ال�سنني.
وتُعترب م�ؤ�س�سات متويل التنمية "�أدوات ا�ستك�شاف" مبعنى �أنها متوِّ ل امل�ش�آت ال�صغرية التي
تكون يف بداية ن�ش�أتها ،والتي متيل امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى �إىل جتنّب متويلها ب�سبب
املخاطر املحتملة الكامنة ،وفرتة النمو طويلة الأمد التي متر بها مثل هذه املن�ش�آت .لقد
وفَّرت هذه املبادرة الفر�صة لأع�ضاء رابطة م�ؤ�س�سات متويل التنمية يف منطقة �آ�سيا والدول
املطلَّة على املحيط الهادي لكي ت�صبح م�ؤ�س�سات منوذجية يف جمال احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات
بهدف �إقامة �أعمال م�ستدامة.
موَّ ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الأن�شطة الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
امل�صادر:
رابطة م�ؤ�س�سات متويل التنمية يف منطقة �آ�سيا والدول املطلَّة على املحيط الهادي ،نظام تقدير �أداء حوكمة ال�رشكات
للبنوك التنموية وللم�ؤ�س�سات املالية الأخرى (مدينة "ماكاتي" ،الفلبني :جمعية م�ؤ�س�سات متويل التنمية يف منطقة
�آ�سيا 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).
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تعتمد الدميقراطيات والأ�سواق على حرية املعلومات ،وا�ستقالل و�سائل
الإعالم ،وال�شّ فافية يف احلكم ،من �أجل �أن يتمكن املواطنون من الو�صول �إىل
حيثيات مبنية على املعلومات .فبينما يحتاج املواطنون �إىل املعلومات لكي
يفهموا امل�سائل املتعلقة بال�سيا�سات ،وي�شاركوا يف �صناعتها ،وميار�سوا م�ساءلة
احلكومة ،يحتاج القطاع اخلا�ص �إىل املعلومات ملمار�سة �أعماله ،واال�ستثمار،
واالبتكار .وميكن تلبية تلك االحتياجات من خالل و�سائل الإعالم الن�شطة،
والقوانني و�آليات العمل التي تُلقي ال�ضوء على نظام احلكم .ويعتمد الإ�صالح يف
العديد من املجتمعات �أي�ض ًا على تثقيف اجلمهور باملبادئ الأ�سا�سية للدميقراطية
وال�سوق.
ففي �إثيوبيا ،وجدت غرفة التجارة واجلمعيات القطاعية يف �أدي�س بابا ،يف
الإذاعة و�سيل ًة ممتاز ًة للتوا�صل مع م�سئويل احلكومة ،واجلمهور يف الوقت نف�سه.
و�أدت الربامج الإذاعية ،عن امل�سائل االقت�صادية والتنظيمية� ،إىل ن�رش املعلومات
و�آراء كل من القطاع اخلا�ص وامل�سئولني احلكوميني .وفى م�رص� ،أ�سهم معهد
الأهرام الإقليمي لل�صحافة ،بالتعاون مع مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة،
برفع م�ستوى وجودة �إعداد التقارير الإعالمية من خالل تدريب ال�صحفيني من
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا على الق�ضايا االقت�صادية .وقد وفَّ ر املعهد
�أي�ض ًا منابر لل�صحفيني واجلهات املعنية الأخرى لتبادل الأفكار حول حت�سني
احلوكمة والفر�ص االقت�صادية يف م�رص.
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�إثيوبيا

دعم ن�شاط جمتمع الأعمال عرب الإذاعة
بقلم� :رسايا توزي
قامت احلكومة الإثيوبية ،خالل العقد الذي تال الإطاحة بنظام "ديرغ" املارك�سي
ال�سلطوي ،بتنفيذ برنامج الإ�صالح االقت�صادي املعني باال�ستقرار املايل للبالد،
وت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد ،وجذب اال�ستثمار الأجنبي� .إال �أن
عقود ًا من الفقر ،والنزاعات املدنية ،وال�سلطة املركزية املت�شدِّدة ،وعدم الإملام
باملفاهيم الدميقراطية ،ال ميكن جتاوزها والتغلُّب عليها ب�سهولة .وتعتمد عملية حتوُّ ل
�إثيوبيا �إىل الدميقراطية على تقوية م�صادر بديلة للمعلومات ،وتو�سيع قاعدة احلوار
ال�سيا�سي.
لقد عملت جمموعات املجتمع املدين ،ب�شكل متزايد على �إ�رشاك كل من احلكومة
واجلمهور يف حوار حول امل�سائل ال�سيا�سية واالقت�صادية .وقامت غرفة جتارة �أدي�س
بابا وجمعيات الأعمال بدورها يف زيادة فر�ص الو�صول �إىل وجهات نظر بديلة حول
االقت�صاد ،وذلك من خالل الربنامج الإذاعي�" :صوت غرفة جتارة �أدي�س بابا" ،الذي
ُيبَثُّ خلدمة جمتمع الأعمال يف �إثيوبيا .وقد �ساعد مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
يف املحافظة على بقاء هذا ال�صوت امل�ستقل ح َّي ًا على الهواء ،رغم رف�ض احلكومة
لذلك� ،إ�ضافة �إىل قيام املركز �أي�ض ًا بامل�ساعدة يف التح�سني امل�ستمر للربنامج.

الإذاعة كو�سيلة جماهريية للمنا�صرة

د�أبت غرفة جتارة �أدي�س بابا وجمعيات الأعمال  ،منذ ت�أ�سي�سها عام  ،1947على تعزيز
التقدم يف �إثيوبيا .فهي �أقدم و�أكرب غرفة جتارة يف البالد ،حيث يبلغ عدد �أع�ضائها
حوايل  10000ع�ضو .وتدعم م�شاريعُ غرفة جتارة �أدي�س بابا وجمعيات الأعمال
القطاعية ،الأنظم َة االقت�صادية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية التي تقوم على مبادئ
احلرية الفردية ،وروح املبادرة ،وتوفري الفر�ص ،وال�شعور بامل�سئولية .وقد بد�أت
الغرفة واجلمعيات املذكورة ،مب�ساعدة من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،يف
ني�سان�/إبريل  ،2001ببثّ برنامج يُذاع مرتني �أ�سبوعيا  ،على موجة � 97.1إف.
�إم .يف "�إذاعة �إثيوبيا" ،كجزء من جهود تلك الغرفة واجلمعيات يف جمال املنا�رصة
وك�سب الت�أييد .وهَ دَف الربنامج الإذاعي �إىل حتقيق ثالثة �أهداف هي :تثقيف جمتمع
الأعمال ب�ش�أن امل�سائل والإجراءات التنظيمية ذات ال�صلة ،وتقدمي معلومات جتارية
ومعلومات �أخرى خا�صة بالأعمال وبالتدريب ،و�إيجاد منرب من �أجل حوارٍ �أف�ضل بني
اجلمهور واحلكومة حول ق�ضايا تهمُّ القطاع اخلا�ص واالقت�صاد الإثيوبي .لقد كان
ا�ستخدام هذه الغرفة واجلمعيات للإذاعة لإي�صال ر�سالتها قرار ًا ا�سرتاتيجي ًا اتخذته
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غرفة جتارة �أدي�س بابا وجمعيات الأعمال القطاعية؛ لأن الإذاعة هي الو�سيلة الأوىل
يف التوا�صل اجلماهريي يف �إثيوبيا.
لقد ا�ستطاعت غرفة جتارة �أدي�س بابا وجمعيات الأعمال القطاعية ،من خالل تنفيذ
برناجمها زيادة قدرتها على �إي�صال ر�سالتها �أ�ضعاف ًا م�ضاعفةً ،ال لأع�ضائها فح�سب،
بل �إىل الالعبني احلكوميني املهمِّني �أي�ضاً .وقد كان الربنامج الإذاعي مبثابة مكان
حلقات
ُ
يحت�شد فيه الأع�ضاء لإي�صال �صوتهم �إىل �أرفع امل�ستويات احلكومية� ،إذ مكَّنت
البثّ ك ًال من احلكومة وجمتمع الأعمال من تو�ضيح ق�ضايا ال�سيا�سات ،وجعل كل منهما
�أكرث اطالع ًا على موقف الطرف الآخر من تلك الق�ضايا .ومل يكن لتلك املحادثات �أن
تُعْ قَد �إال باجلهود التي بذلتها غرفة جتارة �أدي�س بابا وجمعيات الأعمال القطاعية.

الردود على وجهات النظر البديلة

ركّ زت الربامج الإذاعية على �أخبار الأعمال اجلارية وعلى وجهات نظر وق�ضايا،
مثل :التجارة واال�ستثمار ،وق�ص�ص جناح الأعمال ،والن�ساء امل�شاركات يف الأعمال،
والعلوم والتكنولوجيا ،والتعامل مع ڤريو�س نق�ص املناعة الب�رشية املكت�سبة (الإيدز)
يف �أماكن العمل ،والرتبية املدنية والتوعية .وقد عُ قدت مقابالت مع م�سئولني حكوميني
بارزين ،يف العديد من الربامج الإذاعية ال�شهرية ،دارت خاللها حوارات معهم حول
املو�ضوعات ذات ال�صلة بتلك الق�ضايا .وكان من بني ه�ؤالء امل�سئولني" :ميلي�س
زيناوي" – رئي�س الوزراء ،والدكتور "نيغا�سي غيدادا" – الرئي�س الأ�سبق لإثيوبيا،
ووزير التجارة وال�صناعة ،ورئي�س دائرة املر�أة يف وزارة التجارة وال�صناعة ،وعدد
من املر�شَّ حني ملن�صب رئي�س الغرفة وملن�صب نائبه.
املوجهة �إىل �ضيوف الربنامج ردود �أفعال
َّ
وقد �أثارت تلك املو�ضوعات والدعوات
�إيجابية .وعقب مقابلة ناجحة �أُجريت مع رياديات �أعمال ،ات�صل �أحد امل�ستمعني
معلقاً�" :أُثني على برناجمكم عن رياديات الأعمال .فقد متكَّن جميع امل�ستمعني من
فهم وا�ستيعاب حقيقة مفادها �أنَّ ب�إمكان رياديات الأعمال النجاح فعلي ًا �إذا �أُعطني
الفر�صة� .آمل �أن �أ�ستمع �إىل املزيد من هذه الربامج الإذاعية يف امل�ستقبل" .ويف
برنامجٍ �آخر ا�ست�ضاف الرئي�س ال�سابق لإثيوبيا ،نوق�شت ق�ضية مر�ض ڤريو�س نق�ص
املخ�ص�صة
َّ
املناعة الب�رشية املكت�سبة (الإيدز) يف �إثيوبيا ،و�سوء �إدارة احلكومة للأموال
للوقاية من الإيدز .ونتيجة لهذا الربنامج الإذاعي ،قامت احلكومة بخطوات من �أجل
و�ضع رقابة �أف�ضل على ا�ستخدام تلك الأموال .وقد �أدت املقابلة التي �أُجريت مع
رئي�س دائرة �شئون املر�أة للتجارة وال�صناعة� ،إىل زيادة الدعم من �أجل ت�أ�سي�س جمعية
�أعمال لل�سيدات.
ناق�شت الربامج الإذاعية مواطن ال�ضعف يف البيئة التنظيمية القائمة ،وحفَّزت الطلب
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�إثيوبيا
من جانب القطاعني اخلا�ص والعام لإ�صالح القوانني والأنظمة .فعلى �سبيل املثال،
ا�ستجابت احلكومة لهذه املطالب من خالل ت�رسيع عمليتي �إ�صدار الرتاخي�ص للأعمال
وت�سجيلها ،و�أ�صبحت تلك الإجراءات ال ت�ستغرق �أكرث من ب�ضعة �أيام ،بعد �أن كانت
ت�ستغرق عدة �أ�شهر ،وذلك بعد طرح �أحد الربامج الإذاعية لهذه الق�ضية .وقد �أَوقفت
�سلط ُة اجلمارك تنفيذ �أمر جديد حول �شحنات الب�ضائع ،بعد � 24ساعة من و�ضعه حيَّز
التنفيذ ،يف �أعقاب �سل�سلة من االحتجاجات التي قام بها جمتمع الأعمال من خالل
الربنامج الإذاعي .عالوة على ذلك ،فقد �أدَّى احلوار بني القطاعني العام واخلا�ص
عرب �أثري برنامج "�صوت غرفة جتارة �أدي�س بابا" �إىل ت�أ�سي�س املجل�س اال�ست�شاري
للحوار بني القطاعني العام واخلا�ص .وللمجل�س رئا�سة م�شرتكة ،موزَّ عة بني وزيرة
التجارة وال�صناعة ،ممثل ًة للقطاع العام ،ورئي�س غرفة التجارة الإثيوبية ممث ًال للقطاع
اخلا�ص.
وقد �أدت �سل�سلة من الربامج الإذاعية املنف�صلة حول تطبيق �رضيبة القيمة امل�ضافة
يف �إثيوبيا �إىل تغيريات �إيجابية قام بها كل من القطاع اخلا�ص واحلكومة .وت�ضمّن
�أحد الربامج حوار ًا مع وزير الإيرادات حول �أهمية �إجراء �إ�صالح �رضيبي لالقت�صاد
الإثيوبي ،بينما قدَّم برنامج �آخر بحث ًا يُلقي ال�ضوء على الآثار املرتتبة على تطبيق
�رضيبة القيمة املُ�ضافة على امل�ستهلك ،وقدَّم اقرتاح ًا يق�ضي با�ستثناء املواد الغذائية
من تلك ال�رضيبة� .أما النتائج فكانت كما يلي :عندما مت تطبيق �رضيبة القيمة امل�ضافة،
قام �أكرث من  6000م�رشوع بالت�سجيل كدافعني ل�رضيبة القيمة امل�ضافة ،و�أ�صبح تطبيق
ال�رضيبة بقوة القانون ،من قبل وزارة الإيرادات� ،أكرث عدال ًة و�إن�صافاً ،وا�ستثنت
الوزارة املواد الغذائية من اخل�ضوع ل�رضيبة القيمة امل�ضافة.

�أدوات النجاح وعقبات ينبغي التغلُّب عليها

لكي يُ�صبح الربنامج الإذاعي ناجحاً ،ف�إن من الأهمية مبكان �أن تكون املوا�ضيع التي
يطرحها ذات �صلة بالق�ضايا اجلارية .وقد د�أبت غرفة جتارة �أدي�س بابا وجمعيات
الأعمال القطاعية على الطلب من �أع�ضائها وجمهور امل�ستمعني �أن يقدموا �آراءَ هم
من خالل ا�ستطالعات للر�أي بعد البث ،وكذلك من خالل م�سوحات �سنوية عن طريق
اال�ستطالعات .فبعد كل برنامج كانت غرفة جتارة �أدي�س بابا وجمعيات الأعمال
القطاعية تقوم باالت�صال مبجموعة متنوعة من امل�ستمعني من جمتمع الأعمال واملجتمع
املدين ،واحلكومة ،و�أع�ضاء الغرفة واجلمعيات� .أما يف امل�سح ال�سنوي ،فكانت الغرفة
واجلمعيات ت�ستف�رس من �أع�ضائها عن املو�ضوعات التي يرغبون يف �سماع نقا�شات
حولها م�ستقبالً ،وعن اال�ستفادة التي حققوها من الربامج الإذاعية التي مت بثها فعالً.
وعالوة على ذلك ،فقد ا�ستفادت الغرفة وجمعيات الأعمال املذكورة من عالقاتها مع
جمتمع الأعمال واحلكومة لكي جتمع االقرتاحات وحتافظ على جودة براجمها .وقد
واكبت هيئة التحرير �أهم الق�ضايا التي تتعلق مبجتمع الأعمال واالقت�صاد ،وراجعت
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الربامج الإذاعية التي مت بثّها ،وقدّمت تقرير ًا عن التقدُّم الذي يُحرزه الربنامج �إىل
جمل�س �إدارة غرفة جتارة �أدي�س بابا وجمعيات الأعمال القطاعية .علم ًا ب�أن هيئة
التحرير تتكون من خم�سة �أع�ضاء ،هم :نائب �أمني عام غرفة جتارة �أدي�س بابا
وجمعيات الأعمال القطاعية ،ومن�سق الربنامج ،واملنتجون واملخرجون.
�إال �أن مبادرة برنامج "�صوت غرفة جتارة �أدي�س بابا" مل تَخلُ من العقبات ،حيث كانت
الغرفة تبثُّ برناجمها على �أثري حمطة �إذاعية مملوكة للدولة ،وكانت قادرة على القيام
بذلك دون تدخل احلكومة عادةً .غري �أنَّ ا�ستقاللية غرفة التجارة غري م�ضمونة ،وهذا
ما ثبت عملي ًا من خالل حقيقة مفادها �أن هذا الربنامج الإذاعي �أُغلق ملدة �ستة �أ�سابيع
يف عام  ،2004عندما هاجم �أحد الربامج احلوارية احلكومةَ ،التي �سمحت ب�إعادة
بثّ الربنامج عقب احتجاجات من جمتمع الأَعمال ،عَ برْ غرفة جتارة �أدي�س بابا،
وجمعيات الأعمال القطاعية ،وال�صحف املحلية� .أما العقبة الأخرى ،فكانت تتمثَّل يف
حظر بثّ الإعالنات التجارية خالل فرتة بث الربنامج ،حيث د�أبت الغرفة وجمعيات
الأعمال القطاعية على بث الإعالنات اخلا�صة مبختلف ال�رشكات واجلهات الراعية،
قبل �إغالق الربنامج ملدة �ستة �أ�سابيع يف عام  .2004لقد مت حظر بث الإعالنات منذ
ال�سماح ب�إعادة بث الربنامج على الهواء ،مما حال دون متكني الربنامج من �أن ي�صبح
مُ �ستدام ًا قادر ًا على التمويل الذاتي.

�صوت موحَّ د

ومع كل هذه التحديات ،ف�إن برنامج "�صوت غرفة جتارة �أدي�س بابا" ي�ستخدم الإذاعة
بنجاح لتقوية عملية املنا�رصة وك�سب الت�أييد بطريقتني :الأوىل تعتمد على �أنّ جمتمع
الأعمال غدا الآن �أكرث اطِّ الع ًا على امل�سائل املهمة ،و�أكرث انخراط ًا فيها .والثانية
تعتمد على اعرتاف احلكومة بزيادة م�شاركة وانخراط جمتمع الأعمال مما �أدى �إىل
�إقامة احلوار بينهما .وتلعب الإذاع ُة دور ًا ك�أداة ي�ستخدمها جمتمع الأعمال لكي
ينقل ر�سالته �إىل احلكومة ،وكمنرب للحوارات اجلماهريية العامة والتثقيف .ف�أ�صبح
�صوت �أكرث قو ًة ومتا�سك ًا من خالل هذا املنرب العام .فعندما
ٌ
لأع�ضاء جمتمع الأعمال
يتم التعبري عن بواعث القلق عرب برنامج "�صوت غرفة جتارة �أدي�س بابا" ،ف�إنه يُ�صبح
بالإمكان م�ساءَ لة احلكومة ب�سهولة عن ردّها على تلك الق�ضايا .وكنتيجة لذلك ،فقد
املوجه نحو
ّ
مت تغيري تعليمات و�أنظمة حمددة لكي ت�صبح �أكرث توافقا مع االقت�صاد
ال�سوق ،مما يقوِّ ي املبادئ الدميقراطية املتمثلة يف حرية التعبري ،واحلوار ،والعملية
الت�رشيعية.
موَّ ل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الأن�شطة الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
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ال�شرق الأو�سط

اكت�شاف مفاتيح التغيري ال�سيا�سي واالقت�صادي
بقلم" :فلور �سي .لونتاو هاري�س
يف �أيلول�/سبتمرب  ،2004قام كل من مركز الأهرام الإقليمي لل�صحافة ،ومركز
امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ،بتنظيم منتدى تاريخي ملدة يومني يف الإ�سكندرية،
مب�رص ،ركَّ ز على زيادة م�ستوى الوعي واملعرفة بامل�ؤ�س�سات الدميقراطية .و�أبرز
املنتدى �أهمية حت�سني احلوكمة من خالل م�شاركة املواطنني يف �صنع القرار،
وو�سائل �إعالم حيوية وم�ستقلة ،وتخفيف الأعباء القانونية والتنظيمية .ح�رض
املنتدى ملناق�شة ق�ضايا الإ�صالح املطروحة  50م�سئوال حكومياً ،و�أع�ضاء �أحزاب
املعار�ضة ،وممثلون عن ال�صحف امل�ستقلة.
ومل تكن تلك هي املرة الأوىل التي ي�شرتك فيها مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة
ومركز الأهرام الإقليمي لل�صحافة يف العمل معاً .فقد ت�ضافرت جهودهما يف عام
 1995لتدريب � 45صحفياً ،من �إحدى ع�رشة دول ًة من دول ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا ،على طرق الإبالغ و�إعداد التقارير عن املوا�ضيع االقت�صادية .وقد
مت ت�صميم التدريب بحيث ي�ؤدى �إىل تو�سيع فهم ال�صحفيني لق�ضايا مثل العوملة،
والإطار االقت�صادي والت�رشيعي القت�صاد ال�سوق ،وحرية ان�سياب املعلومات.
ويف عام � ،2003أتاحا مكان ًا لل�صحفيني والباحثني من ال�رشق الأو�سط ملناق�شة
ق�ضايا التنمية ودورها يف مهنهم ،وتبادل الأفكار حول ال�سبيل الأمثل لإطالع
الآخرين على املعلومات والت�شارك معهم فيها.

فتح احلوار

لقد كان منتدى عام  2004حدث ًا غري م�سبوق من حيث قيامه بالرتتيب الجتماع
�ضمَّ ممثلني عن القطاعني احلكومي وغري احلكومي ملناق�شة ق�ضايا احلوكمة .وقد
�ص حممود املراغي ـ �أحد امل�شاركني ـ املزاج العام للمنتدى قائالً" :مل يختلف
خلَّ َ
املفكِّرون ،وال�سا�سةُ ،والأكادمييون الذين �شاركوا يف الندوة حول ت�صوّ رهم
للإ�صالح ،ولكنهم اختلفوا ب�ش�أن �سبُل �إحداث التغيري .فالكل كان ي�سعى وراء
�إجراء �إ�صالح كامل ،غري جزئي ،واتفق اجلميع على �أنَّ الإ�صالح ال�سيا�سي هو
املُحفِّز للإ�صالح االقت�صادي والرتبوي".
وقد مت تقدمي ما جمموعه  17ورقة عمل بحثية خالل املنتدى ،ركَّ زت على خم�سة
جماالت رئي�سية يف الإ�صالح ،وهي :املجتمع املدين ،والو�صول �إىل املعلومات،
وحتوّ ل احلكومة �إىل الالمركزية يف احلكم ،وم�شاركة اجلمهور يف عملية �صنع
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ال�سيا�سات على امل�ستوى الوطني ،و�آثار الثقافة امل�رصية على عملية التحوّ ل
الدميقراطي .وبح�سب ر�أي الأ�ستاذ اجلامعي والكاتب الدكتور �إبراهيم البحراوي،
ف�إنه ال جمال لتمكني املجتمع املدين امل�رصي دون م�ساعدة من و�سائل الإعالم.
وبينما يقع جزءٌ كبري من م�سئولية تثقيف الر�أي العام على عاتق و�سائل الإعالم،
فقد �أقرَّ املنتدى �أنه ال ميكن لو�سائل الإعالم �أَن تحُ قِّق هدفها متام ًا طاملا بقيت
القوانني تُقيِّد احلريات يف جمايل حرّ ية التجمُّع والتعبري عن الر�أي .فقد تعرَّ �ض
ال�صحفيون خلطر الزجّ يف ال�سجون ب�سبب مطالبتهم ب�إخ�ضاع احلكومة �إىل امل�ساءَ لة،
وعبرَّ امل�شاركون يف املنتدى عن �أملهم ب�أن تتغيرِّ و�سائل الإعالم امل�رصية �إذا
ما توافرت الإمكانية لإلغاء القوانني التي تُعيق
عمل املنتدى التاريخي
الو�صول �إىل املعلومات .واقرتح امل�شاركون
الذي عُقد على مدار يومني
�إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات الإعالمية من خالل منحها
على تو�سيع دائرة احلوار
اال�ستقالل الكامل ،فملكية و�سائل الإعالم ميكن �أن
ال�سيا�سي ،وعبرَّ بدقة
تتحوّ ل عرب ال�سماح للأفراد بتملُّك ال�صحف ،وب�إنهاء
وتف�صيل عن احلاجة �إىل
احتكار احلكومة لهيئة البثّ الإذاعي والتلفزيوين.
�إ�صالحات دميقراطية
واقرتح امل�شاركون �أي�ض ًا �إن�شاء نقابة للعاملني
�شاملة.
يف الإذاعة والتلفزيون .وكان هناك توافق يف
الر�أي �أي�ض ًا على �أنَّ غياب ال�شفافية وامل�ساءلة
يُحبط التحوّ ل �إىل الدميقراطية ،ويُلحق ال�رضر باالقت�صاد عن طريق �إعاقة جهود
اال�ستثمار املحلي والأجنبي .وبناء على ذلك ،اقرتح امل�شاركون �سنَّ قوانني تُعزِّ ز
ال�شفافية داخل احلكومة وال�رشكات.

تو�سيع امل�شاركة ال�شعبية

من النقاط التي طُ رحت �أثناء النقا�ش حول حتوّ ل احلكومة �إىل مبد�أ الالمركزية يف
احلُكم ،نقطة تتعلق باحلاج ُة �إىل تقوية و�سائل الإعالم املحلية� .إذ اعتقد امل�شاركون
�أنَّ متكني احلكومات املحلية يجب �أن يتزامن مع �ضمان وجود و�سائل �إعالمية يقظة،
تتعقَّب �أداء امل�سئولني والإدارات املحلية .واقرتح امل�شاركون �أن تقوم احلكومة
ب�سنّ قوانني ت�ضمن نزاهة االنتخابات املحلية ،بد ًال من ا�ستخدام البلديات "كقوة
�ضاغطة" �أثناء االنتخابات ،مبا يف ذلك �إن�شاء هيئة حمايدة للإ�رشاف على العملية
االنتخابية .حيث قد يُ�سهم هذا بدوره يف تغيري امل�سار ال�شعبي املتمثل يف الغياب
الوا�ضح لالهتمام بال�شئون املحلية .واتفق امل�شاركون على �أن احلقَّ يف الت�صويت
هو جمرد البداية للم�شاركة ال�شعبية ،فقد خلقت الإجراءات الأمنية املت�شددة،
وتناق�ص الثقة باحلكومة ،جمهور ًا �سلبي ًا على مرّ ال�سنني ،و�أدى الإحباط والفقر،
دق �إ�سفني بني املواطنني واحلكومة.
والأفكار والن�شاطات ال�سَّ لبية �إىل ِّ
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ودعا امل�شاركون يف املنتدى �إىل تعديل الد�ستور امل�رصي ،و�إلغاء قوانني
�صنع ال�سيا�سات .وقد اعتق َد
الطوارئ ،حتى يتمكن ال�شعب من امل�شاركة يف عملية ُ
املُحا�رضون واملتحدثون ،على ح ٍّد �سواء ،ب�رضورة �أن تبد�أ الإ�صالحات مبنح
املواطنني احلق يف االنتخاب وتغيري رئي�سهم .وقد حقَّقت حركة الإ�صالح يف م�رص
جناح ًا كبري ًا يف �شباط/فرباير  2005مع تعديل املادة  76من الد�ستور امل�رصي،
حيث �أنهى التعديل ممار�سة �سابقة تق�ضي ب�أن يتم اختيار الرئي�س من خالل
اال�ستفتاءات العامة ،و�أ ََّ�س َ�س التعديلُ لإجراء انتخابات يخو�ضها عدة مر�شحني.

الطريق نحو التغيري

جنح احلوار الذي بد�أ خالل منتدى عام  ،2004حول مو�ضوعات ال�شفافية،
وو�سائل الإعالم ،وامل�شاركة ال�شعبية يف تو�سيع دائرة احلوار ال�سيا�سي يف م�رص،
وج�سَّ د احلاجة �إىل �إ�صالحات �شاملة .ودفع امل�شاركون يف املنتدى جتاه اتّباع
طريقتني يف الإ�صالح :الطريقة الأوىل تعتمد اال�سرتاتيجية التي تنطلق من القمة �إىل
القاعدة (مبعنى �إحداث تغيري على امل�ستوى ال�سيا�سي لي�صل بالتايل �إىل امل�ستوى
االجتماعي) .والطريقة الثانية تعتمد على تبنّي نهج الإ�صالح املنطلق من القاعدة
�إىل القمة (مبعنى �إ�صالح نظام التعليم ،ون�سق القيم الثقافية �أو ًال ثم تعديل الد�ستور
الحقاً) .واعتقدت جمموعة امل�شاركني برمتها �أن احلاجة الأكرث �إحلاح ًا بالن�سبة �إىل
م�رص تتمثَّل يف تخلي�ص البالد من القوانني التي تُقيّد اجلامعات ،وو�سائل الإعالم،
والنقابات املهنية ومتنعها من ممار�سة حرياتها.
لقد �أدى حوار عام  2004بني ال�سا�سة وو�سائل الإعالم �إىل َحفز الن�رش لعدد من
التعليقات يف ال�صحف امل�رصية كلها .ويف الأ�سبوعني التاليني لعقد الربنامج،
ظهرت �أكرث من  30مقالة يف ال�صحافة امل�رصية تُناق�ش تو�صيات املنتدى� ،أدت
�إىل ا�ستمرار زخم املناق�شات ،مما �أدَّ ى يف نهاية املطاف �إىل مناق�شة الق�ضايا
التي طرحها كتّاب الأعمدة يف ال�صحف� ،أثناء انعقاد م�ؤمتر احلزب الدميقراطي
الوطني.
و�أ�صبح مو�ضوع "احلوكمة الدميقراطية" ،و�أثرها يف قطاع الأعمال املحورَ
املركزي املنطقي للنقا�شات عندما قام مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة،
ومركز الأهرام الإقليمي لل�صحافة بدعوة ال�صحفيني وخرباء ال�سوق �إىل اجتماع
لدرا�سة و�ضع م�رص االقت�صادي ،يف �شباط/فرباير  .2005وبالبناء على نتائج
منتدى عام  ،2004غدا من الوا�ضح �أنَّ جهود مكافحة الف�ساد واملح�سوبية يجب �أن
ي�سبقها تغيري اجتماعي وثقايف .ومن �ش�أن مثل هذا التغيري �أن ميهد ال�ساحة لتبادل
�أفكار �أكرث انفتاحاً ،وزيادة تدفق اال�ستثمار ،واالنفتاح على الفر�ص اخلا�صة
بال�شباب .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن احلوار اجلماهريي املفتوح وامل�شاركة
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الو�صول �إىل املعلومات
ال�سيا�سية يُعتربان و�سيلتني مهمتني من و�سائل التغيري .كما �أ�شار الدكتور علي
الغتيت� ،أحد اخلرباء الد�ستوريون� ،إىل �أن القوانني التي تُنظِّ م تلك الأن�شطة يجب
�أن تخ�ضع للتعديل ،لكي تُنتجَ الإ�صالحات احلقيقية .واتفق امل�شاركون يف كال
املنتديني على �أن االنفتاح ،والو�صول العادل �إىل و�سائل الإعالم ،وم�شاركة
املواطنني على نطاق وا�سع يف جميع �أنحاء البالد ،تعترب كلها حماور مركزية
بالن�سبة لعملية الإ�صالح.
موَّل ال�صندوق الوطني للدميقراطية الأن�شطة الواردة يف هذه احلالة الدرا�سية.
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