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مركز المشروعات الدولية الخاصة " "CIPEهو جزء من غرفة التجارة األمريكية فى واشنطن،
يعمل على بناء المؤسسات الالزمة لإلصالح االقتصادي الذى يتبنى آليات اقتصاد السوق .المركز
ال يهدف الى تحقيق الربح وقد قدم الدعم ألكثر من ألف مبادرة محلية في أكثر من مائة من
االسواق الصاعدة .ومنذ نشأته فى  ،1983تعاون المركز مع قيادات جمعيات االعمال وصانعى
القرار ومؤسسات االعالم في بناء األطر القانونية والمؤسسية الداعمة لبيئة اقتصادية ديمقراطية.
ومن أهم القضايا األساسية التي يتعاون فيها المركز مع شركائه المحليين تعزيز مفاهيم
وممارسات حوكمة الشركات ومواطنة الشركات ،والنزاهة والشفافية ،وكذلك تدعيم البنى
المؤسسية لجمعيات االعمال ،وحقوق الملكية ،وايجاد حلول للتعامل مع قضايا قطاع االقتصاد
غير الرسمى وغيرها من الموضوعات المرتبطة ببناء مجتمع اقتصادى سليم تنعكس آثاره على
حياة المواطنين.
www.cipe-arabia.org
www.cipe.org
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احملرر

د .كيم إريك بيتشر ،حاصل على دكتوراه وكبير مديري المعرفة بمركز المشروعات
الدولية الخاصة
اشترك في العمل

هشام عورتاني ،حاصل على دكتوراه ،المدير التنفيذي ،معهد الحوكمة الفلسطيني

علي إيادي ،مسئول البرنامج بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مركز المشروعات الدولية
الخاصة
معين فوده ،المدير اإلقليمي ،مكتب باكستان ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
ماثيو جودوين ،مساعد البرنامج السابق بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مركز
المشروعات الدولية الخاصة
جون موريل ،المدير اإلقليمي بآسيا ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
تيودورا ميهايلوفا ،منسق األبحاث ،قسم إدارة المعرفة ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
مايكو ناكاجاكي ،مسئول البرنامج على مستوى العالم ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
إيريكا بوف ،مسئول البرنامج بأفريقيا ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
ساريتا سابكوتا ،منسق االتصاالت والتطوير ،سامريدهي
مارك شليفير ،المدير اإلقليمي بمنطقة أوراسيا وجنوب آسيا ،مركز المشروعات الدولية
الخاصة
برينت روث ،مسئول البرنامج بمنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،مركز المشروعات
الدولية الخاصة
وعالوة على ذلك ،المعلومات التي ساهم بها عدد من شركاء وموظفي المركز فيما يتعلق
بدراسات الحالة المذكورة.
حترير دراسة احلالة

تيودورا ميهايلوفا ،منسق األبحاث ،قسم إدارة المعرفة ،مركز المشروعات الدولية الخاصة
جولي جوهنسون ،مدير االتصاالت ،مركز المشروعات الدولية الخاصة

مقدم ـ ـ ـ ــة
ازدادت آمال الشعوب في نشر مبادئ الحرية الديمقراطية داخل البالد التي شهدت انتفاضات
شعبية .ومع ذلك ،فغالبًا ما يحول ما تعاني منه أوضاع الحكم من سوء إدارة دون تحقيق تلك
اآلمال؛ ولذلك بدأت االتجاهات العالمية الكبرى في تغيير الطريقة التي تنظر من خاللها إلى
المساعدات الدولية الهادفة إلى إصالح السياسات .وعلى الرغم من تفاوت الفرص المتاحة باختالف
األسواق حول العالم نتيجة لتفاوت درجة التمتع بالحريات ،فإن ما حققه القطاع الخاص من نمو
يساهم بدوره في توفير فرصًا هائلًة.
من الالزم قولبة عملية إصالح الحوكمة بحيث تتكيف مع الظروف المتغيرة .وعلى الرغم من
إمكانية االنتفاع من اإلصالحات الفعالة المرتبطة
بتعزيز األسواق الحرة وتشجيع مشاركة المواطنين حتتاج كل بلد إلى توافر
بصفة عامة ،فيلزم توافر مجموعة متميزة من الحلول
التي تعكس القدرات واالحتياجات والقيم المحلية مجموعات متميزة من
داخل كل بلد ،وغالبا ما تكون تلك الحلول على احللول التي تعكس
هيئة تأسيس تحالفات حول السياسات اإلصالحية
بحيث تصوغ بعض الزعامات المحلية تلك السياسات القدرات واالحتياجات
مسترشدًة بالتجارب الدولية في مجاالت بناء الحوار والقيم احمللية
والحصول على الدعم الالزم.
ويقدم مركز المشروعات الدولية الخاصة العديد من األدوات والخبرات التي تراكمت لديه على
مدى ثالثة عقود من العمل المستمر في مجال اإلصالحات الديمقراطية وإصالحات السوق ،وقد
تمكن المركز من بناء سجل حافل باإلنجازات في مجال التأثير على السياسات استنادا إلى قيادة
القطاع الخاص والتحليل المؤسسي وإقامة الشراكات المبتكرة .ولقد نفذ المركز مجموعة
من البرامج وتركز تلك البرامج على أربعة مجاالت ،وهم :النظام البيئي للمشروعات ،ودعم
األعمال ،والحوكمة الديمقراطية ،والتصدي للفساد والسلوكيات األخالقية .وقد أنشأ المركز
تلك البرامج بهدف بناء أنظمة سوق تتسم بالديمقراطية فضال عن إتاحة الفرص المرتبطة بالعديد
من مناحي الحياة للمواطنين.
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مقدمة

يشتمل هذا اإلصدار المعروف باسم “استراتيجيات إلصالح السياسات” على المادة العلمية التي
تجسد التجارب الواقعية المرتبطة بالبرامج حول مختلف أنحاء العالم بحيث يمكن للجهات المعنية
باإلصالح االسترشاد بها بوصفها آليات للتغيير فضال عن قولبتها بحيث تتماشي مع الظروف
السائدة في بالدهم ولتصبح بمثابة قواعد اللعبة الموضوعة بين أيدي المؤسسات الفكرية
والجمعيات األعمال والمنظمات غير حكومية وصناع السياسات؛ فمن يدري فلعلنا نتمكن من
تحقيق تحوالت جوهرية نتيجة لتبادل الخبرات ومشاهدة الخبرات بمختلف أنحاء العالم؟
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األنظمة البيئية للمشروعات
تهدف البرامج التي يديرها مركز المشروعات الدولية الخاصة إلى تحسين البيئة التشغيلية
لألعمال من خالل بناء مؤسسات تحظى باقتصاد حر وإزالة الحواجز التي تعيق ممارسة األعمال
والعمل على نشر ثقافة أكثر استيعابًا لفكرة تنظيم األعمال الخاصة وإتاحة الفرص لجميع
المواطنين؛ كما يعمل المركز على توفير الفرص المتكافئة من خالل منح األولوية لفكرة
تطوير النظام االيكولوجي للمؤسسات ،ويعتمد المركز على نهج شامل فيما يتعلق بتنظيم
األعمال الخاصة والمشاركة في صياغة السياسات ،مما يساهم بدوره في ضمان تمتع جميع شرائح
المجتمع بالديمقراطية وباالقتصاد الحر.
وفي بنجالديش ،أسفرت الشراكة بين مركز المشروعات الدولية الخاصة وغرفة التجارة
والصناعة لسيدات أعمال بنجالديش ( )BWCCIعن توسيع نطاق الفرص االقتصادية المتاحة
للمرأة فضال عن تسهيل مشاركتها في عملية صنع القرار .ووضعت غرفة التجارة والصناعة
لسيدات األعمال في بنجالديش استراتيجية دعم مُحكمة ،كما صاغت الغرفة أجندة األعمال
الوطنية التي تديرها السيدات في بنجالديش بحيث تتضمن تلك األجندة ثالثين توصية لتحسين
بيئة السياسات المتعلقة بسيدات األعمال .وتعتبر زيادة نسبة القروض المقدمة إلى الشركات
المملوكة للسيدات ،بما في ذلك قروض بدون ضمانات والقروض بفوائد منخفضة ،من بين
اإلنجازات التي حققتها الشراكة بين المركز والغرفة في بنجالديش.
وفي جمهورية نيبال ،ركزت أعمال “مؤسسة سامريدهي” ،وهي المؤسسة المعنية بنشر الرخاء
واالزدهار في نيبال ،على توسيع نطاق وصول الفرص االقتصادية للشباب من خالل تعزيز عملية
تنظيم األعمال الخاصة وتحسين بيئة إقامة األعمال؛ إذ قامت جامعة ارثاليا لالقتصاد وتنظيم
األعمال الخاصة بمؤسسة “سامريدهي” بتدريس األسواق والسياسات االقتصادية ألكثر من
أربعمائة طالب ووفرت التدريب على مهارات تنظيم األعمال الخاصة لهؤالء الطالب ،كما أطلقت
مؤسسة “سامريدهي” مبادرة أخرى ،وتمثلت تلك المبادرة في إعداد جدول أعمال يهدف إلى
تحقيق النمو االقتصادي في نيبال؛ وأوصى جدول األعمال المذكور بمجموعة من اإلصالحات
الالزمة في مجاالت توليد الطاقة والبنية التحتية لنشاط السياحة والزراعة واعتمدت حكومة نيبال
عددًا من تلك التوصيات.
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وفي بيرو ،دخل المركز في شراكة مع معهد االستثمار  ،وعمل من خالل تلك الشراكة على
معالجة قلة عدد الفرص المتاحة للشباب حيث أعدا برنامج القيادة الشبابية “لنبدأ اآلن” ،وقدم
ذلك البرنامج التدريب والتوعية للشباب في الريف حول الديمقراطية واقتصاد السوق الحر ،وزود
البرنامج المذكور ما يزيد عن  780من طالب الجامعات في بيرو باألدوات واآلليات الالزمة لبدء
المشروعات الصغيرة وإدرار الدخل وتوفير فرص العمل في مجتمعاتهم المحلية ،وبالفعل ونتيجة
لذلك البرنامج بدء الخريجون في إقامة المشروعات الصغيرة داخل مجتمعاتهم المحلية وطبقوا
نموذجا لبرنامج “لنبدأ اآلن” في المدارس الثانوية.
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متكني سيدات األعمال في بنجالديش
كتبه“ :مارك شليفر” و”مايكو ناكازاكي”
أصبحت “بنجالدش” دولة تنعم باالكتفاء الذاتي بعد أن شهدت عقودًا من المجاعات ،وبدأ التحول
االقتصادي في بنجالديش منذ ثمانينيات العقد الماضي حتى بلغ معدل النمو االقتصادي في
بنجالديش خالل السنوات األخيرة نسبة وقدرها  .٪٦وساهمت الشركات المملوكة للسيدات
والعاملة في مجال تصدير المالبس في إتاحة فرص العمل للسيدات في المناطق الريفية ،كما
برز (التمويل المتناهي الصغر) بوصفه وسيلًة لتوجيه القروض للسيدات من أصحاب األعمال في
المناطق الريفية.
وأصبحت الشركات المملوكة للسيدات بمثابة محركا لعملية التمكين االقتصادي للمرأة؛ إذ
تولت المرأة القيادة في العديد من قطاعات المعنية بتقديم الخدمات الحيوية والتي تخدم قاعدة
جديدة من المستهلكين ،وكان النخراط خريجات الجامعات في سوق العمل أثرًا بالغًا على
انتشار فكرة تنظيم األعمال الخاصة التي تقودها السيدات وإثراء السوق بمهارات المرأة وخبرتها
في عالم األعمال؛ وبذلك ،برز وجود قطاع جديد واسع النطاق وهو قطاع الحرف اليدوية وذلك من
خالل تواجد مجموعة من الشركات الصغيرة المملوكة للسيدات والتي تبيع سلعًا عالية الجودة
وتندمج في إطار سالسل التوريد التي تضم عددًا من الماركات والعالمات التجارية العالمية.
وتزداد االحتياجات التمويلية ألصحاب األعمال مع توسع نطاق أعمالهم وتحول مشروعاتهم من
مجرد مشروعات متناهية الصغر إلى مشروعات صغيرة ومن مشروعات صغيرة إلى مشروعات
متوسطة الحجم؛ وبالتالي لم يعد التمويل المتناهي الصغر أمرًا يلبي احتياجاتهم ويبدأ أصحاب
المشروعات في البحث عن الحصول على القروض البنكية التجارية والتمويل المصرفي األكبر.
وقد يكون ذلك التحول أمرًا صعبًا على السيدات نظرا النخفاض وعيهن باألمور المالية فضال
عن القواعد التقليدية التي تعيق عمليات االقتراض .وعالوة على ذلك ،غالبًا ما يلزم على الشركات
الصغيرة التحول من قطاع االقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وذلك حتى تتمكن من
توسيع اإلنتاج وتأجير المنشآت الجديدة وتوظيف العمالة وإبرام عقود التصدير .وفيما يتعلق بهذه
العملية ،فإن المرأة ،على وجه الخصوص ،ال تواجه فقط العديد من العقبات التنظيمية وعقبات
الحوكمة بل تواجه أيضا الحواجز االجتماعية وتعاني من التمييز العنصري؛ ولذلك كان على
سيدات األعمال العمل على محو األمية بشأن األمور المالية والتصدي للعادات والتقاليد التي تعيق
حصول السيدات على القروض.
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إنشاء جمعيات سيدات األعمال
على الرغم من أن الهدف الرئيسي والمعروف على مستوى العالم إلنشاء جمعيات األعمال والغرف
التجارية هو رعاية مصالح الشركات ودعم ومناصرة السياسات التي تعمل على النهوض ببيئة
األعمال ،فكانت سيدات األعمال ببنجالديش تعاني من التهميش بالرغم من تمكنهم من
االنضمام إلى الغرف الكبرى ومن عدم محاولة تلبية االحتياجات الفريدة لهؤالء السيدات في
الغالب باإلضافة إلى حظر إنشاء جمعيات تضم في عضويتها سيدات األعمال فقط دون الرجال
وذلك بموجب القانون المحلي حيث امتدت العقبات التي تواجه سيدات األعمال ببنجالديش إلى
نظام الغرف والجمعيات .وظل الوضع كذلك حتى تمكنت “سليمة أحمد” ،وهي واحدة من
سيدات األعمال الناجحات ،برؤيتها المستنيرة ومناصرتها لقيام السيدات بتنظيم األعمال الخاصة
من تغيير هذا الواقع عندما قامت بتأسيس كيان جديد وهو عبارة عن غرفة التجارة والصناعة
لسيدات األعمال في بنجالديش.
استطاعت “سليمة أحمد” الحصول على رخصة لتسجيل هذا الكيان الجديد في عام 2001
متحديًة بذلك الهيمنة الذكورية على الجمعيات والغرف التجارية في البالد؛ وبحلول عام ،2006

تمكنت “سليمة” من توسيع قاعدة الشركات المندرجة ضمن عضوية تلك الغرفة بحيث ضمت
شركة عند بداية تأسيسها .وبدأت غرفة التجارة والصناعة لسيدات
 300شركة بدال من 24
ً
األعمال في بنجالديش عملها بشكل كبير باعتبارها مؤسسًة تدريبيًة مثلها مثل الكثير من
مؤسسات القطاع الخاص بجنوب آسيا .وبدأ مركز المشروعات الدولية الخاصة في التعامل مع
الغرفة ألول مرة واالنخراط معها في عام 2006؛ وعمل المركز على تعزيز قدرة الغرفة ،مما
أدى إلى تطور الغرفة حتى تمكنت من بناء مهارات العمل ومساعدة سيدات األعمال على التنافس
على قدم المساواة مع رجال األعمال بدال من أن كانت مجرد مركز تدريب ،كما ساهمت
الطبيعة الفريدة لعضوية الغرفة في جذب اهتمام الجهات الدولية المانحة حيث عملت تلك الجهات
على توفير الدعم المالي الالزم لمشروعات الغرفة .ومع ذلك ،فقد تهدد هذه المشروعات الممولة
من الجهات المانحة بخطر تحول الغرفة عن مهمتها األساسية والمتمثلة في تعزيز قيام السيدات
في بنجالديش بتنظيم األعمال الخاصة وتولي إدارتها.
وعليه فقد بدء مركز المشروعات الدولية الخاصة في الدخول في عالقة شراكة مع الغرفة
وذلك لتحقيق هدفين رئيسيين ،وهما :أوال :قيام المركز بتقديم التدريب والمساعدة الفنية إلى
مجلس إدارة وموظفي الغرفة وذلك لضمان أن الغرفة تركز على احتياجات أعضائها وتسعى
للوصول إلى االستدامة المالية من خالل زيادة عدد أعضائها ،مما يؤدي بدوره إلى زيادة الرسوم
المدفوع نظير عضويتها؛ ثانيا :تهدف تلك الشراكة إلى قيام المركز بتشجيع الغرفة على
التحول من مجرد غرفة لتدريب صاحبات المشروعات على هيئة أفراد فقط إلى غرفة تشارك
في دعم ومناصرة السياسات التي ستخفف من العقبات التنظيمية وتوسع الفرص المتاحة لجميع
سيدات األعمال الحاليين والمحتملين .وقد ساعد المركز الغرفة على فهم األهمية التي تشكلها
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عملية دعم ومناصرة السياسات والتعرف على مدى فعاليتها من حيث التكلفة بوصفها وسيلة
لتحقيق أقصى قدر من التأثير على فيما يتعلق بمسألة اتخاذ القرارات.
تمكنت الغرفة من وضع مجموعة من الممارسات التنظيمية المتعلقة بقيادة المؤسسات من حيث
الحوكمة واإلدارة والخدمات وذلك نتيجة لهذا التعاون بينها وبين المركز ،كما تمكنت الغرفة
من وضع خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات فضال عن إعداد دليل لتشغيل مشروعتها وتعيين
فريق يعمل على توسيع نطاق عضويتها .وتطورت الخدمات التي تقدمها الغرفة لتشمل تنمية أعمال
الشركات األعضاء وتقديم الدعم اإلداري وتشجيع العمليات التجارية ،وأصبح لدى الغرفة نظام
متدرجً لرسوم العضوية للعمل على زيادة اإليرادات ومضاعفة إجمالي الدخل الذي يدره المركز
من رسوم الخدمات .وعملت الغرفة على زيادة كفاءة اآلليات التي تستعين بها للتواصل مع أعضائها
من خالل إتاحة إمكانية التواصل الشخصي واستخدام الهاتف المحمول والرسائل والنشرات
اإلخبارية ورسائل البريد اإللكتروني للتواصل .وعالوة على ذلك ،أنشأت الغرفة موقعًا الكترونيًا
مُحكمًا وفعالاً للتواصل مع أعضائها .وتعتبر المسابقة التي تقيمها الغرفة سنويا الختيار الشركة
العضو األكثر قدرة على تحقيق النمو واحدة من الوسائل التي تساهم في تحفيز األعضاء والغرفة
على حد سواء.
وتفتخر الغرفة اآلن باتساع عضويتها لتشمل أكثر من  3500عضو في أفرعها المنتشرة في
مختلف أنحاء بنجالديش؛ كما أصبح للغرفة اجتماع سنوي تعقده جمعيتها العمومية ،مما يوفر
ألعضائها الفرصة إلبداء الرأي حول ما تقدمه الغرفة من خدمات ،مما يساعد الغرفة على تحسين
تلك الخدمات .وقد أجريت أول انتخابات لمجلس إدارة الغرفة وأصبح للغرفة رئيسة جديدة،
بينما ركزت “سليمة أحمد” ،صاحبة تلك الرؤية المستنيرة ومؤسسة الغرفة ،على القيام بعمليات
التواصل الدولية.

االستثمار في عمليات دعم ومناصرة السياسات
أقامت الغرفة تحال ًفا لدعم السياسات المناصرة لسيدات األعمال من خالل إعداد أول أجندة
أعمال وطنية تديرها السيدات ،وبدأت الغرفة بإجراء دراسة لتقييم سيدات األعمال في بنجالديش
لتكون تلك الدراسة بمثابة نقطة البداية لوضع التوصيات ذات الصلة بتلك السياسات .ثم ،عقدت
الغرفة  32اجتماعًا على المستوي المحلي والوطني لدعم السياسات المناصرة لسيدات األعمال،
بما في ذلك االجتماعات التي عقدتها مع الهيئات الحكومية المحلية مثل وزارة الصناعة والتجارة
ووزارة المالية ومجلس االستثمار ومؤسسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وفي يوليو ،2008
عقدت الغرفة اجتماعات رفيعة المستوي مع مستشار حكومة تسيير األعمال لوزارتي اإلسكان
واالتصاالت في بنجالديش ،والرئيس التنفيذي لمجلس االستثمار ،والمستشار الوطني لوزارة شؤون
المرأة ،وتعاونت الغرفة مع نظرائها من الغرف التجارية ومع وسائل اإلعالم ومراكز البحوث
والمنظمات غير الحكومية.
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ثم أطلقت الغرفة في مارس  2009افتتاحية أجندة األعمال الوطنية التي تديرها السيدات في
بنجالديش ( ،)WNBAوتضمنت تلك األجندة ثالثين توصية إلصالح السياسات؛ ويمكن تصنيف
التوصيات الواردة في تلك األجندة إلى ثالث فئات؛ إذ اشتملت األجندة على خمس توصيات تتعلق
بالحواجز االجتماعية المعوقة لقيام سيدات األعمال بتنظيم األعمال الخاصة ،وثالث عشرة توصية
بشأن االحتياجات الالزمة لبناء القدرات وتقديم التدريب ،فضال عن اثني عشر توصية بخصوص
المعوقات المالية .ويعمل ذلك بدوره على مساعدة الغرفة على تحديد أولوياتها وتنظيم حملة لدعم
السياسات المناصرة لسيدات األعمال بشكل أكثر فعالية .وقدمت الغرفة النسخة النهائية من
أجندة األعمال إلى الحكومة وحصلت تلك النسخة على دعم أكثر من  180مؤسسة تمثل مختلف
أنحاء المناطق الجغرافية الستة الموجودة داخل جمهورية بنجالديش .وهذا وقد ألصدرت الغرفة
 4000نسخة من األجندة المذكورة ،وأعلنت في صحيفتين محليتين عن تلك األجندة من خالل
إفراد صفحة كاملة لذلك الخبر في ك ٍل منهما لنشر المقطع الذي يتناول إصالح السياسات من
األجندة.
عادة ما تظل القوانين مجرد حبر على الورق ما لم يتم تشجيع المجتمع على قبول التغيير؛ فعلى
الرغم من نجاح حملة دعم السياسات المناصرة لسيدات األعمال في تحقيق العديد من اإلصالحات
والتي من أهمها قيام البنك المركزي في بنجالديش بإصدار تعليمات للبنوك التجارية بزيادة
القروض المقدمة إلى الشركات المملوكة لسيدات أعمال والمتمثلة في قروض بدون ضمانات
وقروض بسعر فائدة منخفض ،فظل تنفيذ تلك التعليمات أمرًا محفو ًفا بالتحديات ،سواء كان
ذلك نتيجة لعدم فهم البنوك الحتياجات العمالء الجدد من السيدات أو لرفضهم إتباع اللوائح
الجديدة؛ وبالتالي أطلقت الغرفة حملة لدعم السياسات المناصرة لسيدات األعمال واستغرقت تلك
الحملة ستة أشهر وذلك لمتابعة تنفيذ اإلصالحات ولسد الثغرات المتعلقة بتطبيق القوانين الجديدة
بهدف تشجيع سيدات األعمال في بنجالديش.

سد الثغرات املتعلقة بتطبيق القوانني اجلديدة
نسقت الغرفة أعمالها مع المؤسسات الحكومية المحلية ومع المؤسسات المالية ومع سيدات
األعمال للعمل على تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بتنظيم سيدات األعمال للمشروعات وتذليل
العقبات التي تحول دون حصولهن على التمويل ومساعدتهن على ممارسة األعمال في السوق
المحلي وبجميع المناطق الجغرافية في بنجالديش ،والسيما خارج العاصمة “دكا” ،حيث يحتاج
األمر إلى نشر ثقافة سيدات األعمال ممن يتولين تنظيم األعمال الخاصة؛ لذلك أقامت الغرفة
دورات لمحو األمية القانونية ،كما عقدت الغرفة اجتماعات لدعم تلك السياسات المناصرة
لسيدات األعمال في الست مناطق جغرافية ببنجالديش باإلضافة إلى ثالثة اجتماعات مع أصحاب
المصلحة الرئيسين لتمكين سيدات األعمال في كل منطقة من الكشف عن التحديات التي
تواجههن للمسئولين الحكوميين في إطار رسمي.
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وكان لجهود الغرفة أثرا بالغا في تحسين عملية تنفيذ السياسات ذات الصلة بمنح القروض
لسيدات األعمال؛ فحسب تقارير البنك المركزي لعام  ،2014قُدرت قيمة القروض المقدمة
إلى سيدات األعمال والبالغ عددهم  10000سيدة من المالكات لألعمال الصغيرة والمتوسطة
بحوالي  93مليون دوالر أمريكي ،وساهمت تلك القروض في توفير عشرات اآلالف من فرص
العمل .ورشحت الحكومة ثالثة أعضاء من عضوات مجلس إدارة الغرفة للعمل في مجالس
إدارة البنوك التي تخضع لإلدارة الحكومية ،مما يساهم بدوره في بزيادة االهتمام في بإقراض
سيدات األعمال داخل تلك البنوك .وفي إطار خطة إعادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
أصدرت الحكومة تعليمات من خالل البنك المركزي إلى جميع البنوك التجارية والمؤسسات
المالية غير المصرفية بصرف ماال يقل عن  ٪3من القروض المستهدفة لسيدات األعمال (وهو
ما يعادل  ٪15من قروض إعادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة)؛ وبذلك ارتفعت النسبة
الكلية للقروض المصرفية لسيدات األعمال من  ٪19في عام  2007إلى أكثر من %50؛ أما
في الوقت الحالي ،فقد أصبح لدى أكثر من  %65من البنوك القائمة بمختلف أنحاء جمهورية
بنجالديش موظفون متخصصون في إجراءات تقديم القروض إلى سيدات األعمال ومدربون على
تلبية احتياجات سيدات األعمال.
وناهيك عن ذلك ،قدمت الغرفة المساعدة بشأن تحسين اإلجراءات التي تتولى السيدات القيام بها
فيما يتعلق بممارسة األعمال ،وأصدرت أنظمة ضريبية مالئمة للمشروعات المملوكة للسيدات،
كما مكنت سيدات األعمال من الحصول على رقم التعريف الضريبي بالمجان .ووافقت المجالس
المحلية على أن تعرض داخل مكاتبها للموطنين قائمة بيانات تتضمن المعلومات الالزم معرفتها
فيما يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص والرسوم والمدد الزمنية المقررة لذلك ،كما خصص
العديد من عمداء المدن البنجالدشية مساحة في األسواق المحلية لسيدات األعمال وذلك للحد من
أشكال الفساد والرشوة واالبتزاز التي كانت تتعرض لها السيدات عند محاولتهن الحصول على
التراخيص الالزمة لممارسة األعمال .ونجحت الغرفة في الحصول على تخصيص مالي من ميزانية
الدولة وقيمته  12مليون دوالر أمريكي لمشروعات سيدات األعمال ،وخُصص جزء من ذلك
المبلغ للغرفة وذلك لتدريب  16000سيدة من سيدات األعمال وبناء معهد جديد للتدريب وافتتاح
سبعة مراكز متخصصة في توفير الموارد اإلقليمية لسيدات األعمال ،كما أطلقت الغرفة خطة
طموحة وأطلقت عليها اسم “تمكين  ”5000لمتابعة تنفيذ ما ورد في أجندة األعمال الوطنية التي
تديرها السيدات من خالل القيام بتدريب  5000سيدة أعمال ليصبحن قادة جدد في المستقبل
ولتعزيز قدراتهن على تنظيم األعمال الخاصة وذلك بحلول .2020
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اخلالصة
استطاعت غرفة التجارة والصناعة لسيدات األعمال في بنجالديش من خالل التطوير الذي شهدته
ومن خالل التعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة أن تقدم عدة نقاط رئيسية يمكن
تأملها في ضوء تلك الدراسة ،فعندما برزت المبادرة الشجاعة للسيدة “سليمة أحمد” صاحبة الرؤية
المستنيرة والمناصرة لقضية سيدات األعمال في بالدها ،قرر المركز تشجيعها والعمل معها على
تطوير الغرفة والوصول بها إلى المهنية .وتقدم تجربة غرفة التجارة والصناعة لسيدات األعمال
في بنجالديش تجسيدًا لكيفية االستفادة من األموال القليلة المخصصة للتنمية والتطوير وتعظيم
أثرها عن طريق استثمارها في إصالح المؤسسات والسياسات .ويعتبر العمل على دعم ومناصرة
السياسات اإلصالحية عملاً شا ًقا وطويل المدى ويتطلب اإلخالص في بذل الجهود المتكررة حتى
يؤتي ثماره .وقد أصبحت الغرفة اآلن من أهم الشركاء االستراتيجيين لمركز المشروعات حيث
تساعد المركز في بناء قدرات ومهارات الغرف والجمعيات األخرى لسيدات األعمال المتواجدة
بمختلف أنحاء جنوب آسيا ذات الصلة بدعم ومناصرة السياسات وذلك من خالل تبادل الخبرات
حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة.
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تطوير مهارات الشباب فيما يتعلق
بتنظيم األعمال اخلاصة وتولي القيادة في بيرو
كتبه“ :برنت روث”
شهدت بيرو منذ بداية القرن الحادي والعشرين تحولاً ديمقراطيًا؛ ومع ذلك ال يزال الشباب في
العديد من المناطق يعاني من التهميش وقلة فرص العمل ،مما أثر بدوره على إيمانهم بمفاهيم
الديمقراطية وسياسات االقتصاد الحر .وعلى الرغم من أن التحول الديمقراطي في بيرو قد ساهم
في إجراء انتخابات حرة وتداول السلطة سلميًا فضال عن عمل الحكومات المتعاقبة على الحد
من الفقر وتحقيق النمو االقتصادي المستدام ،فتركز وجود المزايا الناتجة عن ذلك النمو في
العاصمة “ليما” وال تزال المناطق األكثر فقرا والتي تمثل نصف التعداد السكاني ،مثل منطقة
“األنديز” ومنطقة “األمازون” تفتقر إلى الخدمات العامة ويعيش سكانها تحت خط الفقر.
وقد أدرك معهد االستثمار في بيرو تلك المشكلة ،ومن المعروف أن معهد االستثمار هو
عبارة عن منظمة غير ربحية تهدف إلى تشجيع أصحاب األعمال وإلى تطوير األعمال في سياق
ديمقراطي؛ ولذلك ففي عام  ،2007نسق المعهد مع مركز المشروعات الدولية الخاصة إلطالق
برنامج تعليمي طموح ويحمل ذلك البرنامج اسم “لنبدأ اآلن” للتدريب على تنظيم األعمال الخاصة
وعلى الديمقراطية وقيادة الشباب ،بحيث ال ينحصر الدور الذي سيلعبه ذلك البرنامج على تعليم
الشباب مبادئ الديمقراطية وفوائد السياسات االقتصادية المرتبطة بالسوق الحر فحسب ،بل يعمل
المركز على تزويد الشباب باألدوات الالزمة ليصبحوا رجال أعمال وليتمكنوا من إتاحة فرص
جديدة ألنفسهم ولمجتمعاتهم.

برنامج “لنبدأ اآلن”
تنتشر البرامج المماثلة لذلك البرنامج بكثافة في العاصمة “ليما” ،إال أنها قلما تتوافر للشباب في
المناطق الريفية من بيرو؛ لذلك صُمم هذا البرنامج خصيصًا لخريجي الجامعات ممن ينتمون إلى
المناطق الريفية في بيرو وذلك لتزويدهم بالتدريب الالزم لتمكينهم من تنظيم األعمال الخاصة
والتمتع بمهارات القيادة ولتوفير األدوات الالزمة التي تساعدهم على إقامة شركاتهم الخاصة
وإدرار الدخل وإتاحة فرص العمل المحلية .وأثبت ذلك البرنامج فاعليته بما يفوق ما كان متوقعًا
له وذلك بفضل شمولية منهجه واقترانه بالتدريب على المهارات التطبيقية باإلضافة إلى شبكة
الخريجين التي تعتبر جزءا من ذلك البرنامج والتي عملت بوصفها شبكة اتصاالت قوية ووفرت
فرص لتقديم اإلرشاد والنصح .ونتج عن تطبيق البرنامج لمدة ست سنوات حصول ما يقرب من
 780شابًا في بيرو على مهارات القيادة وتنظيم األعمال الخاصة ،مما مكنهم من قيادة عجلة
التغيير داخل المناطق التي يقيمون فيها.
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* *عملية التطبيق :خضع المتقدمون لذلك البرنامج لعملية اختيار تنافسية تشترط الكفاءة
باإلضافة إلى اختبار لقياس ما يحظون به من مهارات فيما يتعلق بتنظيم األعمال الخاصة ،وقدم
كل متقدم فكرة لمشروع تجاري وملفه الشخصي ،ويلي ذلك مقابلة شخصية ،وأسفرت تلك
االختبارات عن قبول حوالي  120طالبًا وطالبًة من خارج العاصمة بحيث يستفيد هؤالء الطالب
والطالبات من البرنامج على مدار ثالثة أشهر ويحصلون على ) (١٠٠ساعة من التدريب والتعليم.
ويتيح البرنامج الفرصة إلشعال روح السعي وراء تنظيم األعمال الخاصة في المناطق األقل
تطورًا ،خارج العاصمة والمركز التجاري في بيرو ،إذ تعتبر تلك المناطق في أمس الحاجة
للتطوير وأكثر عرضة لعدم االستقرار االقتصادي واألكثر تأثرا بالخطب الشعبي.
* *المشتركون :استهدف البرنامج منذ بدايته الوصول للمناطق األقل تمتعًا بالفرص في
بيرو واختيار األفراد ممن يتمتعون بقدرات قيادية ومهارات تنظيم األعمال الخاصة من بين
المتقدمين إليه .وتطورت عملية االختيار على مر السنين بحيث يمكن لمركز المشروعات
الدولية ولمعهد االستثمار تحديد أفضل المرشحين واختيار الخريجين من ذوي الكفاءات
العالية بحيث يستطيع هؤالء الخريجون تعزيز قضايا الديمقراطية واألسواق الحرة والمواطنة
في مجتمعاتهم من خالل قيامهم بتنظيم األعمال الخاصة وتزعمهم للمبادرات التطوعية على
المستوى المحلي.
* *المنهج الدراسي :يقدم البرنامج تدريبًا لمجموعة من أفضل طالب الجامعات بجميع أنحاء
بيرو ،ويكون ذلك التدريب على القيادة والديمقراطية واقتصاد السوق الحر وتخطيط األعمال،
وتصل مدة ذلك التدريب إلى  100ساعة دراسية ،ويمتد البرنامج لمدة تتراوح ما بين ثالثة
إلى خمسة أشهر ،ويتألف من ثالث دورات ويتضمن عددا من الفصول الدراسية باإلضافة
إلى التدريب على التخطيط لألعمال .ويلقي مجموعة من كبار األكاديميين والشخصيات
الناجحة في مجال األعمال والقيادات السياسية المحاضرات ،كما يتضمن البرنامج رحالت
تعليمية إلى كبرى الشركات ،وعالوة على ذلك ،يقدم مجموعة من القيادات الشابة في “ليما”
ورش عمل للطالب في إطار البرنامج .ويتعين على الطالب المشاركين في البرنامج تنظيم
ورش عمل لطالب المدارس والجامعات المحلية في مجتمعاتهم بحيث تتناول تلك الورش مسألة
تنظيم األعمال الخاصة ومسألة القيادة وذلك لتبادل الخبرة وحتى يمكن لهؤالء المشاركين
نقل المعرفة والقيم التي تعلموها من البرنامج .ويشترط قيام كل طالب بتصميم خطة عمل
بناء على ما تلقاه من معرفة ،مما يمنح الطالب فرصة عملية لتطبيق المهارات التي تعلموها
ً
في الفصول الدراسية على أرض الواقع بما يتناسب مع الظروف المحلية .ثم ،تختتم فعاليات
البرنامج بحفل تسليم شهادات التخرج إلى لطالب المشاركين.
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* *تطبيق المهارات :يجب على المشاركين في البرنامج تصميم خطة عمل بالتعاون مع مجموعة
من زمالئهم الذين ينتمون إلى نفس المنطقة؛ حيث يتلقى الطالب  12أسبوعًا من التدريب على
تخطيط األعمال على مدى الثالث دورات وذلك على يد مدرب شخصي (عادًة ما يكون أحد
رجال األعمال الناجحين في المناطق المحلية للمشاركين) ،ومن ثم يعد الطالب خطة مشروع
افتراضي لكل مجموعة من مجموعات الطالب وتجرى عملية تصفية فيما بينهم الختيار
أفضل عشرة مشروعات ،ويعرض أصحاب أفضل عشرة مشروعات بدورهم مشروعاتهم على
لجنة تحكيم الختيار أفضل ثالثة مشروعات للفوز بجوائز نقدية باإلضافة إلى منحهم الفرصة
لعرض وتقديم خطط مشروعاتهم المقترحة على مؤسسات التمويل المتناهي الصغر المحلية
للحصول على التمويل؛ كما يتشارك الزمالء بكل مجموعة في إعداد شريط مصور لشرح
ما تعنيه الديمقراطية بالنسبة لهم .وتتيح تلك الممارسة فرصًة للطالب لتطبيق ما عرفوه
وفهموه عن الديمقراطية وكذلك إلشراك مجموعة من أفراد مجتمعاتهم في المناقشة.
* *اإلرشاد :يقوم مجموعة من المدربين من داخل األوساط األكاديمية وقطاع األعمال بالتواصل
مع الطالب (شخصيا أو عبر االنترنت) خالل فترة البرنامج والفترة الالحقة عليه وذلك
لمساعدة المشاركين في البرنامج على تحسين خطط أعمالهم وتطبيقها ،كما تقدم شبكة
الخريجين التدريب والتوجيه عبر االنترنت للشركات الجديدة.
* *شبكة التواصل والوصول إلى الخريجين :في عام  ،2012نظم معهد االستثمار المؤتمر
السنوي األول لخريجي برنامج “لنبدأ اآلن” بهدف تعزيز وتقوية وجود شبكة للتواصل فيما بين
هؤالء الخريجين .وفي عام  ،2013عُقد المؤتمر السنوي الثاني لخريجي البرنامج بمدينة “ليما”
لتعزيز تواجد شبكة الخريجين ومتابعة تحقيق ثالثة أهداف محددة؛ وهي :الكشف عن
التحديات التي تواجه الشبكة عبر المناطق الثالثة والعشرين الموجودة ببيرو وعن اإلجراءات
الالزمة لتعزيز الشبكة؛ وإيجاد فضاء يجمع بين أفراد شبكة الخريجين وذلك للتشجيع
على التعاون وتطوير األعمال؛ وتطوير البرنامج من حيث المحتوى واألدوات التي تشجع على
االبتكار في منتجات وشركات الخريجين وأفكار أعمالهم .وشارك أكثر من  200خريج
في هذه الفعاليات .أما في عام  ،2015فقد بادر معهد االستثمار باالتصال المباشر بجميع
خريجي البرنامج عبر الهواتف الشخصية أو البريد اإللكتروني وذلك للتعرف على الخريجين
ممن استهلوا تنفيذ أعمالهم الخاصة ودعوة هؤالء الخريجين للمشاركة في أنشطة تنظيم
األعمال الخاصة التي ينظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة والمعهد ،مثل :أسبوع
األعمال والمنتدى االستثماري ومسابقة التنافس على المناقصة  ،كما توجه الدعوة إلى هؤالء
الخريجين للمشاركة في المعرض السنوي لبرنامج “لنبدأ اآلن” لتنظيم األعمال الخاصة حيث
يتم تزويدهم بمساحات عرض لتقديم أعمالهم ومنتجاتهم .وفي الوقت الحالي ،يحصل أكثر
من  15000شخص على أخر المستجدات بشأن أنشطة تنظيم األعمال الخاصة عبر صفحة
المعهد على الفيس بوك؛ كما توجد صفحة أخرى للبرنامج على الفيس بوك وتضم تلك
الصفحة مجموعة من الخريجين النشطاء وتهدف إلى تبادل األخبار والمعلومات حول الفعاليات.
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* *تحفيز الخريجين :يحتاج الخريجون السابقون إلى التحفيز لضمان استمرار مشاركتهم الفعالة
في البرنامج ،ويكون ذلك بغض النظر عن مدى التزامهم بالبرنامج؛ ولذلك يلجأ المعهد إلى
عدة مجموعة من الممارسات التي من شأنها تحفيز الخريجين ،ومن بينها :عقد مسابقة كتابة
المقال لهؤالء الخريجين وإشراكهم في اختيار المرشحين الجدد للبرنامج وعقد مؤتمرات
الخريجين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بعض دورات التدريب مرة أخرى.

األثر
وفر برنامج “لنبدأ اآلن” بديلاً اقتصادياً وشجع على المشاركة المدنية من خالل الجمع بين
طالب الجامعات المتواجدين بمختلف المناطق بجمهورية بيرو والعمل على زيادة معرفتهم بفوائد
الديمقراطية واقتصاديات السوق الحر فضال عن تدريبهم على مهارات إدارة األعمال والقيادة؛
وحتى اآلن نجح مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع معهد االستثمار في إعداد ما
يقرب من  780شابًا من بيرو لتولي القيادة وتدريبهم على مهارات العمل ،مما مكنهم من إحداث
تغييرًا في المناطق التي ينتمون إليها ،كما نظم الخريجون العشرات من ورش العمل المماثلة
لنشر قيم التي يتناولها برنامج “لنبدأ اآلن” والمتعلقة بنشر الديمقراطية وروح السعي وراء تنظيم
األعمال الخاصة بين ما يقرب من  14500من طالب المدارس االبتدائية والثانوية والجامعات.
قدم السبعمائة وثمانون خريجا المذكورون مثالاً إيجابيًا يمكن ألقرانهم بحيث يمكنهم أن
يحذو حذوهم ،كما يعتبر هؤالء الشباب بمثابة قدوة لمجتمعاتهم .وبدأ بالفعل حوالي  ٪10من
خريجي البرنامج في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة ،ومن المتوقع تضاعف هذه النسبة إذا أخذنا في
االعتبار عدد الطالب ممن على وشك البدء في تنفيذ أعمالهم الخاصة ،ويأتي هذا باإلضافة إلى
الخريجين المتطوعين بالفعل في المنظمات غير الحكومية التي تعمل على القضايا االجتماعية؛
وبذلك أصبحت مساهمة الخريجين تتخطى مجرد المشاركة في إحداث التنمية االقتصادية
لبالدهم إذا أصبح للخريجين دورًا في إحداث التنمية االجتماعية أيضا داخل البالد.
يشكل كل خريج نموذجًا لقصة فريدة من القصص التي توضح الدور الذي لعبه برنامج “لنبدأ
شخصي ،وسنسرد فيما يلي حالتين استثنائيتين لتجسيد
اآلن” في التأثير على كل فرد بشك ٍل
ٍ
أهداف البرنامج:
تقول “انطونيال روميرو خيمينيز” ،البالغة خمسة وعشرين عامًا من العمر والمقيمة بمنطقة
“ايكا” والتي اجتازت البرنامج بنجاح وتخرجت فيه عام  ،2010أنها لم تكن تُلقي بالاً لفكرة
الخوض في مجال تنظيم األعمال الخاصة قبل االلتحاق بالبرنامج إال أنها أدركت بعد تخرجها
أنها تستطيع إنشاء مشروعها الخاص ،فقررت إنشاء مقهيين في الجامعات المحلية الكائنة
بمنطقتها ،ويعمل لديها اآلن اثنتا عشرة موظفة من الشابات التي تتراوح أعمارهن ما بين  19و22
عامًا الالتي كن يعملن في المزارع ولم يسعين الستكمال تعليمهن الجامعي ،وتوضح أن تلك
الشابات أصبحن قادرات ماديا على تمويل أنفسهن واستكمال تعليمهن العالي وذلك نتيجة لعملهن
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في مقاهي الجامعة .وتواصل “انطونيال” إدارة مشروعها وتشغيله في منطقة “ايكا” ،وفي غضون
ذلك بدأت “انطونيال” بالعمل في وزارة اإلنتاج بعد تخرجها ،حيث قامت بتصميم نموذج مماثل
لبرنامج “لنبدأ اآلن” ليناسب طالب المدارس الثانوية ،وأطلقت عليه اسم “لنصنع البداية” ،وتنفذ
وزارة اإلنتاج اآلن ذلك البرنامج بدعم من وزارة التعليم حيث تسعى إلى تطبيق البرنامج داخل 100
مدرسة ثانوية على مستوى  10مناطق مختلفة بجمهورية بيرو ،ويستفيد من ذلك البرنامج أكثر
من  5000طالب ثانوي .وتعبر “انطونيال” عما أضافته لها المشاركة في برنامج “لنبدأ اآلن” قائلة:
“تؤثر فكرة تنظيم األعمال الخاصة تأثيرا بالغا على بالدنا ،فهي تعزز التنمية االقتصادية وتتيح
فرص العمل لنا ولغيرنا من أبناء منطقتنا”.
قرر “فيدلمو مالكوي“ أن يعود إلى موطنه األصلي بمنطقة “كاخا ماركا” ،بعد االنتهاء
من تعليمه الجامعي في عام  ،2008ليوظف قدراته على تنظيم األعمال الخاصة في تحسين
حياة اآلخرين داخل مجتمعه؛ فأسس مؤسسة “بيوألتورا” ،وهي عبارة عن جمعية تعاونية زراعية
متخصصة في زراعة نبات الحرنكش بالمناطق الريفية ،حيث تعتبر أمريكا الجنوبية الموطن
األصلي لهذا النبات .وتعلم المؤسسة المذكورة أفراد العائالت الستة وعشرين األعضاء في
الجمعية التعاونية أفضل الممارسات المتعلقة بزراعة ذلك النوع من النباتات وتدربهم على ذلك،
كما تيسر لمؤسسة لهم عملية تسويق منتجاتهم على المستويين المحلي والدولي.
وتقول “إيميليا الرا دي فونتيس” ،وهي إحدى مواطنات قرية “هوالنجا” وتنتمي لواحدة من العائالت
األعضاء في الجمعية التعاونية“ :كنا قبل ذلك القرية المنسية ،ولم نكن مزارعين محترفين ،فلم
يعلمنا أحد من قبل األساليب االحترافية للقيام بعملية الزراعة؛ أما اآلن ،تشعر قريتنا بالسعادة
لتوافر المزارعون المحترفون لديها” .وتضيف “إيميليا”“ :لقد تضاعف دخلنا ،أنا وزوجي ،أربعة
أضعاف بعدما تلقينا التدريب في شركة “بيوألتورا” وزرعنا نبات “الحرنكش” .ومن الجدير
بالذكر أن “إيميليا” قد تمكنت اآلن من االستقرار مع عائلتها داخل قريتهم وأن تعمل جنبًا إلى
جنب مع زوجها ،كما أنها لم تعد مضطرة إلى السفر إلى المدن الساحلية سعيًا وراء الرزق ،كما
تمكنت من توفير تعليمًا أفضل ألبنائها.
وتستمر شبكة خريجي برنامج “لنبدأ اآلن” في النمو واالتساع من خالل تبني مبادرات جديدة
واالستثمار في بناء األفاق المستقبلية للبرنامج؛ وكما يتضح من تجارب الخريجين أمثال
“انطونيال” و”فيدلمو” ،تواصل شبكة الخريجين تحقيق أهداف البرنامج ومشاركتها مع اآلخرين
في بيرو على وجه الخصوص وفي المنطقة بصفة عامة.
وحصلت “باوال فالكون” ،وهي إحدى خريجات الدفعة األولى من برنامج “لنبدأ اآلن” وتنتمي إلى
منطقة “هوانكايو” ،على منحة دراسية في عام  2014مدتها ثالثة أشهر لدراسة برنامج مقدم من
جامعة “جورج تاون” لشباب أمريكا الالتينية ويدور موضوع هذا البرنامج حول المنافسة العالمية
والقيادة .وأعربت “باوال” ،أثناء لقائها مع موظفي مركز المشروعات الدولية الخاصة ،عن تفاؤلها
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بما حدث من تغيير بين الشباب في بيرو فيما يتعلق بتقبل فكرة العمل التطوعي وانخراط الشباب
في العمل ،مما سيساهم بدوره في تعزيز الديمقراطية بصورة فضال عن تأسيس مجتمع أكثر
تحركا على أساس توجهات السوق.
ً
ويعتبر ما جاء على لسان أحد خريجي الدفعة األولي للبرنامج في  ،2008وهو شاب من منطقة
“هوانك فليكا” ،من أفضل الشهادات التي تعبر عن مدى التأثير الذي حققه برنامج “لنبدأ اآلن”،
حيث عبر عن ذلك التأثير قائلاً “ :كنت أعتقد في الماضي أن الوسيلة الوحيدة لتحسين األوضاع
في البالد هي التظاهر في الشوارع والثورة ضد الحكومة؛ أما اآلن وبعد دراستي للبرنامج،
أدركت أن الثورة الوحيدة القادرة على تغيير األوضاع في هذا البلد هي ثورة ريادة األعمال”.
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تساعد البرامج املعنية بتنظيم األعمال اخلاصة ،والتي يقدمها مركز املشروعات
عادة ما يتم تهميشها ،مثل :السيدات والشباب في
الدولية اخلاصة ،الفئات التي ً
املناطق الريفية ،في احلصول على املهارات الالزمة للبدء في أعمالهم اخلاصة
واملساهمة في إحداث التنمية االقتصادية والدميقراطية في مجتمعاتهم.

يقول “إنيل براهولي” ،من نيبال:
“علمني برنامج “آرثاليا” مدى أهمية املبادرة والشروع في
العمل ،كما علمني البرنامج أن أي شكل بسيط من أشكال تبادل
املنفعة قائم على مبدأ التبادل التطوعي للمنفعة وإضافة القيمة
كبير في حتقيق التنمية
بشكل
إلى األخر سيساهم بدوره
ٍ
ٍ
الشاملة للمجتمع”.
وألتحق “إينل” في عام  ،2011بينما كان يتابع دراسته للحصول على بكالوريوس في دراسات
التنمية ،ببرنامج “ارثااليا” الذي شجعه على تنظيم مشروعه الخاص وإقامة مزرعة لتربية النحل
إلنتاج العسل العضوي في “كاثماندوا” وأطلق عليها مزرعة “النحلة المشغولة” ،كما دفعه
البرنامج إلى مواصلة تعليمه للحصول على درجة الماجستير في تنظيم األعمال الخاصة ،ويقول
“إنيل” أنه يخطط إلنشاء منتجع بالقرب من مزرعته بمجرد االنتهاء من دراسته والحصول على
درجة الماجستير.

ويذكر “أنطونيال
خيمينيز” ،من بيرو:

روميرو

“تعزز مسألة تنظيم األعمال
اخلاصة من إمكانية حتقيق التنمية
االقتصادية في البالد وتوفر فرص
ولغيري من أبناء منطقتنا.
لي
ّ
العمل ّ
وتوفر شركتي التي حتمل اسم

“كافا فرص عمل لعدد اثنتي عشرة شابة تتراوح أعمارهن جميعا بني  19و  22عاما”.

شاركت “انطونيال” في برنامج “لنبدأ اآلن” ،المقدم إلى طالب الجامعات ويدور موضوعه حول
تنظيم األعمال الخاصة والعمل المدني ،وتدربت “انطونيال” على كيفية تصميم خطة عمل ،مما
مكنها من افتتاح مقهيين في جامعتين بإقليم “إيكا” بجمهورية بيرو .وعملت “انطونيال” مع
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الحكومة البيروفية لتصميم برنامج مماثل لما درسته في برنامج “لنبدأ اآلن” ليناسب طالب
المدارس الثانوية ،وأطلقت على ذلك البرنامج اسم “لنصنع البداية”؛ وحتى اآلن أجريت عملية
تطبيق ذلك البرنامج على ما يقرب من  5000طالب ثانوي في المدارس المنتشرة على مستوى
عشر مناطق مختلفة بجمهورية بيرو.

وتقول “امييليا الرا دي فوينتيس” ،من بيرو:
“كنا قبل ذلك القرية املنسية ،فلم يعلمنا أحد من قبل أساليب حتسني الزراعة ،إذ لم يتواجد في
أي من احملترفني في ذلك املجال”.
مجتمعنا ً
ومن الجدير بالذكر أن “اميليا” هي إحدى
األعضاء في الجمعية التعاونية الزراعية المعروفة
باسم مؤسسة “بيوألتورا” والمتخصصة في إنتاج
وتسويق فاكهة الحرنكش ،وهو أحد النباتات
التي تنمو في منطقة أمريكا الجنوبية .وأنشأ
اثنان من خريجي برنامج “لنبدأ اآلن” تلك
الجمعية التعاونية بهدف تعليم أفراد العائالت
األعضاء في الجمعية أفضل ممارسات الزراعة
وتسويق المحصول .وتمكنت إيميليا من
مضاعفة دخلها أربعة أضعاف مقارنًة بما قبل
وذلك بفضل ما اكتسبته من معرفة ومهارات من
خالل المشاركة في برنامج “بيوكولتورا”.
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حتسني بيئة تنظيم األعمال اخلاصة في نيبال
كتبه“ :ساريتا سابكوتا” و“تيودورا ميها يلوفا”
في عام  ،2006بدأت نيبال في التحول الديمقراطي .وأجريت االنتخابات واعتمدت البالد دستورًا
جديدًا لها بعد أمضت قرون طويلة تحت الحكم الملكي وشهدت عقدًا من التمرد وبعد أن مرت
البالد بمرحلة انتقالية .وفي ظل هذا الوضع السياسي الجديد ،اُنشئت “مؤسسة سامريدهي” ،وهي
المؤسسة المعنية بنشر الرخاء واالزدهار في نيبال ،لتوفر أمرًا لم يكن متاحًا لفترة طويلة من
الوقت في غضون التحوالت الديمقراطية السابقة التي شهدتها البالد ،ويتمثل ذلك األمر في بدء
الحوار حول القضايا وجداول األعمال التي تساعد بدورها في الوصول إلى ديمقراطية تؤتي ثمارها.
ركزت مؤسسة “سامريدهي” على توسيع الفرص االقتصادية المتاحة للشعب من خالل تشجيع
األفراد على تنظيم األعمال الخاصة بهم وإصالح السياسات االقتصادية وتحسين بيئة األعمال،
واتبعت المؤسسة نهجًا ذا شقين في سبيل تحقيق ذلك وهما :أوال :عملت المؤسسة على تدريب
المئات من الطالب الطموحين على السياسات االقتصادية المتبعة داخل األسواق وعلى غيرها من
السياسات وذلك من خالل برنامج االقتصاد وتنظيم األعمال الذي قدمته بجامعة “ارثااليا” ،وقدمت
المؤسسة إلى المشاركين في البرنامج الفرصة الكتساب المهارات العملية فيما يتعلق بتنظيم
األعمال الخاصة؛ ثانيا :عملت المؤسسة على تحسين بيئة السياسات بهدف تعزيز فكرة تنظيم
األعمال الخاصة وذلك من خالل مبادرات مؤسسة سامريدهي المعروفة باسم جدول األعمال المُعد
لتحقيق النمو االقتصادي في نيبال (.)NEGA

تزويد رجال األعمال املعنيني
بتنظيم األعمال اخلاصة املهارات واملعرفة الفنية:
جامعة “ارثااليا” لالقتصاد وتنظيم األعمال اخلاصة
يعتمد مستقبل الديمقراطية في نيبال على األجيال الشابة ،ويمثل الشباب تحت سن  35الغالبية
العظمي من التعداد السكاني لنيبال؛ ولذلك فقد انتبهت مؤسسة “سامريدهي” إلى الحاجة إلى
توفير البرامج التعليمية التي تزود الشباب وأصحاب األعمال بالمهارات العملية بهدف تحسين
بيئة تنظيم األعمال الخاصة بصفة عامة .ومن ثم ،فقد أعدت “سامريدهي” برامج لتثقيف الشباب
وتعريفهم بمعنى الديمقراطية واألسواق فضال عن تصحيح المفاهيم القديمة التي تكونت لديهم
نتيجة للنظام التعليمي المنتشر في نيبال والذي يعتمد على تجربة االقتصاد السوفيتي عند التحدث
عن تعزيز اإلصالحات الديمقراطية في البالد.

مركز المشروعات الدولية الخاصة 19 /

األنظمة البيئية للمشروعات

نظمت مؤسسة “سامريدهي” باالشتراك مع مركز المشروعات الدولية الخاصة برامج تعليمية
وتدريبية لتقديمها من خالل جامعة “ارثااليا” لالقتصاد وتنظيم األعمال الخاصة ،وتهدف تلك
البرامج إلى رفع الوعي لدى الشباب بشأن التيار الرئيسي للمناقشات السياسية واالقتصادية
المنتشرة في البالد ،وتتكون تلك البرامج التدريبية من ورش عمل على مدار خمسة أيام ،وتعمل
تلك الورش على تعزيز مهارات تنظيم األعمال الخاصة وتعريف الشباب بمفاهيم الحرية االقتصادية
وإصالح السياسات.
يتمثل الهدف الرئيسي من البرنامج الذي تقدمه “سامريدهي” داخل جامعة “ارثااليا” في التأكيد
على قيمة العمل الحر ومساعدة طالب الجامعة والمشتركين في البرنامج من أصحاب األعمال
الطموحين على استكشاف أفكار بديلة لمعالجة المشاكل القائمة في نيبال ،كما يساعد
البرنامج الطالب على اكتساب مهارات عملية فيما يتعلق بتنظيم األعمال من خالل المشاركة
في مسابقات للتنافس فيما بينهم من خالل قيامهم بتقديم أفكار لمشروعات افتراضية .وتعتبر
الموضوعات المتعلقة بسيادة القانون وبيئة األعمال ،وأنظمة تقديم الحوافز وإدارة الموارد البشرية،
ومراقبة تطبيق الحكومة للسياسات ومراقبة والسوق ،والطريقة التي يعمل من خاللها السوق،
ودور الحكومة في مجال األعمال ،وكذلك تنمية المهارات القيادية الالزم توافرها لدى الطالب
إلقامة األعمال من بين المناهج الدراسية المقدمة خالل ورش العمل المتعلقة بذلك البرنامج
التدريبي .وعادًة ما يكون الضيوف المتحدثون أثناء تلك الورش من أصحاب األعمال الخاصة
ورجال األعمال حيث يتحدث هؤالء الضيوف عن تجاربهم الشخصية في مجال تنظيم األعمال
الخاصة وذلك أثناء مناقشتهم لبعض الموضوعات الفنية المتعلقة باالقتصاد واألعمال والمشروعات.
شارك في البرنامج أكثر من أربعمائة طالب جامعي حتى اآلن حيث تدرب المشاركون على تنظيم
األعمال الخاصة وكيفية تكوين الثروة والحرية االقتصادية؛ وبدأ بالفعل أكثر من أربعة وعشرين
طالبا من هؤالء الطالب أعمالهم الخاصة ،كما يشارك العديد منهم في أنشطة تهدف إلى تعزيز
فكرة تنظيم األعمال الخاصة داخل جامعاتهم وفي مجتمعاتهم ،ومن أمثلة تلك األنشطة :كتابة
المدونات وتأسيس أندية تضم رجال األعمال وأصحاب األعمال الخاصة .وأنشأ طالب جامعة “ارثااليا”
أكثر من عشرين ناديًا لتنظيم األعمال الخاصة بهدف تعزيز شبكة خريجي البرنامج وبناء القدرات
وبث روح المبادرة نحو تنظيم األعمال الخاصة بين أصدقائهم لتشجيعهم على بدء في أعمالهم الخاصة.

التأثير على بيئة السياسات املعنية بتنظيم األعمال اخلاصة:
جدول األعمال ا ُملعد لتحقيق النمو االقتصادي في نيبال
أطلقت مؤسسة “سامريدهي” باالشتراك مع مركز المشروعات الدولية الخاصة واتحاد الغرف
التجارية والصناعية بنيبال المبادرة المعروفة باسم “جدول األعمال المُعد لتحقيق النمو االقتصادي
في نيبال” وذلك بهدف تحسين بيئة تنظيم األعمال الخاصة من خالل التأثير على عملية وضع
السياسات االقتصادية بحيث تكون السياسات االقتصادية أكثر توجهًا نحو تطبيق سياسات
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السوق الحر والمبادئ الديمقراطية .ويعتبر ذلك األمر بمثابة مجهودًا مبذولاً بصفة سنوية بهدف
تحديد العقبات التي تعيق النمو االقتصادي على المدى القصير وعلى المدى البعيد .وتهدف هذه
المبادرة إلى لفت االنتباه إلى الخطوات ذات األولوية التي يجب على الحكومة النيبالية اتخاذها
إلدارة عملية النمو االقتصادي .وتبنت الحكومة بجمهورية نيبال عددًا من التوصيات المقترحة
منذ صدور التقرير األول لجدول األعمال المذكور في عام  ،2012وأوضحت الحكومة التزامها
بهذه التوصيات في المحافل العامة وعند اإلعالن السنوي عن الميزانية.
ولقد استجابت السلطات النيبالية بشكل إيجابي للتوصيات الصادرة عن مؤسسة “سامريدهي”
في مجاالت الزراعة وتنمية الطاقة الكهرومائية والسياحة واالستثمار األجنبي والميزانية الوطنية.
ومن الجدير بالذكر ،أن الحكومة قد اعتمدت عشر توصيات من بين سبع عشرة توصية مقدمة
من مؤسسة “سامريدهي”.
* *كان للبحث الذي أجرته مؤسسة “سامريدهي” بشأن تطوير الطاقة الكهرومائية أثرًا قويًا
على سياسات الحكومة ،والسيما بعد توقيع جميع األحزاب السياسية على “األجندة العامة
للحد األدنى للتنمية المطلوبة في مجال الطاقة الكهرومائية”؛ حيث أعلنت الحكومة التزامها
ببناء خطوط تحويل لعدد ستة مشروعات كبرى إلنتاج الطاقة الكهرومائية بحلول عام .2018
* *أوصى “جدول األعمال المُعد لتحقيق النمو االقتصادي في نيبال” بافتتاح قمم جديدة لممارسة
رياضة التسلق بهدف تحسين السياحة؛ وبالفعل ،افتتحت الحكومة ثالث وعشرين قمة
جديدة .وخصصت السلطات المبلغ الالزم لتمويل خطة “تنمية األقاليم” ،التي يهدف إلى تطوير
البنية التحتية للسياحة في العديد من المناطق النائية في البالد .ومن المتوقع أن تساهم تلك
االستثمارات بدورها في تحسين المنتجات والمرافق والخدمات المرتبطة بنشاط السياحة
وزيادة تدفق السياح وعائدات الدولة من نشاط السياحة.
* * كما وافقت الحكومة النيبالية على توصيات المقترحة في إطار “جدول األعمال المُعد
تحقيق النمو االقتصادي في نيبال” والمتمثلة في تخصيص مبلغ وقدره  14.5مليار روبية ،أي
ما يعادل  14.5مليون دوالر أمريكي ،لمشروع تسويقي زراعي وتجاري يهدف إلى تحسين
اإلنتاج وعمليات المعالجة والتسويق.
* *تمكنت مؤسسة “سامريدهي” من إقناع الحكومة بالتراجع عن إصدار قانونًا مقترحًا بشأن
االستثمار األجنبي ونقل التكنولوجيا ويهدف إلى وضع حد أدنى على االستثمار األجنبي؛ األمر
الذي كان من شأنه أن يؤثر تأثيرًا بالغًا على المشروعات الصغيرة ،خاصًة تلك المشروعات
المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
* * قامت المؤسسة بتقديم المشورة للحكومة النيبالية فيما يتعلق بإعداد الميزانية السنوية.
وتضمنت الوثيقة النهائية للميزانية ما يقرب من اثني عشر بندًا تعكس التوصيات المقترحة.
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وأصبحت البحوث االقتصادية الصادرة عن مؤسسة “سامريدهي” مصدرًا هامًا للوصول إلى تحليل
مستقل للسياسات المعمول بها في نيبال ،حيث أصدرت المؤسسة بالتعاون مع مركز المشروعات
الدولية الخاصة سلسلة من الدراسات البحثية المستفيضة على هيئة ستة تقارير ،و ُأعدت تلك
التقارير بشأن ما يعرف باسم “السياسة االقتصادية الشاملة” ،وتناولت التقارير السياسات االقتصادية
التي تؤثر على تنفيذ جدول األعمال المُعد لتحقيق النمو االقتصادي في نيبال .و ُأعدت التقارير
بناء على بحث موسع قام به فريق تابع للمؤسسة وعلى التشاور مع العديد من الخبراء السياسيين
ً
واألكاديميين وكبار أصحاب األعمال؛ واشتملت تلك التقارير على بعض الموضوعات؛ وهي:
إصالح المؤسسات المملوكة للدولة والقدرة التنافسية واالستثمار األجنبي المباشر والعالقات
الصناعية وتنفيذ العقود وتحسين مناخ األعمال.
أدى نجاح “جدول األعمال المُعد لتحقيق النمو االقتصادي في “نيبال” إلى اتفاق الحكومة واتحاد
شريكا يعمل على توفير المعلومات
الغرف التجارية والصناعية النيبالية مع المؤسسة لتصبح
ً
الالزمة وذلك في المؤتمر القومي لإلصالح االقتصادي؛ كما لعبت المؤسسة دورًا هامًا في فيما
يتعلق بإعداد جدول أعمال اإلصالح بهدف تشجيع االستثمار في نيبال ،حيث عملت المؤسسة ،لمدة
ثالثة أشهر ،مع القطاعات السياحية التابعة للحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجاالت
الزراعة والطاقة بهدف الوقوف على التحديات الرئيسية التي تواجههم ووضع توصيات إلصالح
السياسات ذات الصلة بتلك القطاعات.
وتعد مبادرة “االلتزام باإلصالح االقتصادي” واحدة من األمثلة التي توضح الدور البارز والهام الذي
لعبته مؤسسة “سامريدهي” في إطار عملية اإلصالح االقتصادي ،حيث تعهدت الحكومة النيبالية
بتحسين أدائها في ضوء المؤشرات ذات الصلة بممارسة األعمال؛ هذا وقد تعهدت الحكومة
النيبالية أيضا بالقضاء على كل اإلجراءات التنظيمية غير الضرورية (على أن تبدأ بتفعيل ذلك
في قطاعات الزراعة والسياحة والطاقة).

اخلالصة
نجحت مؤسسة “سامريدهي” خالل فترة زمنية قصيرة في أن تتحول من مجرد مؤسسة تقدم
برامج التدريب على تنظيم األعمال الخاصة للشباب لتصبح صوتًا رائدًا ومستقلاً يقدم المعرفة
الالزمة لصياغة السياسات في نيبال .واعتمدت المؤسسة في سبيل الوصول إلى هدفها الشامل
المتمثل في تحسين بيئة تنظيم األعمال الخاصة على نهج ذي شقين.
أوال :بدأت المؤسسة بالعمل مع الشباب من خالل برنامج “ارثااليا” ،وشارك في ذلك البرنامج
أكثر من أربعمائة طالب جامعي بهدف تثقيف الشباب وتعريفهم بمزايا األعمال الحرة فضال عن
تزويدهم بالمعرفة والتدريب الالزمين لفهم كيفية عمل السوق الحر والدور الذي تلعبه الحكومة

 / 22مركز المشروعات الدولية الخاصة

األنظمة البيئية للمشروعات

في تنظيم األنشطة التجارية ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات الالزمة لبدء أعمالهم
الخاصة ،وكان انخراط الشباب في تحسين مدى تفهم الرأي العام لقيم السوق والديمقراطية
وتقبله لها بمثابة خطوة حاسمة.
ثانياً :أطلقت المؤسسة مبادرة “جدول األعمال المُعد لتحقيق النمو االقتصادي” بهدف تحسين بيئة
السياسات االقتصادية واألعمال من خالل فهم التحديات الرئيسية التي تعيق تنظيم األعمال الخاصة
وطرح التوصيات إلصالح السياسات االقتصادية لضمان نجاح الديمقراطية في تحقيق أهدافها
وتوفير الفرص االقتصادية لجميع المواطنين في البالد.
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ساهم مركز المشروعات الدولية الخاصة في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة
في العملية الديمقراطية وذلك من خالل شراكته مع جمعيات األعمال المحلية والغرف التجارية
ومؤسسات الفكر والرأي ،حيث تقدم برامج مركز المشروعات المساعدة التقنية لمؤسسات
القطاع الخاص وتساهم في بناء قدرات تلك المؤسسات وتدريبها على المهارات الالزمة لدعم
اإلصالح االقتصادي وتمكينها من االنخراط في الحوار مع الحكومة حول السياسات .وكان
المركز بمثابة صوتًا فعالاً معبرًا عن احتياجات نطاق واسع من مؤسسات قطاع األعمال ،وقد
تمكن المركز من تحقيق ذلك من خالل بناء التحالفات ونشر التوعية على مستوي القاعدة
الشعبية وإعداد أجندة األعمال الوطنية.
وأعد المركز أجندة األعمال الوطنية من خالل
شراكته مع غرفة التجارة والصناعة األفغانية
ومع تحالف أخر يتكون من عشرة من الجمعيات
األعمال األخرى والقائمة على مستوى القطاع ،من
بينهم جمعيتين لسيدات األعمال ،وأطلق المركز
تلك األجندة في عام  ،2011وعملت تلك األجندة
على توحيد الجهود التي يبذلها مجتمع األعمال في
سبيل تحقيق مجموعة من األولويات المشتركة ،كما
مكنت تلك األجندة القطاع الخاص من التعبير عن
احتياجاته في إطار عملية صياغة السياسات الوطنية.
وأسفرت تلك الجهود عن دعم العديد من اإلصالحات
المتعلقة بالسياسات الضريبية والتعريفة الجمركية
وعن تحسين البنية التحتية وتحديث اإلجراءات
الجمركية لتيسير العمليات التجارية.

بناء التحالفات ونشر
التوعية على مستوي
القاعدة الشعبية
وإعداد أجندة األعمال
الوطنية تعبر عن
احتياجات نطاق واسع
من قطاع شركات
األعمال.

وفي مولدافيا ،نسق معهد التنمية والمبادرات المجتمعية إلعداد شبكة أجندة األعمال الوطنية
وأضفى الطابع المؤسسي على ثقافة الحوار بين القطاعين العام والخاص ،وشجع على زيادة
الشفافية في إطار عملية صنع القرار وعلى توسيع نطاق عملية صنع القرار لتشمل جميع قطاعات
المجتمع .وأدت الجهود التي بذلها االئتالف ومركز المشروعات فيما يتعلق بإعداد أجندة
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األعمال إلى تبني الحكومة بجمهورية مولدافيا لمقترحات شبكة أجندة األعمال الوطنية بشأن
سن التشريعات المتعلقة بتوضيح قواعد تفتيش الدولة على األعمال وبتبسيط إجراءات تحصيل
الضرائب وبرفع مستوي الشفافية فيما يتعلق باإلجراءات الجمركية المتبعة.
كما ساهم مركز المشروعات الدولية الخاصة في تبني قضية تحسين بيئة األعمال في نيجيريا
من خالل مبادرات الحوار بين القطاعين العام والخاص التي أقيمت في سبع واليات ،حيث عمل
المركز على تنمية القدرة على تكوين التحالفات فيما بين الجمعيات التجارية والمهنية ،والبالغ
عددها  130جمعية من الجمعيات األعمال والجمعيات التجارية ،أكثر من مليون شخص من
أصحاب األعمال ،وتمكنت تلك التحالفات من دعم عملية إصالح السياسات بصورة تتسم
بالفاعلية ،وسيؤدي إصالح السياسات بدوره إلى تحسين بيئة األعمال وتعزيز العالقة بين القطاع
الخاص والحكومات المحلية داخل تلك الواليات.
وفي السنغال ،تمكنت جمعية اتحاد األعمال التجارية والصناعية ( ،)UNACOISمن إعداد
تقرير مدعومًا باألدلة بشأن إصالح السياسات الضريبية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وعقدت الجمعية اجتماعات مع المسئولين الحكوميين بحيث تهدف تلك االجتماعات إلى إقامة
الحوار بين القطاعين العام والخاص ،مما أدى إلى تبني الحكومة للتوصيات الصادرة عن الجمعية
إلصالح القانون الضريبي ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الرسمي بشك ٍل
أفضلٍ .وقدم مركز المشروعات الدولية الخاصة المساعدة إلى جمعية اتحاد األعمال التجارية
والصناعية ،فيما يتعلق بمنحها القدرة على أن تكون ممثلاً لمصالح واحتياجات مختلف المناطق،
كما ضمن المركز للجمعية الحصول على تأييد واسع من أعضاء حملة دعم ومناصرة السياسات
وذلك استنادًا إلى منهج الالمركزية.
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تبني ثقافة إقامة احلوار
بني القطاعني العام واخلاص في مولدافيا
كتبه“ :تيدورا ميهايلوفا”
تعتبر أجندة األعمال الوطنية ( )NBAبمثابة الصوت الرائد داخل قطاع األعمال الخاصة في
مولدافيا ،باإلضافة إلى أنها العامل الرئيسي المساند لعملية تنفيذ السياسات االقتصادية التي
تدعم النمو ،حيث تمكن معهد تنمية المبادرات المجتمعية ( )IDSIمن تأسيس ثقافة الحوار
بين القطاعين العام والخاص من خالل شراكته مع مركز المشروعات الدولية الخاصة ،كما
شجع المركز وجود المزيد من الشفافية ومشاركة الجميع في إطار عملية صناعة القرار .وتبنت
الحكومة ثلث المقترحات التشريعية التي جاءت في األجندة المذكورة ،من بينها :اعتماد قانون
أكثر شفافية فيما يتعلق بالرقابة المفروضة من جانب الدولة على الكيانات التجارية ،وتبسيط
إجراءات تحصيل الضرائب وإجراءات النظام الجمركي ،والتوقيع على مذكرة تفاهم بين
الشبكة الخاصة بأجندة األعمال الوطنية ووزارة االقتصاد بهدف إتاحة إمكانية إجراء عمليات
التقييم المستمر لمبادرات اإلصالح االقتصادي التي تطلقها الحكومة.
واعتمد معهد تنمية المبادرات على ثالثة عناصر رئيسية لتحقيق استراتيجيته؛ وهي :أوال :استند
المعهد إلى قانون تحري الشفافية عند في صنع القرارات بهدف وضع األساس القانوني إلقامة
حوار مؤسسي بين القطاعين العام والخاص؛ ثانيا :تمكن المعهد وشبكة أجندة األعمال الوطنية
تحت إشراف مركز المشروعات الدولية الخاصة من تنظيم مصالح القطاع الخاص وذلك بتأسيس
المجلس االستراتيجي باعتباره متحد ًثا رسميًا ينوب عن مجتمع األعمال عند الدخول في حوار
مع الحكومة ،األمر الذي حول مجتمع األعمال إلى أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في إطار
عملية صنع القرار؛ وأخيرًا :تُصدر الشبكة تقريرًا سنويًا لرصد وتقييم ما تحرزه الحكومة من
تقدم نحو كل هدف ،األمر الذي يعتبر سابقة من حيث تعتبر مساءلة السلطات عن الخطوات التي
تخطوها في سبيل تنفيذ اإلصالحات أمرًا مستحد ًثا.

نهج مركز املشروعات الدولية اخلاصة :بناء حتالف بني اجلهات املعنية
بأجندة األعمال الوطنية واحلوار بني القطاعني العام واخلاص
يعد القطاع الخاص أجندة األعمال الوطنية باعتبارها أدا ًة لتوحيد جهود مجتمع األعمال دعم
اإلصالحات التي تستهدف السوق ،وتساعد هذه األجندات على تحسين مناخ األعمال واالستثمار
بهدف تحفيز عملية النمو االقتصادي ،حيث تحدد شبكة أجندة األعمال الوطنية القوانين
واإلجراءات التي تعيق ازدهار األعمال وتقدم حلولاً ملموسًة على هيئة سياسات تساهم في إزالة
تلك المعوقات ،ثم تجدول التشريعات واإلجراءات التنظيمية ذات األولوية بالنسبة للقطاع الخاص
وتتواصل مع صناع القرار بشأن تلك األولويات من خالل إقامة الحوار بين القطاعين العام والخاص.
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استعان معهد تنمية المبادرات المجتمعية بخبرات مركز المشروعات الدولية الخاصة إلعداد
شبكة خاصة بأجندة األعمال الوطنية بهدف تمكين القطاع الخاص من أن يلعب دورًا أكثر
فاعليًة فيما يتعلق بعملية صناعة القرار .وضمت شبكة أجندة األعمال الوطنية  32جمعيًة من
جمعيات األعمال والغرف التجارية المتواجدة عبر مختلف أنحاء مولدافيا ،ويسرت الشبكة عملية
تنظيم جهود القطاع الخاص وتحديد األولويات المشتركة واالنخراط في حوار بين القطاع العام
والخاص لدعم عمليات إصالح سياسات محددة في قانون الضرائب والجمارك .وأنشأ القطاع
الخاص مجلس استراتيجي ليتولى القيام بالمهام المرتبطة بالشبكة ويتحدث بالنيابة عن مجموعة
واسعة من العناصر الفعالة في القطاع الخاص .وساعدت المساهمات المقدمة من جانب كل من
مركز المشروعات الدولية الخاصة ومعهد تنمية المبادرات المجتمعية على تمكين الشبكة
من تنظيم هيكلها الداخلي وتطوير لوائحها الداخلية ووضع مدونة لقواعد السلوك األخالقي
وإعداد المبادئ التوجيهية لضمان توافر قنوات مفتوحة وشفافة لألعضاء تمكنهم من التواصل
والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة ذات األولوية المشتركة .وكانت
الطبيعة التي اتسمت بها الشبكة والمتمثلة في التنظيم المحكم لهيكلها الداخلي باإلضافة إلى
انتماء أعضائها لقطاعات األعمال المختلفة سببًا في إضفاء الشرعية والمصداقية عليها وعلى
المجلس االستراتيجي ،بحيث يمكن للشبكة والمجلس التحدث نيابًة عن مجتمع األعمال وتحديد
السياسات ذات األولوية.

اجلهود املبذولة لدعم أجندة األعمال الوطنية في مولدافيا
يهدف العمل على إتاحة شبكة خاصة بأجندة األعمال الوطنية إلى التأثير على الممارسات
الحكومية التي تستهدف توفير بي ًئة عادلًة وتنافسيًة لتشجيع ممارسة األعمال داخل البالد،
وأدركت شبكة أجندة األعمال الوطنية منذ بداية تأسيسها مدى أهمية انخراط القطاع الخاص
مع الحكومة في حوار شفاف ومباشر حول السياسات وذلك لتحقيق األهداف المنشودة،
وتمكنت الشبكة بالفعل من تفعيل عملية الحوار من خالل االستفادة من اإلطار القانوني القائم
بالفعل والمعروف باسم “قانون الشفافية في عملية صنع القرار” والذي ينص على ضرورة إجراء
الحكومة لمشاورات عامة مع المجتمع المدني ومجتمع األعمال حول مسودات القوانين قبل
صياغة القوانين .وشاركت الشبكة بالفعل ،على مدار الخمس سنوات الماضية ،في إعداد وتقديم
قائمة تضم مجموعة من التوصيات ذات الصلة بأولويات مجتمع األعمال إلى الحكومة المولدافية
فضلاً عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات عن طريق إصدار تقريرًا سنويًا يتضمن التقدم الذي أحرزته
الحكومة فيما يتعلق بكل هدف من األهداف.
قام مركز المشروعات بالتعاون مع معهد تنمية المبادرات المجتمعية بتكوين أربعة فرق عمل
إلعداد أجندة األعمال الوطنية لعام  ،2013-2012بحيث يعد كل فريق من الفرق األربعة تقريرًا
حول السياسات ذات الصلة ببعض القطاعات المحددة ،وتعلقت تلك التقارير بقطاعات الصناعات
الزراعية واإلنشاءات وتكنولوجيا المعلومات .وتمكنت الشبكة ،نتيجة لتوافق آراء أعضائها،
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من عقد اجتماعات مع ممثلي الحكومة والمجتمع المدني بحضور بعض الشخصيات التي تتقلد
المناصب العامة في البالد ،مثل :وزير المالية ورئيس اللجنة البرلمانية لالقتصاد والميزانية
والتمويل باإلضافة إلى العديد من مستشاري الشخصيات السياسية رفيعة المستوى ،واستهدفت
تلك االجتماعات دعم ومناصرة بعض السياسات المحددة ،واشتهرت الشبكة اآلن بوصفها كيانًا
يلعب دورًا فعالاً في التأثير ومنبرًا يحظى بشهرة بين صناع السياسات وقاعدة واسعة من مؤسسات
مجتمع األعمال والمجتمع المدني .ويهدف الحوار بين القطاع العام والخاص إلى تحقيق االتساق
بين األولويات التي حددتها الحكومة وأهداف مجتمع األعمال.
وتشمل الجهود التي تبذلها الشبكة في سبيل دعم ومناصرة السياسات عقد االجتماعات والموائد
المستديرة والمؤتمرات التي يحضرها ممثلون من مختلف الهيئات واإلدارات الحكومية باإلضافة
إلى وسائل اإلعالم ،وتهدف تلك االجتماعات إلى تحسين العالقات وبناء الثقة بين مجتمع األعمال
والحكومة وتعزيزها؛ األمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الدعم المقدم لعملية اإلصالح في
إطار شبكة أجندة األعمال الوطنية ،ويعتبر المؤتمر السنوي للشبكة والذي يطرح أولويات
القطاع الخاص للعام المقبل من أهم الفعاليات ذات الصلة بدعم عملية اإلصالح ،ويستضيف معهد
تنمية المبادرات المجتمعية والمجلس االستراتيجي ذلك المؤتمر بحضور مجموعة من المسئولين
الحكوميين ومؤسسات الفكر والرأي وممثلي قطاع األعمال ووسائل اإلعالم ،حيث تساعد
االجتماعات المماثلة لذلك االجتماع على تحسين الحوار القائم بين القطاعين العام والخاص من
خالل توضيح عمليات اإلصالح التي تحظى بأولوية بالنسبة لمجتمع األعمال .وعقدت فعاليات
اجتماع ديسمبر  2011لتأكيد التعاون بين ممثلي الشبكة ومسئولي هيئة الضرائب وذلك بهدف
التعرف على أولويات اإلصالح الضريبي لألعوام من  2011حتى  2015والخاصة بمجتمع األعمال.
وشارك المجلس االستراتيجي في اجتماعات مجموعات العمل المنعقدة في وزارة االقتصاد
لتوضيح الموارد الالزمة إلعداد استراتيجية التنمية الوطنية لجمهورية مولدافيا  ،2020كما
شارك أعضاء المجلس االستراتيجي في المناقشات التي يرأسها وزير المالية وتتناول السياسة
المالية المتعلقة بميزانية .2013-2012
أسفرت الجهود التي بذلها القطاع الخاص العتماد قانون أكثر شفافيًة بشأن تفتيش الدولة
على األعمال ،بحيث يتضمن ذلك القانون تعري ًفا واضحًا لهيئات التفتيش التابعة للدولة ويقلص
المدة الزمنية لعملية التفتيش من شهرين إلى خمسة أيام ،كما يعمل ذلك القانون على تقليل
عدد مرات التفتيش لتصبح  29عملية تفتيش بدلاً من  60عملية ،كما يحدد القانون المذكور
ألول مرة المسئولية القانونية الواقعة على المؤسسات الحكومية متى أساء أي من موظفيها
استخدام السلطة المخولة له أثناء عمليات التفتيش؛ وبدأ تفعيل هذا القانون منذ األول من مارس
لعام  .2013واجتمع أحد األعضاء الممثلين لشبكة أجندة األعمال الوطنية ممثلاً عن الجمعية
الوطنية لوكاالت السياحة مع “فاليريو الزار” ،وزير االقتصاد ،لمناقشة مقترح بتعديل النهج المتبع
الحتساب أسعار النقل الجوي .في يوليو  ،2011أرسل معهد مبادرات التنمية المجتمعية واألعضاء
الممثلون للشبكة خطابًا مفتوحًا إلى رئيس الوزراء يطالبون فيه الحكومة بالمضي قدمًا والقيام
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بالمزيد من اإلصالحات االقتصادية والقانونية واإلدارية .وأسفرت تلك الجهود عن ضم ممثلاً عن
الشبكة ضمن أعضاء المجلس االقتصادي االستشاري لرئيس الوزراء .وفي منتصف يناير عام
 ،2013تواصلت وزارة االقتصاد مع معهد المبادرات ،وتقدمت إلى المعهد بطلب رسمي للتوقيع
على مذكرة تفاهم تهدف إلى قيام الشبكة بتقييم المبادرات التي أطلقتها الحكومة فيما يتعلق
بعمليات اإلصالح االقتصادي بشكل مستقل.
أجرى موظفو المعهد وأعضاء الشبكة ما يقرب من  54مقابلًة في اإلذاعة والتليفزيون لرفع وعي
الحكومة والجمهور بمدى أهمية المقترحات التي قدمتها الشبكة فيما يتعلق بأولويات اإلصالح
وذلك استكمالاً للجهود التي بذلها معهد المبادرات المجتمعية وشبكة أجندة األعمال بهدف
التواصل مع الحكومة ،ويعتبر الخطاب المفتوح الذي قدمته الشبكة إلى رئيس الوزراء من أهم
الموضوعات التي القت اهتمامًا كبيرًا من وسائل اإلعالم وتصدرت العناوين الرئيسية للصحف
لعدة أيام في عام  .2013وقدم مركز المشروعات الدولية الخاصة الدعم الالزم بهدف تمكين
معهد المبادرات والشبكة من ترسيخ ثقافة الحوار الديمقراطي القائم على الشفافية واالنفتاح بين
الحكومة والقطاع الخاص وذلك لتسهيل عملية تحديد أولويات اإلصالح.
وصدر تقرير للبنك الدولي بعنوان “مولدافيا :السياسات ذات األولوية لتنمية القطاع الخاص”
مؤخرا ،ويسلط ذلك التقرير الضوء على القيود المعوقة لألعمال ،ويعرض التقرير التوصيات
الصادرة بخصوص اإلصالح والتي تتفق مع ما جاء في مقترحات الشبكة بخصوص اإلصالح،
كما استشهد التقرير عدة مرات بوثيقة أجندة األعمال لعام 2013-2012؛ مشيراً إلى “أن تلك
الوثيقة تعبر عن آراء قاعدة واسعة من أصحاب المصلحة التابعين للقطاع الخاص” ،كما ينتهي
التقرير إلى نفس المقترحات التي قدمتها الشبكة فيما يتعلق بعملية اإلصالح وإلى دعوة إلى
تحسين الحوار القائم بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالضرائب وإدارة الجمارك.

متابعة وتقييم مدى التزام احلكومة باألولويات التي حددتها
شبكة أجندة األعمال الوطنية
يصدر كل من معهد المبادرات وشبكة أجندة األعمال الوطنية تقريرًا سنويًا حول مدى التزام
الحكومة باألولويات التي حددها مجتمع األعمال؛ وبذلك ركز مجتمع األعمال في مولدافيا،
جهوده ألول مرة على توجيه المساءلة إلى الحكومة حول الخطوات المتبعة في سبيل تحقيق
اإلصالحات وسرعة اتخاذ تلك الخطوات وطبيعتها من خالل القيام بعملية رصد تتسم بالمشاركة
المكثفة من جانب كافة الجهات ،وعرض التقرير األدوات المتعددة التي تعتمد عليها الشبكة
لتقييم مدى امتثال الحكومة باألولويات التي حددها مجتمع األعمال ،ومن أمثلة تلك األدوات
“االجتماعات المنعقدة مع فريق العمل المعني برصد عملية تنفيذ” األولويات المبينة في األجندة؛
و“المقابالت مع ممثلي جمعيات األعمال وممثلي الوزارات”؛ وتوزيع االستبيانات ،التي تعكس
درجة تنفيذ الحلول المقدمة من الشبكة على األعضاء؛ وفحص خطط العمل الحكومي
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والتغييرات التشريعية وغيرها من الوثائق .وتركزت األولويات التي حددها مجتمع األعمال على
إصالح عملية تحصيل الضرائب وإدارة الجمارك .وفي التقرير الصادر بخصوص عملية التقييم في
عام  ،2013رصد كل من المعهد والشبكة حدوث تقدمًا أكثر وضوحًا” في تنفيذ الحكومة
لألولويات التي حددها مجتمع األعمال ،حيث يشير التقرير إلى إحراز تقدم جزئي فيما يتعلق
بتنفيذ خمسة مقترحات صادرة فيما يتعلق بتنفيذ عمليات اإلصالح من إجمالي ثالث عشرة أولوية
مقترحة في أجندة عام  ،2013-2012ويوضح التقرير زيادة التقارب بين خطة عمل التي وضعتها
الحكومة وأولويات القطاع الخاص مقارنًة بما كان عليه الوضع خالل السنوات السابقة ،كما
يكشف التقرير عن “زيادة انفتاح السلطات على المجتمع المدني والبدء في حوار أكثر فاعليًة
بين القطاعين العام والخاص”؛ وفيما يلي بيان بالمقترحات الواردة في أجندة األعمال الوطنية
بوصفها أولويات والتي تبنتها الحكومة بالفعل أو التي من المقرر أن تتبنها لتحقيق اإلصالح:
* *أتبعت الحكومة سياسة الشباك الواحد لتلقي تقارير الضرائب وتوفير الخدمات لمقدمي
الضرائب ،وتشمل التحسينات التي أجرتها الحكومة إمكانية تقديم اإلقرارات الضريبية عبر
الموقع االلكتروني.
* *تقوم هيئة الجمارك بنشر وتحديث المعلومات ذات الصلة بالتعريفات الجمركية على موقعها
اإللكتروني بهدف زيادة الشفافية والقدرة على توقع اإلجراءات الجمركية ،حيث تحدد
الحكومة مواصفات الواردات المعفاة وغير المعفاة من الجمارك فضال عن اإلجراءات
والمستندات المطلوبة؛ وساهم ذلك في زيادة الشفافية في احتساب قيمة الجمارك المفروضة
على البضائع.
* *بسطت الحكومة إجراءات التصدير من خالل إتباع سياسة الشباك الواحد وإنشاء نظام يحدد
إجراءات التخليص الجمركي للشركات المؤهلة والحد من الضوابط المادية وتقليل الوثائق
المطلوبة وكذلك تقليص الوقت الكلي المستغرق لعملية العبور الجمركي.
* *بدأت الحكومة في االعتراف الحكومة بشهادات الصالحية الدولية الصادرة من الدول
المجاورة.

اخلالصة والدروس املستفادة
استطاع معهد المبادرات المجتمعية وشبكة أجندة األعمال الوطنية إضفاء الطابع المؤسسي على
ثقافة الحوار بين القطاعين العام والخاص ،األمر الذي لم تشهده مولدافيا من قبل .ويمكننا أن
نخرج من تجربة مولدافيا بعدة دروس هامة مستفادة؛ أوال :يمكن حشد جهود القطاع الخاص
من خالل عملية التجهيز الجيد والتخطيط إلعداد أجندة أعمال وطنية ،حيث ستساعد تلك
األجندة قطاع شركات األعمال على تحديد المعوقات الرئيسية التي تواجهها وتوفير إطارًا يحدد
األولويات ذات الصلة بإصالح السياسات وتقديم توصيات محددة لتحسين المناخ العام لألعمال؛
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وثانيا :يساهم الحوار القائم بين القطاعين العام والخاص حول التشريعات الحالية في إنشاء
قنوات يمكن لمسئولي الحكومة وممثلي قطاع األعمال التواصل من خاللها ،مما يمكن هؤالء
المسئولين من العمل معًا لتحقيق التوافق بين األولويات التي حددها كل من القطاع الحكومي
وقطاع شركات األعمال .وأخيرًا :يحمل إصدار تقارير رصد وتقييم سنوية الحكومة المسئولية
عن سرعة اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق اإلصالح وعن طبيعة الخطوات المتخذة لتحقيق
اإلصالح في مولدافيا.
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بناء بيئة أفضل لألعمال في نيجيريا
كتبه“ :تيدورا ميهايلوفا”
منذ عام  ،2008ركز مركز المشروعات الدولية الخاصة على أن تستهدف األعمال التي ينفذها
داخل نيجيريا الوصول إلى بناء بيئة أفضل لألعمال وذلك من خالل تشجيع مبادرات الحوار
بين القطاعين العام والخاص على المستوى اإلقليمي داخل المنطقة الشمالية الوسطي والجزء
الواقع جنوب شرقي من البالد حيث تضم تلك المنطقة سبع واليات .وبذل مركز المشروعات
وشركاؤه المحليون قصارى جهدهم في سبيل إطالق مبادرات لدعم ومناصرة السياسات على
المستوي اإلقليمي والمحلي حيث تتبنى نيجيريا النظام الفيدرالي في الحكم ،مما يجعل العمل
على المستوى اإلقليمي أكثر فعالية ويتيح فرص أفضل لإلصالح .وعمل مركز المشروعات على
إقامة التحالفات التي تضم جمعيات األعمال والجمعيات المهنية على المستوي اإلقليمي ،وتمثل
هذه التحالفات مائة وثالثين من جمعيات األعمال والجمعيات المهنية وأكثر من مليون فرد من
أصحاب األعمال .وأصبحت تلك التحالفات عنصرًا فعالاً فيما يتعلق بدعم عملية إصالح السياسات
وذلك بهدف تحسين بيئة األعمال على المستوي المحلي أي داخل واليات نيجيريا وتعزيز العالقة
بين حكومات نيجيريا المحلية والقطاع الخاص.
يتطلب اعتماد أي تشريع على المستوى الوطني في نيجيريا مجهودًا شا ًقا للغاية ويحتاج إلى إتباع
سياسة النفس الطويل نظرًا ألن نظام الحكم في نيجيريا نظامًا فيدراليًا؛ ولذلك يسمح العمل من
خالل تحالفات تتكون من جمعيات األعمال والجمعيات المهنية التي تتولى التعامل مع المسئولين
الحكوميين على المستوى اإلقليمي للقطاع الخاص أن يحدد الصعوبات التي تعيق العمل وأن
ينخرط مع الموظفين العموميين المحليين في حوار مباشر يسفر عن إحداث تغييرات تشريعية
تستهدف تحسين بيئة األعمال في كل والية على حده.
كما تولى مركز المشروعات وشركاؤه المحليين القيام بمهمة تدريب أعضاء البرلمان من
خالل إتاحة الدورات التدريبية التي تزودهم بالمعرفة واألدوات التي تمكنهم من إصدار التشريعات
الالزمة لتحسين بيئة األعمال ،وساهمت تلك الجهود في تحسين وجهة النظر التي يتبنها المسئولون
حيال مجتمع األعمال وزيادة الثقة بين المسئولين ومجتمع األعمال ،مما أدى إلى تحقيق نتائج
ملموسة ،فعلى سبيل المثال ،حدد التحالف المذكور المعوقات التي تواجه العمل الخاص على
المستوي المحلي ،ثم استهل حوارًا مباشرًا مع الموظفين العموميين ،وأسفرت هذه الحوارات عن
إحداث تغييرات تشريعية تستهدف تحسين خطة الحوكمة على المستوي المحلي وتحسين بيئة
األعمال ،وتمثل ذلك في تخفيض قيمة العديد من أشكال الضرائب المفروضة على الشركات
الصغيرة والمتوسطة الحجم في والية “النيجر” ،كما عقدت جلسات استماع علنية في مجلس
النواب بوالية “كوجي” لمناقشة وعرض جميع القوانين التشريعية للتعرف على التعليقات الصادرة
عن مجتمع األعمال والمجتمع المدني فيما يتعلق بهذا الصدد قبل اعتماد تلك القوانين؛ أما في
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والية “إينوجو” انخفضت المدة الزمنية المستغرقة لتسجيل الملكية و ُألغيت جميع المدفوعات
غير القانونية المقدمة للحصول على تصاريح العمل.

جنوب شرق نيجيريا :غرفة إينوجو للتجارة والصناعة والتعدين
والزراعة
وفي جنوب شرق نيجيريا ،عمل مركز المشروعات الدولية الخاصة منذ عام  2008بالتعاون
مع تحالف إينوجو لجمعيات األعمال والجمعيات المهنية ومجلس إدارته برئاسة غرفة التجارة
والصناعة والتعدين والزراعة بوالية “إينوجو” وذلك للكشف عن التحديات التي تواجه األعمال
وبناء عليه ،أقيمت
ودعم الحلول التي يتم الوصول إليها فيما يتعلق بالتعامل مع تلك التحديات،
ً
جلسات لتفعيل حوار بين القطاعين العام والخاص ،وأصبح تلك الجلسات اآلن المنتدى المفضل
بالنسبة لمجتمع األعمال والقطاع العام.
أجرى المركز بمساعدة تحالف إينوجو لجمعيات األعمال والجمعيات المهنية دراسة استقصائية
في واليات نيجيريا الستة الموجودة في المنطقة الجنوبية ،وشارك في تلك الدراسة مائة شركة
قائمة في المنطقة الجنوبية الشرقية ،و ُأعدت الدراسة المذكورة على أساس قياس ستة مؤشرات
تساهم في الوصول إلى المعلومات األولية ذات الصلة بالتجارب التي خضتها تلك الشركات
في إطار ممارستها لألعمال ،وتلك المؤشرات هي :إجراءات بدء األعمال ،وتسجيل الملكية،
والحصول على رخص البناء ،وتنفيذ العقود ،وإدارة الضرائب ،واألمن .وأعد المركز بالتعاون مع
التحالف تقريرًا يتضمن التوصيات التي تعكس اإلصالحات الالزمة للسياسات وأصدرا التقرير
المذكور في ضوء المعلومات التي توصلت إليها تلك الدراسة ،ووزع ذلك التقرير على 1000من
كبار المسئولين التنفيذيين بالحكومة والمشرعين وأفراد من القطاع الخاص .واستضاف
المركز والتحالف بعد ذلك قمة تهدف إلى إقامة الحوار بين القطاعين العام والخاص في والية
“إينوجو” ،وحملت تلك القمة اسم “بيئة األعمال في الجنوب الشرقي للبالد :قضية اإلصالحات
واللوائح” ،وحضر مؤتمر القمة المذكور  210من ممثلي القطاعين العام والخاص على مستوى
الواليات الستة بالمنطقة ،ووزعت التوصيات التي انتهت إليها تلك القمة على حكام الواليات
اإلقليميين وأمناء السر الدائمين لوزارات األراضي والمساحة ،والتجارة والصناعة ،والعدل وعلى
لجان التخطيط االقتصادي.
ويعتبر إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار بين القاعين العام والخاص من أبرز النتائج التي
حققتها تلك الجهود المبذولة ،إذ أصبحت جلسات الحوار بين القطاعين العام والخاص بمثابة
منتدى المشاورات المفضل بالنسبة لكل من مجتمع شركات والحكومة اإلقليمية في والية
“إينوجو” ،كما أسفرت تلك الجهود عن مجموعة أخرى من النتائج؛ وهي:
* *وقع حاكم والية “إينوجو” على شهادة االستخدام المؤقت للمباني (شهادة إشغال مباني)
لصالح ممثل وزارة األراضي وذلك لتسهيل تسجيل الملكية ورفع كفاءتها.
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* *تعمل والية “إينوجو” على إصدار بيان يتضمن جميع المدفوعات الالزمة لتسجيل الملكية
وللحصول على تراخيص البناء الالزمة.
* *أقام النائب العام لوالية “إينوجو” شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة بالوالية
إلنشاء آلية بديلة لتحسين عملية تسوية المنازعات التجارية.
* *قامت لجنة شئون الشركات في والية “إينوجو” بحوسبة جميع إجراءاتها ،مما قلل المدة
الزمنية المستغرقة لتسجيل األعمال لتصبح عدة أيام بدلاً من عدة أشهر.

مبادرة مركز املشروعات في املنطقة الشمالية الوسطي:
تدريب حتالفات التي تتكون من جمعيات األعمال واجلمعيات املهنية
بدأ مركز المشروعات الدولية الخاصة بالعمل على بناء قدرات القطاع الخاص وتوفير المساعدات
التقنية المطلوبة لبناء التحالفات ،التي تتكون من جمعيات األعمال والجمعيات المهنية ،داخل
الواليات الستة القائمة في المنطقة الشمالية الوسطي؛ وهي :والية “نصراوة” و“بالتو” و“بنوي”
و“كوارة” و“كوجي” و“النيجر” ،وتمثل تلك التحالفات ما يقرب من مليون شخص من أصحاب
األعمال ،وتهدف إلى تحقيق االنخراط بشكل جماعي في حوار مع السلطات وذلك للعمل على
تحسين مناخ األعمال وتعزيز المشاركة الديمقراطية في إعداد السياسات .وفي الماضي ،كانت
جمعيات األعمال والجمعيات المهنية تعمل بشكل غير منظم ،ولم تنخرط في أي شكل من
أشكال الحوار مع السلطات المحلية قبل أن يبدأ التعاون بين مركز المشروعات والواليات
القائمة في تلك المنطقة.
استهل مركز المشروعات الدولية الخاصة بناء التحالفات على المستوى المحلي داخل المنطقة
الشمالية الوسطى استنادًا إلى الخبرة التي اكتسبها أثناء العمل مع تحالف “إينوجو” في المنطقة
الواقعة جنوب شرقي نيجيريا ،حيث بدأ المركز أولاً بواليات “نصراوة” و“بالتو” و“بنوي” ،ثم
انطلق بعد ذلك للعمل داخل واليات “النيجر” و“كوارة” و“كوجي”؛ ليغطي المركز بذلك
المنطقة الشمالية الوسطي بالكامل .وتعاقد المركز مع كلية جوس إلدارة األعمال ()JBS
الكائنة بوالية “بالتو” لتقدم للمركز المساعدة فيما يتعلق بتخطيط برامجه وتنفيذها.
أعد المركز باالشتراك مع الجامعة برنامجين تدريبين يهدفا إلى بناء القدرات التنظيمية لعدد
ستين جمعية قائمة بواليات المنطقة الشمالية الوسطى ،و ُأعد المنهج الدراسي لكل برنامج
بناء على النتائج التي تم التوصل إليها في إطار عملية تقييم تشخيصي أجراها
من البرنامجين ً
المركز بالتعاون مع الجامعة ،وخضع لذلك التقييم سبعين جمعيًة من جمعيات القائمة في “النيجر”
و“كوارة” و“كوجي” .ويوفر البرنامج األول التدريب لممثلي ثالثين جمعيًة من هذه الجمعيات،
ويكون ذلك التدريب تدريبًا على إدارة جمعيات األعمال من خالل التخطيط االستراتيجي
والدور الذي تلعبه جمعيات األعمال داخل المجتمعات الديمقراطية وتوسيع عضوية الجمعيات
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وحوكمتها؛ بينما ركز البرنامج الثاني على المبادئ األساسية لعملية دعم ومناصرة السياسات
وإجراءات وضع القوانين في نيجيريا وبناء التحالفات .وأنشأت الجمعيات المشاركة في هذا
البرامج التدريبي تحالفات فيما بينها من خالل إجراء انتخاب ألمنائها واللجان التوجيهية التابعة لها.
قدم مركز المشروعات منحًا فرعيًة ألمناء مجالس كل تحالف من التحالفات الستة القائمة
في المنطقة الشمالية الوسطى ،وعمل المركز مع كل تحالف على حده بهدف إعداد خطة
الدعم الخاصة به وتجهيز ميزانيته .وحدد كل تحالف قضية أو قضيتين تحظى باألولوية وتعتبر
األكثر إلحاحًا بالنسبة ألعضائه بحيث تشكل تلك القضية حجر األساس للحملة التي سيقودها
التحالف فيما يتعلق بدعم ومناصرة السياسات .وتركز عمل المركز داخل كل منطقة على
إقامة حدث محلي لتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص ،بحيث يناقش التحالف خالل ذلك
الحدث السياسات ذات الصلة بتلك القضية التي تحظى باألولوية مع أعضاء مجلس النواب والسلطة
التنفيذية والوزارات الحكومية داخل المناطق المقام فيها تلك التحالفات.
وتمكنت التحالفات الست من إعداد تقريرًا حول خطتها االستراتيجية السنوية وأهدافها ورسالتها
فضال عن إجراء انتخابات سنوية الختيار مجلس إدارتها وتشكيل لجان متخصصة لإلشراف على
تنفيذ المهام واألهداف في مجاالت التخطيط ،والتسويق والعالقات العامة ،وتنفيذ أنشطة دعم
ومناصرة السياسات وتقييمها ،وتوسيع نطاق العضوية ،والشئون المالية ،والموازنة.
* *حتالف جمعيات األعمال واجلمعيات املهنية في والية “كوجي”()KOCOBPA

في والية “كوجي” ،عقد التحالف منتدى لمعالجة القضايا المتعلقة بالبنية التحتية والضرائب
بحضور مجموعة من ممثلي الوزارات المعنية وأعضاء مجلس النواب ،وأسفر المنتدى عن تشكيل
لجنة ثالثية تجتمع بصفة منتظمة لمعالجة قضية تعدد الضرائب ،كما أنشأ مجلس النواب لجنة
مراقبة ذات ميزانية مستقلة ،بحيث تسمح تلك اللجنة لمجتمع األعمال باإلشراف على تنفيذ
الحكومة لتوصيات التحالف .وأصبحت جلسات المجلس لمناقشة جميع مشروعات القوانين علنية،
مما سمح لمجتمع األعمال والمجتمع المدني بالمشاركة من خالل تقديم آرائهم وتعليقاتهم قبل
اعتماد القوانين ،وبالفعل عقد المجلس عشر جلسات علنية في والية “كوجي” حتى اآلن.
* *حتالف جمعيات األعمال واجلمعيات املهنية في والية “النيجر” ()NICOBPA

تركزت جهود التحالف في والية “النيجر” على معالجة قضية تعدد الضرائب المفروضة على
الشركات ،ولقدم التحالف توصياته بخصوص مسألة فرض الضرائب إلى ممثلي الحكومة في
إطار مناقشات الطاولة المستديرة التي أقيمت بين القطاعين الخاص والعام ،وعملت الحكومة
على تنقيح القوانين للحد من التعدد الضريبي ،كما وفرت الحكومة وسيلة لدفع الضرائب
مباشرًة عبر التحويل البنكي من حسابات الشركات إلى حسابات هيئات الضرائب باإلضافة
إلى تحديد زي رسمي وإلزام العاملين بالضرائب بإبراز بطاقة توضح هويتهم وتتضمن صورة
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شخصية لمحصل الضرائب في حالة تحصيل الضرائب شخصيًا ،مما ساهم بدوره في تحويل
عملية جمع الضرائب إلى عملية أكثر شفافيًة ويسرًا وخفض من مخاطر الفساد واالحتيال واقلل
التأخر والتهرب الضريبي .وأسفرت المشاورات التي عقدتها التحالفات أيضًا عن قيام السلطات
الضريبية في النيجر بعقد اجتماعات دورية مع التحالف ومع بعض الجهات األخرى لمراجعة
وتحسين السياسات الضريبية وإجراءات التحصيل .وأدى تقارب وجهات النظر وتحسن العالقة
بين القطاعين إلى زيادة التزام الشركات بدفع ضرائبها في الوقت المحدد ،فعلى سبيل المثال:
طبقت غرفة التجارة في “النيجر” مبادرة “ادفع أثناء تحقيقك للمكاسب” على موظفيها؛ ومن ثم،
فقد تولى التحالف قيادة عملية التثقيف الضريبي وأصبح جهًة معنيًة بتقديم المشورة إلى أصحاب
الشركات حول الضرائب المستحقة عليهم.
* *حتالف اجلمعيات األعمال واجلمعيات املهنية بوالية “نصراوة” ()NACOBPA

حدد التحالف في والية “نصراوة” قضية الكهرباء باعتبارها قضية ذات أولوية ،وعليه خاطب
السلطات من خالل حملة لدعم ومناصرة السياسات بهدف إلقاء الضوء على التأثير السلبي لنقص
الكهرباء على الشركات المحلية ،وأسفرت تلك الحملة عن إقناع السلطات بضرورة زيادة
اإلمدادات المخصصة للوالية بحيث تصبح  33ميجا وات بدلاً من  17ميجا وات ،كما أضافت
الحكومة ثمانين محولاً كهربائيًا جديدًا ،مما أدى إلى تخفيض تكلفة ممارسة األعمال؛ وبالتالي
زيادة اإلنتاج خاصًة في قطاعات االقتصاد اإلقليمي التي تحتاج إلى وافر الطاقة الكثيفة.
* *حتالف جمعيات األعمال واجلمعيات املهنية بوالية “بنوي” ()BENCOBPA

أسفرت اجتماعات المائدة المستديرة التي أدارها التحالف للحصول على االئتمان الالزم عن قيام
وزارة التجارة والصناعة بإعادة تفعيل خطة الدولة لتمويل الصناعات الصغيرة الحجم ،مما يسمح
للشركات المحلية بالحصول على القروض.

البرامج التدريبية ألعضاء البرملان
يشمل الحوار بين القطاعين العام والخاص التشاور بين مجتمع األعمال وحكومات الواليات
للوصول إلى حل لقضايا التي تعيق أنشطة شركات األعمال .وبرهنت التجارب التي خضها
مركز المشروعات على أهمية وجود قطاع عام مستنير يتفهم الظروف الالزمة لتحسين عملية
تشغيل الشركات ونمو األعمال بهدف إجراء عملية تشاور بناءة .وعمل مركز المشروعات
الدولية الخاصة بالتعاون مع مركز ريادة األعمال واكتساب المهارات والتنمية المستدامة ،وهو
المركز غير الهادف إلى الربح التابع لجامعة التجارة  ،JBSبهدف تعزيز قدرة مسئولي القطاع
العام على صياغة تشريعات اقتصادية فعالة وتحسين الحوار مع القطاع الخاص وتشجيع عمليات
التنمية بقيادة القطاع الخاص داخل الواليات التي تتبعها شركات القطاع الخاص ،حيث قدم
المركز التدريب ألعضاء وموظفي ك ٍل من السلطتين التنفيذية والتشريعية داخل الواليات الستة
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الموجودة بالمنطقة الشمالية الوسطى لمساعدة السلطتين على الوصول إلى فهم أفضل للعملية
الديمقراطية والدور الالزم عليهما لعبه في إطار عملية تحسين بيئة األعمال المحلية .وكان
مركز المشروعات راعيًا لبعض ورش عمل المقامة ،وشارك في تلك الورش أكثر من  150من
الموظفين التنفيذيين والبرلمانيين المنتخبين ،وتناولت العديد من القضايا ،ومن بينها اإلصالحات
االقتصادية والديمقراطية في نيجيريا ودور الحكومات في الواليات ودعم سياسات الحكومة
المتعلقة بالقطاع الخاص في نيجيريا واقتصاديات الدولة والبيئة القانونية والتنظيمية لألعمال.
وتقام بعد الورشة ما يشبه محاكاة لجلسة حوار بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرصة
للتعارف بين المتدربين من أعضاء البرلمان ومجموعة من أصحاب األعمال بهدف إقامة العالقات
الوثيقة وبناء الثقة المتبادلة فيما بينهم؛ وبذلك يتفهم المشاركون مدى أهمية إقامة الحوار بصورة
أوضح فضلاً عن تعرفهم بشكل أكثر وضوحًا على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في المجتمع
الديمقراطي والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ومدى إمكانية إصالح السياسات لبناء بيئة
أفضل لألعمال .وتعهدت مجالس النواب المحلية في واليتي “كوجي” و“كوارة” بالعمل بصورة
وثيقة مع مجتمع األعمال على مراجعة جميع القوانين التي تعيق نمو األعمال وإقرار القوانين
الجديدة التي تستهدف تعزيز تنمية القطاع الخاص.

اخلالصة
دعم مركز المشروعات وشركاؤه المحليون انخراط القطاعين الخاص والعام في الحوار على
الصعيد اإلقليمي داخل سبع واليات قائمة في نيجيريا وذلك بهدف تحسين بيئة األعمال وتشجيع
استيعاب القطاع الخاص ومشاركته في عملية صنع القرار .وركز المركز على مساعدة
التحالفات اإلقليمية ،التي تمثل ما يقرب من مليون شخص من أصحاب األعمال ،على االشتراك
في حوار فعال مع السلطات المحلية .ومن ثم ،أصبح للتحالفات اآلن دورًا في التشاور مع الحكومة
بانتظام لتحديد الحلول التي تستهدف تحسين البيئة القانونية والتنظيمية واألمنية داخل الواليات
التي تتبعها تلك التحالفات.
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عمل مركز املشروعات الدولية اخلاصة مع الشركاء احملليني املتواجدين في
نيجيريا على بناء حتالفات التي تتكون من جمعيات األعمال واجلمعيات املهنية
جمعية من جمعيات
وتزويدها باالحتياجات الالزمة ،ومتثل تلك التحالفات 130
ً
األعمال واجلمعيات املهنية وأكثر من مليون شخص من أصحاب األعمال .وتعمل
تلك التحالفات على املستوي اإلقليمي بهدف دعم عملية إصالح السياسات التي
تستهدف حتسني بيئة األعمال وتعزيز العالقة القائمة بني القطاع اخلاص
واحلكومة احمللية داخل كل والية.

المشاركون في واحد من األحداث المقامة لتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص في نيجيريا،
وأُقيم ذلك الحدث من خالل الدعم المقدم من مركز المشروعات الدولية الخاصة في أغسطس 2014
بهدف إتاحة التمويل الالزم لسيدات األعمال .وشارك في ذلك الحوار ممثلين عن جمعية سيدات األعمال
النيجيرية ،وهي واحدة من الجمعيات التي تدخل في شراكة مع المركز ،فضال عن ممثلين عن البنك
المركزي النيجيري والبرلمان الوطني النيجيري والبنك األفريقي للتنمية ووكالة تنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة بنيجيريا.
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ولقد شملت املبادرات التي تبنتها تلك التحالفات:

* *توفير المعرفة والمهارات الالزمة ألعضاء البرلمان بهدف إصدار التشريعات التي تستهدف
تعزيز عملية بناء بيئة أفضل لألعمال.
* *العمل مع القطاع الخاص لوضع المقترحات ذات الصلة بإصالح السياسات واللوائح التي تستهدف
تحسين الشروط التي تنظيم عملية بدء األعمال وتنميتها.
* *بناء قدرات الغرف التجارية والجمعيات وتدريبها على إقامة التحالفات وتحسين قدراتهم على
تمثيل أعضائها واالشتراك في حوار فعال مع السلطات لدعم ومناصرة السياسات.

المشتركات من قيادات جمعيات سيدات األعمال والجمعيات المهنية في نيجيريا ،خالل إحدى ورش العمل
المُعدة للتدريب على دعم ومناصرة السياسات.
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إضفاء الطابع الرسمي على احلوار بني القطاع العام
وقطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة احلجم في
السنغال
كتبه“ :تيدورا ميهايلوفا” و“اريكا بوف”
يعتبر االتحاد الوطني السنغالي للتجارة والصناعة ( ،)UNACOISمن أكبر جمعيات األعمال
وأكثرها تمثيلاً وتنظيمًا ،ولعب االتحاد دورًا هامًا فيما يتعلق بعملية صنع القرار في السنغال
خالل السنوات األخيرة ،وسنتناول في هذه الدراسة اثنين من االنجازات الرئيسية التي حققتها
التجربة السنغالية؛ وهي :أو ًال :تبني الحكومة السنغالية لتوصيات االتحاد الوطني بخصوص
إصالح قانون الضرائب الوطني والمندرجة في “مدونة الضرائب العامة المفروضة في السنغال”،
صاغ االتحاد قانونًا للضرائب التصاعدية أكثر تنظيمًا وإنصا ًفا لقطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة الحجم؛ ثانيا :عمل االتحاد بالتعاون مع رئيس الوزراء ووزير الضرائب والجمارك
ووزير التجارة والصناعة على إنشاء آلية منتظمة للحوار حول القضايا المتعلقة بالتنمية االقتصادية
وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديات األمن الغذائي.

حتديد القضية
في السنوات األخيرة ،شهدت السنغال مرحلة من عدم االستقرار فضال عن اندالع االحتجاجات
الشعبية نتيجة الرتفاع معدالت البطالة وزيادة أشكال الفساد ،حيث يتواجد في السنغال واحدًا
من أكبر القطاعات غير النظامية على مستوى منطقة جنوب الصحراء الكبرى التي تعتبر
جزءا من القارة اإلفريقية .وفي إطار هذا المناخ السياسي واالقتصادي الصعب ،تمكن مركز
المشروعات الدولية الخاصة من إقامة شراكة مع االتحاد الوطني وذلك في عام  ٢٠١١بهدف تعزيز
قدرة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على االنخراط في حوار مع القطاع العام وتحسين
قدرة االتحاد على أن يحقق احتياجات أعضاءه بشكل أفضل ،إذ يمثل االتحاد الوطني للتجارة
والصناعة في السنغال حوالي  700000شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،ويعمل
الجزء األكبر تلك الشركات في القطاع غير النظامي بالسنغال .وكان على االتحاد أن يحدد
القضايا ذات األولوية التي تشغل بال أعضائه وأن يضع توصيات للسياسات العامة التي تلبي هذه
االحتياجات وذلك كخطوة أولى .ولتحقيق ذلك ،قسم االتحاد أعضائه إلى أربع مناطق جغرافية
(المنطقة شمالية والمنطقة الجنوبية ومنطقة الوسط والمنطقة الغربية) وأجرى جلسات حوار
إقليمي لكل منطقة من المناطق على حده؛ أقام االتحاد منتديين على المستوى اإلقليمي لشبكة
أجندة األعمال حيث أسفرا عن إعداد وثيقة توافقية واحدة تضم التوصيات المتعلقة بالسياسات
التي تشغل اهتمامات جميع المناطق على المستوى اإلقليمي وذلك استكماال لهذه المناقشات
اإلقليمية.
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ونتج عن إقامة جلسات الحوار اإلقليمية وانعقاد المنتديين على المستوى اإلقليمي االتفاق على
مدى أهمية معالجة قانون الضرائب المعقد (الذي يتضمن معدالت ضريبية تتغير باختالف
المحافظات والمديريات التي تفرض داخلها الضرائب في السنغال) فضال عن االتفاق على ضرورة
معالجة ارتفاع معدالت الضرائب ،حيث يؤدي قانون الضرائب المعقد وارتفاع معدالت الضرائب
بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى ممارسة األعمال بشكل غير نظامي .وتمكن
االتحاد من إعداد ورقة سياسات مبنية على األدلة وتتضمن بعض التوصيات المرتبطة بإصالح
السياسات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل الدعم المقدم من مركز
المشروعات ،بحيث يعتبر ذلك السابقة األولى بالنسبة لالتحاد ،إذ ركز االتحاد جهوده على إدراج
آراء ومصالح جميع أعضائه في وثيقة واحدة وشاملة .ودعم االتحاد التوصيات التي صاغها بشأن
قانون الضرائب بدراسة تحليلية ألسعار السلع األساسية والخدمات التي تنتجها الشركات األعضاء
فيه باإلضافة إلى دراسة تبين التكاليف النسبية لتوفير تلك السلع ودراسة تحتوي على تقدير
لهامش الربح النسبي على أساس األسعار والتكاليف الخاصة بالشركات األعضاء في االتحاد.
وساهمت القيادات المنتخبة في األقاليم في عملية تدفق المعلومات بين الفروع الوطنية واإلقليمية
بشكل أكثر تنظيمًا ،كما وزع االتحاد نسخ مطبوعة من ورقة السياسات على جميع مكاتبه
اإلقليمية ،وأضاف االتحاد صفحة جديدة على موقعه اإللكتروني لدعم ومناصرة السياسات ويعمل
على تحديثها بصفة منتظمة.
بدأ االتحاد ،بعد االنتهاء من مرحلة الحوارات اإلقليمية و إصدار ورقة السياسات ،في عقد
اجتماعات المائدة مستديرة رفيعة المستوي مع مسئولين حكوميين من وزارة التجارة والصناعة
ووزارة القطاع غير النظامي ،وتوجت تلك اللقاءات بعقد اجتماع دائرة مستديرة رئيسي يستهدف
رفع مستوي فهم مسئولي الحكومة للسياسات التي تؤثر على قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والتوصيات المتعلقة بتلك السياسات وذلك بحضور  93مسئولاً من ممثلي وزارات:
المالية والعمل والضرائب والجمارك وأعضاء من اللجنة البرلمانية للضرائب والجمارك وأعضاء من
القيادات الوطنية واإلقليمية باالتحاد وأعضاء من الجمعيات الوطنية ألصحاب األعمال في السنغال
وممثلي اإلعالم ،كما أجري االتحاد ثالثة اجتماعات أخرى على المستوي الوطني بالتزامن مع
اجتماع المائدة المستديرة ،وكان واحد من تلك االجتماعات الثالثة مع وزارة الضرائب والجمارك
واالجتماعين اآلخرين مع وزارة المالية واالقتصاد للحصول على دعم من جانب تلك الجهات
لإلصالحات الضريبية الواردة في ورقة السياسات.

النتائج :إصالح قانون الضرائب وإنشاء آلية منتظمة لتفعيل احلوار بني
القطاعني العام واخلاص
أسفرت الشراكة بين االتحاد الوطني السنغالي للتجارة والصناعة ومركز المشروعات الدولية
الخاصة عن اثنين من النتائج الملموسة؛ وهما :أوال :تبني وزارة الضرائب والجمارك لتوصيات
االتحاد بشأن اإلصالح الضريبي للقوانين الضريبية المفروضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة
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الحجم ،حيث بادرت الوزارة بتقديم التوصيات المتعلقة بهذا الصدد إلى البرلمان باعتبار ذلك
جزءا من عملية مراجعة شاملة لقانون الضرائب السنغالي .وفي الحادي والثالثين من ديسمبر عام
ً
 ،2012اعتمد البرلمان تشريعات إلصالح قانون الضرائب واشتملت تلك التشريعات على جميع
تبسيطا واتسا ًقا يتميز باحتوائه على معدالت
توصيات االتحاد ،مما أدي إلى صياغة قانون أكثر
ً
نسبية تتماشى مع هوامش الربح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،بل واألمر األهم من ذلك
ما ساهم فيه تطبيق القانون الجديد من تشجيع على تحول العديد من المشروعات من االندراج
ضمن القطاع غير النظامي إلى القطاع النظمي (الرسمي) ،وسيؤدي ذلك األمر بدوره الذي توسيع
القاعدة الضريبية للحكومة وتعزيز عملية المساءلة ووجود الشفافية.
وأدى تطبيق اللوائح الضريبية الجديدة إلى الحد من المنازعات بين القطاع غير النظامي والسلطات
المحلية ،حيث كان االتحاد الوطني يتدخل في المحاكم قبل تطبيق التغييرات على اللوائح
الضريبية لفض المنازعات نيابًة عن الشركات األعضاء فيه والتي تعرضت لإلغالق بسبب تهربها
الضريبي أو صادرت الشرطة بضائعها بسبب وضعها غير النظامي؛ وخالل سنة واحدة من تطبيق
القانون الجديد ،انخفضت حاالت المنازعات من  200حالة سنويًا إلى حالتين فقط ،حيث توافر
لتلك الشركات غير النظامية اآلن سبيال لالمتثال للوائح العمل وتسديد الضرائب والعمل بحرية
دون خوف من قيام السلطات المحلية التوقيف.
وتمثل األثر الرئيسي الثاني لبرنامج اللوائح الضريبية الجديدة في تأسيس آلية إلقامة حوار منتظم
ومستمر بين القطاعين العام والخاص متمثلاً في الحوار بين االتحاد والحكومة حول القضايا
المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية االقتصادية واألمن الغذائي ،وساهمت نوعية
التوصيات المقدمة بخصوص قانون الضرائب والمهنية التي يعمل من خاللها االتحاد الوطني في
الوصول إلى تطبيق هذه التوصيات .ويدل ذلك على مدى اتساع نطاق وشعبية االتحاد وارتفاع
مستوى المصداقية التي يحظى بها لدى كبار المسئولين في الحكومة ،بما في ذلك وزير
الضرائب والجمارك ووزير التجارة والصناعة ورئيس الوزراء .وظهر مدى تقدير الحكومة
إلمكانيات االتحاد بوضوح في الشراكة غير المسبوقة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف
إيجاد الحلول لتحديات األمن الغذائي المستمرة في البالد ،وتهدف هذه الشراكة إلى االستعانة
بانتشار االتحاد على المستوي الوطني بهدف تحسين سالسل توريد السلع المستوردة إلى جميع
أنحاء البالد ،مما يساهم في دوره في إيجاد قنوات فعالة لالستيراد والتوزيع وتنسيقها بما يستهدف
تخفيض أسعار السلع وتحسين مستوي معيشة الشعب السنغالي في المستقبل ،واتسع التعاون بين
الحكومة والقطاع الخاص لدرجة أن المسئولين الحكوميين أصبحوا يسعون إلى إجراء لقاءات
مع األعضاء المحليين لالتحاد في فروعه المنتشرة بمختلف أنحاء السنغال للحصول على التعليقات
التي تصدرها المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم حول السياسات الزراعية.
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تعتبر الشراكة الرسمية القائمة بين االتحاد ووزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة السنغالية
للعمل على إحراز التقدم في تنفيذ الخطة الناشئة لتنمية السنغال من األمثلة األكثر حداثة
للمشاورات القائمة بين القطاعين العام والخاص ،وتمثل تلك الشراكة خطة متعددة العقود أطلقها
الرئيس السنغالي لتحقيق التنمية الشاملة لالقتصاد السنغالي .وفي عام  ،2012ساهمت المشاركة
التي قدمها االتحاد في أن يصبح لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة صوتًا فيما يتعلق بعملية
إصالح السياسات التي من شأنها التأثير تؤثر أعماله.
كما حقق االتحاد العديد من النجاحات في مجال اإلصالحات السياسية من خالل الحوار الذي
أقامه مع الحكومة على المستوي اإلقليمي ،ففي إبريل  ،2011نظم أعضاء االتحاد في فرع
المنطقة الوسطي اجتماع مع مسئولي مكتب الضرائب والجمارك في منطقة “مبور” لمناقشة
تخفيف األعباء الضريبية الكبيرة الناشئة عن التعدد الضريبي والتي تمثل عب ًئا على الشركات؛
ونتج عن ذلك االجتماع اتخاذ قرار بتعليق الضرائب على األعمال في منطقة “مبور” إلى حين
االنتهاء من تبسيط قانون الضرائب الجديد وتنفيذه بشكل فعال وواضح في المنطقة؛ وعلى غرار
ذلك ،أجرى أعضاء االتحاد في المنطقة الغربية سلسلة من االجتماعات مع مسئولي إدارة الضرائب
داخل منطقتهم لمناقشة نفس القضية ،وأسفرت تلك االجتماعات في نهاية المطاف عن تعليق عدد
من الضرائب إلى حين إجراء تحقيق حكومي للبت في مدى شرعيتها.
وساهم االتحاد من خالل الحصول على الدعم الالزم للسياسات في رفع ثقافة الديمقراطية بما
تعنيه من مساءلة وشفافية ومشاركة في عملية صنع القرار؛ فأصبحت الحكومة السنغالية اآلن
تلتزم بتسهيل مشاركة القطاع الخاص في عملية صياغة السياسات االقتصادية.

دور مركز املشروعات الدولية اخلاصة
ساعدت الشراكة القائمة بين االتحاد ومركز المشروعات الدولية الخاصة على تعزيز االتحاد
الوطني ليصبح اليوم بمثابة جمعية األعمال الرائدة في السنغال ،حيث وفر المركز التدريب
والمساعدة لالتحاد فيما يتعلق بالعديد من الجوانب المرتبطة بإدارة االتحاد بما في ذلك إدارة
الدور الذي يلعبه االتحاد في سبيل إقامة دولة ديمقراطية وحوكمة الهيكل اإلداري لالتحاد
والمحافظة على معدالت العضوية في االتحاد وتنميتها فضال عن توفير التدريب ألعضاء االتحاد
على األساسيات الالزمة لدعم للسياسات؛ وبذلك أصبح االتحاد في طليعة المشاركين في الحوار
حول السياسات ذات التأثير على أعضائه وعلى القطاع الخاص بصفة عامة.
ساعد المركز في تطبيق نظام التقسيم اإلقليمي ألعضاء االتحاد ،كما قدم المركز بعض
المساهمات األخرى والمتمثلة في تقديم بعض التعليقات الهامة عند اإلعداد لالستبيان المصاغ
لتحديد القضايا التي تحظى بأولوية لدى أعضاء االتحاد استنادًا إلى االجتماعات المنعقدة على
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المستوى اإلقليمي لتفعيل الحوار ،كما قدم المركز المشورة لالتحاد بشأن كيفية تجميع
المعلومات حول عمليات إصالح السياسات التي تشكل أولوية بالنسبة ألعضاء االتحاد ،وساهم
المركز في إعداد النسخة األولية لورقة السياسات المُعدة بشأن اإلصالح الضريبي ومراجعتها
حتى صدرت النسخة النهائية .وأخيرا ،قدم المركز المساعدة الفنية لالتحاد للتجهيز لعقد
مجموعة من االجتماعات مع وزارة الضرائب والجمارك ولعقد اجتماعات الدائرة المستديرة لتفعيل
الحوار بين القطاعين العام والخاص.

عوامل حتقيق النجاح والدروس املستفادة
* *ساهمت الالمركزية وهيكلة االتحاد وتقسيم أعضائه على أساس المناطق اإلقليمية في
نجاح االتحاد في الوصول إلى جميع األعضاء من خالل ما يقيمه من حوارات إقليمية وتحديد
أولويات أعضائها بمختلف أنحاء البالد بدلاً من االعتماد على عينة االستبيان المنعقد في
العاصمة “دكار” فقط تحديد األولويات ،مما يُمكن االتحاد من أن يكون جهة أفضل لتمثل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم على المستوي الوطني ويضمن الحصول على دعم من
جميع األعضاء بشأن مبادرة اإلصالح.
* *أصبح الحوار المنتظم والمستمر بين القطاعين العام والخاص والمتمثل في الحوار بين
االتحاد والحكومة الوطنية من أهم اآلليات التي ساهمت في منح صوتً للشركات األكثر
تأثرًا بالسياسات في عملية صياغة السياسات في السنغال ،ويقصد بالشركات األكثر تأ ًثرا
بالسياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم باإلضافة إلى العاملين في القطاع غير
الرسمي.
* *اعتمد االتحاد على المهنية والدقة في إعداد توصيات اإلصالح وذلك من خالل إصدار ورقة
سياسات واضحة ومبنية على األدلة وقابلة للتنفيذ ،مما عزز نجاح االتحاد في مهمته وأدى إلى
شريكا يمتلك
في أن يتمكن االتحاد من اكتساب ثقة الحكومة وأن تعتبره الحكومة
ً
المعرفة والمهنية؛ وبذلك ،تمكن االتحاد من تغيير الصورة الذهنية الراسخة في العقول
لجمعيات األعمال ،والسيما الجمعيات التي تعمل مع القطاع غير النظامي الذي غالبًا ما يوصم
بعدم المهنية وبافتقار إلى التنظيم.
* *آثر االتحاد توحيد جهوده لدعم مصالح أعضائه من الشركات التابعة للقطاع غير النظامي
بدلاً من أن تتناثر الجهود التي يبذلها االتحاد وتوجه للدفاع عن عدة قضايا ،وذلك على الرغم
من اتساع وتشابك التحديات التي تواجه هذا القطاع في السنغال؛ ومن ثم حدد االتحاد قضية
الضرائب كأولوية قصوى تحظى باهتمام جميع األطراف ،سواء الحكومة التي هي في أمس
الحاجة لإليرادات أو أعضاء االتحاد من الشركات التابعة للقطاع غير النظامي إذ تعاني تلك
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الشركات من قلة اإلمكانيات وتتعرض للتوقف عن العمل حين ال تستطيع الوفاء بالتزاماتها
الضريبية .وحرص االتحاد على أن يخفف من المشقة واإلجهاد الذي تتعرض لها الشركات
والحكومة في إطار تفعيل عملية التحول؛ وبالتالي ،تمكن االتحاد من الحصول على الدعم
والتعاون الالزم من جميع أصحاب المصلحة وتحقيق النجاح والوصول إلى إصالحات ملموسة،
تستهدف إحداث تغييرًا حقيقيًا وتزيد موارد الدولة الناتجة عن تحصيل الضرائب وتقلل من
مخاطر توقف األعمال ،كما وفر االتحاد فرصة أكبر الستمرار عمليات اإلصالح في
المستقبل ،مما سيساعد على مواصلة إضفاء الطابع الرسمي على قطاع األعمال في السنغال.
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مشاركة القطاع اخلاص في عملية صياغة السياسات
في أفغانستان
كتبه“ :تيدورا ميهايلوفا”
عمل مركز المشروعات الدولية الخاصة في أفغانستان على تعزيز الديمقراطية من خالل إنشاء
البنية التحتية الالزمة لبدء حوار مستنير وفعال بين القطاعين العام والخاص ،وأصبح بذلك للقطاع
الخاص صوتًا ،ألول مرة بأفغانستان ،في إطار عملية صنع القرار عن طريق إطالق األجندة الوطنية
لألعمال في عام  ،2011واشتملت تلك األجندة على توصيات على هيئة سياسات محددة لتحسين
مناخ األعمال وتعزيز الشفافية وإتاحة فرص عمل .وتعاون مركز المشروعات الدولية الخاصة مع
غرفة التجارة والصناعة األفغانية ،وهي المؤسسة الوطنية األهم داخل أفغانستان ،باإلضافة إلى
عمله مع تحالف يتكون من عشر جمعيات أعمال ،من بينهما جمعيتين لسيدات األعمال ،بهدف
إعداد وإطالق األجندة الوطنية لألعمال التي ساهمت في توحيد وتنظيم مجتمع األعمال للحد من
المعوقات التي تواجه النشاط االقتصادي واعتماد عملية إصالح السياسات وتنفيذها.

أجندة األعمال الوطنية
تساهم أجندة األعمال الوطنية في توحيد مجتمع األعمال بما يستهدف دعم اإلصالحات الموجهة
نحو سوق األعمال ،حيث تهدف األجندات إلى تحسين مناخ األعمال واالستثمار وتعزيز النمو
االقتصادي من خالل تحديد التشريعات واللوائح التنظيمية التي تمثل أولوية بالنسبة للقطاع الخاص
وتقديم حلولاً ملموسًة فيما يتعلق بإصالح السياسات والتواصل مع صناع القرار بشأن تلك الحلول،
إذ تنظم أجندة األعمال الوطنية الجهود المبذولة في سبيل دعم عملية معالجة هذه القضايا ذات
االهتمام المشترك.
في عام  ،2009نظم مركز المشروعات استطالع للرأي حول األعمال بمشاركة  738شركة
من الشركات األفغانية وذلك للوقوف على أهم ثالثة عوامل تؤثر سلبًا على نمو القطاع الخاص؛
وتبين أن تلك العوامل هي :انعدام األمن (بنسبة  ،)٪78والفساد (بنسبة  ،)٪53ونقص الكهرباء
(بنسبة  .)٪44واعتُبرت تلك النتائج حجر أساس إلعداد أجندة األعمال.
كما سبق الذكر ،أعد المركز أجندة األعمال الوطنية باالشتراك مع غرفة التجارة والصناعة
األفغانية وتحالف يضم عشر جمعيات تمثل القطاعات الرئيسية األخرى التي تشكل لالقتصاد
األفغاني الرسمي ،بما في ذلك سيدات األعمال .وأنشئت لجنة استشارية برئاسة الغرفة وعضوية
ممثل عن كل جمعية من جمعيات التحالف المذكور لتوجيه أعمال األجندة واإلشراف عليها
واعتماد مجموعة التوصيات النهائية.
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حرصت اللجنة االستشارية على أن تصاغ األجندة بما يعبر عن كافة آراء مجتمع األعمال في
أفغانستان؛ وعليه عقدت اللجنة سلسلة من االجتماعات اإلقليمية في أكبر خمس مدن واقعة
داخل أفغانستان وذلك في أواخر عام  ،2010وكانت تلك االجتماعات بحضور  1300شخصا من
أصحاب األعمال ،وقسمت اللجنة المشاركين إلى مجموعة من اللجان ،وتمثل كل لجنة قطاع
بعينه ،بحيث تعكس كافة اللجان التي تندرج ضمن اللجنة االستشارية القطاعات الرئيسية
لألعمال في المناطق التي تتواجد فيها؛ ومن ثم ،حددت كل لجنة المعوقات التي تواجهها وقدمت
توصيات فيما يتعلق بالسياسات الالزمة للتغلب على تلك المعوقات ،وحددت اللجنة االستشارية
بناء على تلك النتائج .وفي مارس ،2011
مجموعة من التوصيات النهائية التي تضمنتها األجندة ً
أصبح للقطاع الخاص األفغاني صوتًا يعبر عنه في إطار عملية صنع القرار ،إذ أطلقت اللجنة
االستشارية أجندة األعمال الوطنية التي تضمنت بعض التوصيات التي تستهدف تحديد السياسات
الالزم توافرها إلعداد بيئة تسهل عملية الشروع في إقامة المشروعات واألعمال.

السياسات الضريبية
تمثل الضرائب التحدي األكبر الذي يواجه مجتمع األعمال األفغانستاني وذلك بسبب وجود
صعوبة بالغة في تحديد حد استحقاق الضرائب وعدم فهم القواعد الفعلية التي تنظم دفع الضرائب.
وظهرت شكوى عامة تفيد بعدم الوضوح والشفافية فيما يتعلق بقيام الشركات بتقديم بيان
ميزانيتها إلى السلطات الضريبية ،حيث يلزم عليها تقديم ذلك البيان حتى تتمكن السلطات
الضريبية من احتساب قيمة الضرائب المستحقة على تلك الشركات ،كما أفادت الشكوى
بتعرض القطاع الخاص لمشكلة تعدد الضرائب طوال العام الضريبي ،بما في ذلك الضرائب
المدفوعة مقدما إلى مسئولي الجمارك على الحدود وغيرها من الضرائب المشروعة المسماة
بالضرائب “غير النظامية”.
جاءت توصيات أجندة األعمال بتعديل المادة  75من قانون الضرائب ،بحيث يستبدل نظام احتساب
الضرائب في ضوء بيان الميزانية بنظام فرض معدل ضريبي ثابت على الشركات الصغيرة
الحجم ،وشجعت التوصيات التي أعدتها الحكومة تفعيل قانون اإلعفاء الضريبي وفرضه على
الشركات الجديدة خالل الثالث أو الخمس سنوات األولي من عملها.
وعدلت لجنة دعم ومناصرة السياسات األفغانية التابعة للحكومة المادة  75بما يسمح للشركات
الصغيرة لحجم بدفع ضريبة ثابتة بدلاً من ضريبة الدخل السنوي المحتسبة على أساس صافي
األرباح ،كما ساهمت التوصيات الصادرة بخصوص تفعيل فرض اإلعفاء الضريبي على الشركات
الجديدة في إصدار “إعفاء ضريبي” يستثني أصحاب األعمال الحرفية من الضرائب في الخمس
سنوات األولى من بدء أعمالهم ،كما يوفر ذلك اإلعفاء للمستثمرين الجدد األراضي الالزمة إلقامة
مشروعاتهم مجانًا باإلضافة إلى إعفائهم من الضرائب خالل العشر سنوات األولى الالحقة على
قيام هؤالء المستثمرين بالبدء في أعمالهم.
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السياسات اجلمركية
طالب القطاع الخاص أن تساهم السياسات االقتصادية في دعم الصناعات المحلية واإلنتاج ،على
أن تحدد وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة تلك السياسات؛ وتضمنت التوصيات
الواردة في أجندة األعمال الوطنية ضرورة عمل جمعيات األعمال الممثلة للقطاعات جنبًا إلى جنب
مع غرفة التجارة والصناعة بهدف تحديد السلع والمواد التي يلزم تخفيض الرسوم الجمركية
المقررة عليها.
قامت الحكومة بزيادة قيمة الرسوم الجمركية على الواردات من سجاد وأثاث بما يستهدف
دعم اإلنتاج المحلي ،بينما ُألغيت جميع أشكال الرسوم الجمركية المفروضة على اآلالت
والمواد الخام المستخدمة في تلك الصناعات تشجيعًا الستيرادها ،كما شُكلت لجنة تتكون من
ممثلي مكتب الجمارك ووزارة المالية وغرفة التجارة والصناعة لمراجعة عملية فرض الرسوم
الجمركية بشكل منتظم.

ندرة األراضي وارتفاع إيجار املقرات املخصصة للشركات
أثارت قضية تملك األراضي في أفغانستان الكثير من الجدل بسبب الغموض القانوني الذي
يشوب عملية تملك األراضي وتأجيرها وما لذلك من تأثير سلبي على ممارسة األعمال وكذلك
عدم توفر األراضي الالزمة إلقامة األعمال حتى في المناطق التي ُأنشئت خصيصًا لالستخدام
الصناعي والتجاري ،وأوصت األجندة بإجراء عملية تنظيم أفضل للمناطق الصناعية بحيث تلبي
احتياجات سوق األعمال ،كما اعتبرت األجندة ارتفاع إيجارات األراضي وقصر مدد عقود اإليجار
معوقات تحول دون تحقيق عملية النمو االقتصادي؛ ومن ثم حثت الحكومة على تحسين شروط
عقود إيجار األراضي الصناعية ،والسيما من حيث مدة العقود ،إلتاحة الفرصة أمام استمرار
األعمال واستقرار مستقبلها.
واستجابت وزارة التجارة والصناعة للتوصيات المبينة في األجندة والتي تفيد بضرورة تمديد سريان
رخص العمل ،بحيث تصبح مدتها ثالث سنوات بدلاً من سنة واحدة ،كما أشارت تلك التوصيات
إلى مدى أهمية تقليص المدة التي تستغرقها اإلجراءات الالزمة للحصول على الرخصة بحيث
تصبح يومين بدلاً من شهر كامل ،كما سمحت الحكومة بتجديد عقود اإليجار كل ثالث
سنوات دون الحاجة إلى إعادة تقديم العطاءات مجددًا مع مراعاة زيادة قيمة اإليجار في العقود
الجديدة وف ًقا لألسعار الجديدة السائدة في السوق .وعالوة على ذلك ،أولت الحكومة اهتمامها
باالستثمار في المجمعات الصناعية وبالعمل على استعادة أراضي الدولة لتخصيصها لألعمال.
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نقص التمويل وإصالح املعامالت البنكية
أظهرت نتائج استطالع الرأي الذي أجراه مركز المشروعات الدولية الخاصة في عام  2010أن
 ٪73من الشركات البالغ عددهم  738والمشاركين في االستطالع لم تستعن بأي شكل من
أشكال القروض البنكية عند البدء في أعمالها أو توسيعها ،مما يلقي الضوء على قضية نقص
توافر االئتمان المدعوم بشروط معقولة فضال عن ارتفاع قيمة الضمانات المطلوبة ونسبة الفائدة
على القروض؛ ومن ثم ،شملت اإلصالحات المصرفية المقترحة تعديل المتطلبات المصرفية
والضمانات البنكية بهدف تخفيف األعباء المالية على الشركات التي تسعى إلى التوسع.
عالج البنك المركزي األفغاني المشكلة المتمثلة في صعوبة الحصول على القروض من خالل
صياغة قانون مصرفي جديد للمعامالت اإلسالمية وآخر للمعامالت الصناعية ،كما عدل البنك
شروط تسجيل الضمانات بحيث تسمح بقبول الممتلكات المنقولة باعتبارها ضمانًا للحصول على
االئتمان .ووقعت خمسة بنوك في أفغانستان على اتفاقات مع غرفة التجارة والصناعة األفغانية،
وتنص تلك االتفاقات على توفير القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بفائدة تتراوح
بين  ٪3إلى  ، ٪6على أن تلعب الغرفة دور الضامن لتلك لشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
التي ترغب في الحصول على قروض بنكية ،كما تعهدت الغرفة بتقديم المساعدة إلى هذه
الشركات في إعداد خطط العمل فضال عن تسهيل اإلجراءات المطلوبة للحصول على القرض.

تسهيل عملية التجارة
يُقصد بتسهيل التجارة تبسيط القوانين واإلجراءات التجارية المنظمة لعملية التجارة وتحديث
البنية التحتية بهدف خفض معدالت التأخير وتقليل قيمة التكاليف التي تتحملها الشركات في
إطار عمليات التجارة الدولية ،وغالبا ما تتحمل الشركات التأخيرات والتكاليف المتعلقة بعملية
التجارة؛ ومن ثم أوصت األجندة الوطنية بإقامة بنية تحتية حديثة وتكنولوجية في نقاط عبور
السلع وتوفير مرافق تخزين ومعامل للتأكد من سالمة البضائع .وأوضحت الشركات تعرضها
لمشكلة تعدد الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع عند التنقل بين الواليات المختلفة داخل
البالد ،مطالبًة بتعديل القانون المتعلق بهذا الصدد ،بحيث تُدفع الجمارك مرة واحدة عند أول معبر
للحدود وتكون عملية دفع الجمارك المذكور سارية عند التنقل من والية إلى أخري داخل البالد.
أنشأت الحكومة األفغانية أكاديمية الجمارك الوطنية لتدريب موظفي الجمارك على مهارات
اإلدارة واستخدام التكنولوجيا الحديثة ،مما أدى إلى رفع كفاءة الجمارك والحد من الفساد؛
وانعكس ذلك على الشركات حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة  ٪3على الرغم من انخفاض مؤشر
التجارة العام للبالد .وتجرى اآلن عملية تحسين البنية التحتية للمعابر على حدود أفغانستان ،حيث
ُأقيمت المخازن لتأمين البضائع والمعامل لضمان سالمة المنتجات ،كما أنشئت معامل الختبار
منتجات النفط في سبعة معابر وتوفرت الميزانية الالزمة لبناء أربعة معامل الختبار جودة وأمان
مواد البناء .وتخضع اآلن اإلجراءات الجمركية للتحديث من خالل تصميم نظام لدفع المستحقات
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الجمركية إلكترونيا ،مما يضمن الشفافية ويوفر الوقت .هذا وقد تم االنتهاء من عملية حوسبة
مكتب الجمارك في معبر “جالل أباد” بنجاح.

القوانني واللوائح واإلجراءات اإلدارية املعوقة لألعمال
حددت أجندة األعمال الوطنية عدد من القوانين واإلجراءات اإلدارية واللوائح التي تعيق األعمال
وتتسبب في إرهاق أصحاب األعمال ،واقترحت األجندة تمديد صالحية رخص العمل لتصبح مدتها
ثالث أو خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة .واستجابت وزارة التجارة والصناعة إلى ذلك بتعديل
عدد من اللوائح وتبسيط اإلجراءات ،فمددت الوزارة صالحية رخص العمل لتصبح مدتها ثالث
سنوات وقلت المدة الالزمة للحصول على الرخص لتصبح يومين بدلاً من شهر وتقلصت خطوات
اإلجراءات التنظيمية لتصبح ثماني خطوات بدلاً من اثنين وثالثين خطوة ،وانطبق ذلك األمر أيضًا
على تراخيص التصدير ،إذ أصبح من المطلوب الحصول على ستة توقيعات بدلاً من خمس وأربعين
توقيعًا.

االفتقار إلى البنية التحتية
شكل نقص المياه والكهرباء عائ ًقا رئيسيًا يحول دون ممارسة األعمال في أفغانستان ،إذ افتقرت
المجمعات الصناعية إلى البنية التحتية األساسية ،مثل :الطرق الممهدة والمياه الجارية والصرف
الصحي والمرافق الصحية.
وعملت الحكومة على تحسين إمدادات الكهرباء وغيرها من أشكال خدمات البنية التحتية
الالزمة في ست مناطق صناعية قائمة وذلك وف ًقا للتوصيات الواردة في األجندة .وأعلنت الحكومة
عن إنشاء سبعة مجمعات صناعية جديدة في مختلف أنحاء البالد ،وخصصت الحكومة مبلغ
وقدره  17مليون دوالر لتطوير منطقة “سار شاهي” الواقعة في والية “ننجر هار” باإلضافة إلى
ستة ماليين دوالر أخرى لبناء مناطق صناعية جديدة في محافظات “لوجار” وميدان “ورداك”،
وبالفعل ،بُني مجمع صناعي جديد في مزار “شريف” وخصصت مساحة وقدرها  180هكتار من
األراضي إلنشاء مجمع صناعي في “هيرات” .وساهمت وكالة دعم االستثمار األفغانية في إمداد
مجمع “جمعة محمدي” بالكهرباء وتخصيص  10مليون دوالر إلقامة طريق ممهد للوصول إلى
المجمع.
وفي مجال األمن ،خصصت وكالة دعم االستثمار األفغانية مليون دوالر لبناء جدار حول
المجمعات الصناعية في خمس محافظات بما يستهدف تحسين الوضع األمني وتوفير الحماية
لتلك المجمعات ،كما عملت وزارة الكهرباء والمياه على تحقيق االستقرار في معدالت إمدادات
الكهرباء والمياه المقدمة إلى المجمعات الصناعية وزيادتها باإلضافة إلى تخفيض سعر الكهرباء
من  9إلى  6أفغان لكل كيلو وات في الساعة.
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وبصفة عامة ،ارتفعت كفاءة إدارة المجمعات الصناعية وساهم اندماج الوحدات اإلدارية الموجود
ضمن وزارة التجارة والصناعة مع نظيراتها المتواجدة ضمن وكالة دعم االستثمار في تسهيل
عملية صنع القرار ذات الصلة بتوزيع األراضي وتحسين البنية التحتية .وخصصت وكالة دعم
االستثمار مليون دوالر لصيانة البنية التحتية للمجمعات الصناعية في منطقة “كابول”.

اخلالصة
تعتبر إسهامات مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركائه في أفغانستان بمثابة اإلسهامات
األكثر وضوحًا وتأثيرًا على الرغم من عمل العديد من الجهات الدولية األخرى المعنية بتقديم
المنح داخل البالد ،حيث تمكن شركاء المركز من قادة القطاع الخاص المحليين من التعبير
عن آراء مجتمع األعمال األفغاني .وتركزت أبرز اإلنجازات التي حققها شركاء المركز فيما
يتعلق بتحسين مناخ األعمال في اإلنجازات المتعلقة بالحوكمة والبنية التحتية وتحقيق األمن في
المجمعات الصناعية ،فانخفضت تكلفة الحصول على رخص العمل وشهد النظام الجمركي
إصالحًا وتحدي ًثا وانخفضت الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الخام والماكينات
الضرورية لعملية اإلنتاج .وتتسم اإلنجازات التي حققها المركز باتساع نطاقها ،فال تتوقف إنجازاته
عند مجرد المشاركة في تحسين بيئة أعمال القطاع الخاص ،بل تتسع لتشمل تأسيس آلية لعملية
إصالح السياسات وتعزيز قدرات مجتمع األعمال؛ وبذلك تمكن المركز وشركاؤه المحليون
من تحسين مناخ األعمال وتعزيز الحوكمة الديمقراطية والمساعدة في بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا
وشفافيًة وتنوعًا وازدهارًا في أفغانستان.
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يُقصد بالحوكمة الديمقراطية عمليات صنع القرار التي تترجم مصالح المواطنين إلى سياسات
فعالة ،وتعتبر الحكومة الديمقراطية بمثابة عنصرا جوهريا يضمن انتفاع الشعب بمختلف طوائفه
بثمار الديمقراطية .ومن أهم ما يميز عملية الحكومة الديمقراطية التي تتسم بالقوة أنها تحظى
بالشفافية والمساءلة على مستوى القطاعين العام والخاص ،بحيث تصبح عملية صنع السياسات
عملية تعتمد على المشاركة وتستجيب الحتياجات المواطنين واحتياجات قطاع األعمال وتقدم
حلولاً تستهدف رفع كفاءة اإلجراءات التنظيمية .وتشجع برامج التي يعدها مركز المشروعات
الدولية الخاصة فيما يتعلق بالحوكمة الوصول إلى عملية صنع القرار تتصف باالنفتاح وتكون
مبنية على بيانات معلومة وكذلك الوصول إلى شكل من أشكال اإلدارة يعتمد على االلتزام
بمبادئ الحوكمة.
في باراجواي ،نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة باالشتراك مع مؤسسة التنمية من خالل
الديمقراطية ( )DENDEمناظرات رئاسية تذاع عبر التليفزيون ألول مرة ،وشارك فيها أربعة من
المرشحين للرئاسة من خالل قيامهم بتقديم جداول أعمالهم للناخبين واالنخراط في مناقشتها،
وأجريت عملية بث تلك المناظرات في آنٍ واحدٍ على جميع القنوات التابعة للدولة وقناة مشفرة
باإلضافة إلى إذاعتها عبر  500محطة إذاعية ،وأظهرت االستطالعات أن أكثر من  3.4مليون
شخص تابعوا تلك المناظرات ،وأن نسبة وقدرها  ٪72من بينهم تعرفت على البرامج االنتخابية
للمرشحين ألول مرة من خالل المناظرات.
سعى المركز وشركاؤه المحليون في اليمن إلى تعزيز عملية التحول الديمقراطي في البالد
على الرغم من أن ذلك التحول يتسم بعدم قدرته على الصمود ،وكان ذلك التعزيز من خالل
الوصول إلى إجماع أفرد المجتمع على اإلصالحات االقتصادية بشكل يحظى بالشرعية .وتواصل
بدءا من األحزاب السياسية مرورًا
شركاء المركز مع جميع األطراف أصحاب المصلحةً ،
بمجتمع األعمال والمجتمع المدني ،األمر الذي ساهم في إعداد خارطة طريق لإلصالح االقتصادي
والسياسي تحظى بالتوافق المجتمعي والشرعية على نطاق واسع.
وقدم مركز المشروعات الدعم إلى معهد التضامن المقام في آسيا وساعده على تطبيق نظام
حوكمة األداء فيما يتعلق بإدارة مؤسسات الحكم المحلي في مختلف أنحاء الفيليبين ،حيث
يؤدي تطبيق ذلك النظام إلى تحسين أداء البلدية ويساهم في تحقيق الشفافية المالية وتواجد مبدأ
المساءلة السياسية من خالل جعل عملية اعتماد أمرا أساسيا .وتمكنت المدن التي طبقت نظام
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حوكمة األداء من تحقيق انخفاض في معدالت الفقر باإلضافة إلى اتساع قاعدة الطبقة المتوسطة
داخلها وزيادة حجم استثماراتها في مجالي في التعليم واإلسكان.
وأصدر المركز وشركاؤه المحليون في باكستان دليلاً يتعلق بحوكمة الشركات المملوكة
لألسر ويوضح الفوائد المترتبة على إتباع ممارسات الحوكمة السليمة؛ أما في فلسطين ،عمل
مركز المشروعات باالشتراك مع معهد الحوكمة الفلسطيني بهدف تسليط الضوء على مدى
أهمية حوكمة الشركات وزيادة وعي القطاع الخاص بالدور الرئيسي للحوكمة في تحسين أداء
شركاتهم وأرباحها.
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إطالق شرارة احلوار السياسات في باراجواي من خالل
املناظرات الرئاسية
كتبه“ :برنت روث”

مقدمة
عاشت باراجواي ستين عامًا يسودها حكم الحزب الواحد؛ أما في عام  ،2008تمكن التحالف
االنتخابي من الفوز على حزب “كولورادو” الحاكم ،وبدأ التحالف اإلعداد لتقديم رئيس
جديد في الوقت الذي بدأته فيه البالد االستعداد النتخاب رئيس جديد وذلك مع اقتراب نهاية
الخمس سنوات التي ترأس خاللها الرئيس “فرناندو لوجو” البالد ،وكان من المقرر إجراء تلك
االنتخابات في إبريل  .2013وكانت تلك االنتخابات بمثابة فرصة مثالية يمكن من خاللها
لمركز المشروعات ومؤسسة التنمية من خالل الديمقراطية العمل على تعزيز االعتماد على
نظام الحوكمة الديمقراطية في باراجواي ،وبدأ المركز في إجراء استطالع رأي على المستوي
الوطني بالتعاون مع المؤسسة وذلك للتعرف على القضايا األكثر إلحاحًا والتي تشغل بال الناخبين،
ثم نظما مناظرتين رئاسيتين حيث عرض المرشحون الرئيسيون برامجهم المتعلقة بالسياسات
التي سينتهجونها على الناخبين وانخرط المرشحون في حوارات تناولت تفاصيل تلك البرامج،
وساهمت تلك المناظرات في إقامة حوارًا حقيقيًا حول السياسات ألول مرة في باراجواي ،باإلضافة
إلى إتاحة المعلومات الالزمة حول السياسات ألكثر من  3.4مليون ناخب وناخبة وتعزيز العملية
الديمقراطية في البالد نظرا لكونها تتسم بعدم قدرتها على الصمود.

االفتقار إلى احلوار واملنافسة السياسية
نشأت عملية التحول الديمقراطي في باراجواي بعد إصالح قانون االنتخابات في عام ،1989
ومنذ ذلك الحين ،كرست األحزاب التقليدية كل جهودها التنظيمية ومواردها المالية لتعزيز
السياسات التي تساهم في نجاح الحمالت االنتخابية ،ونشأ عن ذلك وجود آليات قوية تساهم في
تحقيق الفوز في االنتخابات ،سواء فيما يتعلق بالتنافس على المقاعد داخل الحزب أو تنافس
األحزاب فيما بينهم مبتعدين بذلك عن النقاش بشأن سياسات المرشحين التي تعتبر بمثابة جوهر
العملية السياسية والتي اختفت تمامًا في إطار الحمالت االنتخابية لألحزاب؛ فعلى سبيل المثال،
عندما وصل الرئيس “فرناندو” إلى السلطة في عام  ،2008بصفته رئيسًا للتحالف االنتخابي الفائز،
لم يقدم برنامجا لسياسات حكومته إال بعد ستة أشهر من توليه السلطة.
في منتصف عام  2012أي في أعقاب محاكمة الرئيس “فرناندو” ،عمل مركز المشروعات
الدولية الخاصة بالتعاون مع مؤسسة التنمية من خالل الديمقراطية ،وهي منظمة غير ربحية تهدف
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إلى تعزيز النمو االقتصادي والسياسات التنموية ،وتعاونا إلعداد خطة إلحياء الحوار السياسي في
إطار الحمالت االنتخابية قبل بدء انتخابات باراجواي لعام  ،2013والقى ذلك األمر قبولاً لدى
األحزاب السياسية حيث أنه كان بمثابة تجربة جديدة لتجنب تكرار الفراغ السياسي في الموسم
االنتخابي نتيجة لعدم وجود مرشح ذو أغلبية واضحة .وبدأ المركز والمؤسسة بإجراء استطالع
رأي للوقوف على السياسات االقتصادية التي تمثل أولوية بالنسبة للناخبين وتنظيم المناظرات بين
مرشحي الرئاسة للتعرف على البرامج السياسية واالقتصادية التي أعدها هؤالء المرشحين للتعامل
مع تلك األولويات.

مناظرات باراجواي
قام مركز المشروعات الدولية الخاصة بتدريب مؤسسة التنمية من خالل الديمقراطية وبناء
قدراتها على إدارة الحوار بين األطراف السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وذلك في
إطار البرامج التي أقامها ساب ًقا في باراجواي ،حيث قدم المركز المساعدة الفنية إلى المؤسسة
من خالل قيام المركز بتحديد أفضل ممارسات الحوكمة الديمقراطية والدروس المستفادة
من خبراته في تطبيق ما يقدمه من برامج تتعلق بالحوكمة الديمقراطية لتنظيم الديمقراطيات
الناشئة في األرجنتين وكولومبيا والمكسيك .وسافر موظفو المركز إلى باراجواي لتقديم
شكل من أشكال المساعدة الفنية اإلضافية أثناء تنفيذ المشروع.
بدأت المؤسسة في التحضير لفترة ما قبل االنتخابات ،المُقرر إجرائها في إبريل  ،2013بوضع
استراتيجية تساهم في تعزيز الحوار الديمقراطي بين األحزاب السياسية والقطاع الخاص
والمجتمع المدني بهدف اإلعداد للمناظرات الرئاسية ،وشكلت المؤسسة لجنة توجيهيه تضم
شخصيات عامة من مختلف شرائح المجتمع ،حيث ضمت محاميًا وصحفيًا وخبيرًا اقتصاديًا
وأكاديميً وأحد رجال األعمال .وتولت اللجنة مسئولية وضع أسئلة استطالع الرأي التي ستطرح
لتحديد التوصيات المتعلقة بالسياسات والتي ستخضع للمناقشة في المنتديات العامة وترجمة ما
يتم التوصل إليه من نتائج إلى توصيات بمجموعة من السياسات الموحدة لتصبح تلك السياسات
النقطة المحورية لمناظرات المرشحين.
قامت المؤسسة أو ًال بإجراء استطالع للرأي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات األعمال
الخاصة للتعرف على آراء شعب باراجواي بهدف تحديد السياسات العامة التي تمثل أولوية بالنسبة
لشعب بارجواي ،وشكل االستطالع عاملاً رئيسيًا يضمن مناقشة القضايا األهم التي تشغل بال
عامة الشعب خالل المناظرات الرئاسية .وأعدت المؤسسة االستطالع ليلقي الضوء على القضايا
السياسية واالقتصادية واالجتماعية األهم بالنسبة للمشاركين ،ثم تواصلت المؤسسة مع المواطنين
عبر البريد اإللكتروني وعن طريق االتصال بالهواتف الشخصية ،وتفاعل ما يقرب من 5365
شخص مع ذلك االستطالع؛ ومن ثم ،قامت خمس مجموعات عمل تابعة لقطاع األعمال والمجتمع
المدني بتحليل نتائج االستطالع ومناقشتها عن طريق عقد سلسلة من المنتديات التفاعلية ،وتوجت
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تلك المنتديات بإعداد وثيقة تتضمن  64توصية تدور حول السياسات ذات األولوية .وبعد ذلك،
عرضت تلك الوثيقة على ممثلي جميع األحزاب السياسية ،تضمنت الوثيقة توصيات تبدأ باقتراح
ضم العمالة المنزلية إلى نظام الضمان االجتماعي لتوفير التأمين الصحي ومعاش تقاعد لهم وتنتهي
ب\إلى اقتراح تعزيز إدارة السياسات التعليمية من خالل فرض آليات للعمل بين المؤسسات على
المستوى الوطني وعلى مستوى اإلدارات وعلى المستوى المحلي ،وتتسم تلك اآلليات بأنها تدعو إلى
المزيد من التشارك والكفاءة والتنسيق.
تعاونت المؤسسة مع مركز دراسات اللوائح والمعايير واالتصاالت ( )CERNECOلتنظيم
سلسلة من المناظرات الرئاسية التي تبث عبر التلفاز والراديو ،وتقام تلك المناظرات لمناقشة
بناء على تحديد السياسات ذات األولوية حسبما
بعض القضايا ،وأجريت عملية اختيار تلك القضايا ً
جاء في نتائج االستطالع وعلى أساس ما توصلت إليه مجموعات العمل .وأجريت المناظرات
المذكورة باالتفاق مع األحزاب السياسية وذلك في يومي  17و 24مارس  ،2013وأتاحت تلك
المناظرات الفرصة ألربعة من المرشحين لعرض وجهات نظرهم حول القضايا التي تمثل أولوية
والتي ترتبط بالحوكمة والتنمية االقتصادية (تضمنت تلك القضايا ما يلي :الموازنة العامة للدولة،
وإطار النظام الضريبي ،واالستثمار ،والتعاون بين القطاعين العام والخاص ،والسياسات التجارية،
والحوكمة ،واألمن) باإلضافة إلى بعض القضايا االجتماعية والبيئية (تضمنت :الفقر ،والتعليم
والصحة ،والبيئة) .ويوضح ما يلي بيان بالمرشحين المشاركين في هاتين المناظرتين:
“ايفرين اليجري” من “الحزب الليبرالي” ،من جانب ،و“هوراكيو كارتيس” من حزب “االتحاد
الوطني الجمهوري” ،من جانب أخر.
“مارير فيريرو” من حزب “بايس افنزا” ،من جانب ،و”ميجل كاريزوسا” من حزب “الوطن
األفضل” ،من جانب أخر.

التأثير
تمكنت مجموعات العمل التابعة لمؤسسة التنمية من خالل الديمقراطية من إقامة الحوار بين
القطاع العام وقاعدة واسعة من فئات المجتمع ،وسمحت المؤسسة بالمشاركة في إعداد توصيات
متعلقة بالسياسات العامة ذات األولوية والتي تناولها المرشحون الرئاسيون خالل المناظرات وذلك
من خالل عملية تتسم بالديمقراطية واسعة .وتمكنت المؤسسة من دمج البيانات التي حصلت
عليها من خالل االستطالع الذي شارك فيه المواطنون عبر البريد اإللكتروني وعن طريق
الهواتف الشخصية؛ وبذلك ،أصبحت تلك التوصيات التي اشتملت على مجموعة من السياسات
بمثابة عينًة للقضايا ستتناوله المناقشات المنعقدة في إطار المناظرات الرئاسية.
وكان لتأسيس الحوار الديمقراطي أثرًا بالغًا على المجتمع المدني ،والسيما ألنه ساهم في تعريف
المواطنين على العمليات المرتبطة بصياغة السياسات العامة ،مثل :البحث والمشاركة والتنظيم،
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بل إن عملية صياغة السياسات ذاتها شجعت على الحوار والتشاور والتوصل إلى إجماع يؤدي بدوره
إلى إعداد مبادئ توجيهية تصبح أساسًا لوضع المبادئ التوجيهية المنظمة لعمل المجتمع المدني
في المستقبل .وكذلك األمر بالنسبة للمناظرات ،حيث ساهمت المناظرات في تعزيز وتحسين
قدرة الناخبين على الوصول إلى المعلومات وثقفت الناخبين حول القضايا العامة؛ وبذلك ،أصبحت
برامج المرشحين للرئاسة العامل األهم عند االنتخاب بدلاً من االختيار على أساس شخصية
المرشح فقط .ويقول المرشح الرئاسي “ماريو فيريرو” عن ذلك:
“تمثل المناظرات جزءا من حق المواطن المتعلق بمنحه الفرصة للوصول إلى بعض المعلومات
حول البرنامج االنتخابي لكل مرشح من المرشحين ،إذ تساهم المناظرات في نشر برامج كل
مرشح بصورة موجزة وواضحة وسهلة”.
كما عزز ذلك المشروع وجود تنسيق أفضل بين منظمات المجتمع المدني وقطاع األعمال
باإلضافة إلى دمج وسائل اإلعالم في ذلك الحوار بهدف إقامة حوار أكثر ديمقراطيًة حول برامج
المرشحين ومقترحاتهم حول السياسات .وأجريت عملية بث المناظرات على سبع قنوات عامة
وقناة واحدة مشفرة وخمسمائة محطة إذاعية ما بين عامة وخاصة في آنٍ واحدٍ؛ وبذلك ،تمكن
ما يقرب من  3400000مواطن من التعرف على برامج مرشحي الرئاسة ،من بينهم نسبة وقدرها
 ٪71تعرفت ألول مرة على البرامج االنتخابية للمرشحين .وساهمت هذه المبادرة في تزويد قادة
السياسات وصناع القرار باألدوات الالزمة لجمع المعلومات تحليلها والخروج بالتوصيات ،كما
وفرت للمواطنين قناة تمكنهم من التعبير عن اهتماماتهم وآرائهم أمام هؤالء القادة.

أفضل املمارسات والدروس املستفادة
يمكن تصنيف الدروس المستفادة من هذه المبادرة إلى قسمين رئيسيين ،أال وهما :دروس
مستفادة فيما يتعلق بعملية الحوار الديمقراطي وبمناظرات المرشحين.
احلوار الدميقراطي

* *استخدام تكنولوجيا الهواتف احملمولة
ساهمت الهواتف المحمولة في تقديم وسيلة اتصال مفيدة وأكثر انتشارًا بين نطاق أوسع من
المواطنين وذلك للتعرف على آراء هؤالء المواطنين ولتكون الهواتف المحمولة بمثابة وسيلة
مكملة للبريد االلكتروني ،وجرى التواصل مع  150000مشترك من خالل شبكات الهواتف
المحمولة ،وكان التواصل بمعدل استجابة ٪3؛ وعلى الرغم من أن معدالت االستجابة عبر البريد
اإللكتروني كانت أفضل حيث وصلت معدالت االستجابة عبر البريد اإللكتروني ك إلى نسبة
وقدرها  ،٪41فلم يكن من الممكن التواصل من خالل البريد اإللكتروني سوى مع 7000
شخص فقط.
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* *مشاركة األطراف االستراتيجية
يجب أن يشتمل الحوار الديمقراطي على جميع المجموعات األساسية في المجتمع ،بما في ذلك
الحكومة وممثلي األحزاب السياسية باإلضافة إلى األطراف االستراتيجية الفاعلة التابعة للقطاع
الخاص والمجتمع المدني إلقامة حوار ديمقراطي يمثل المجتمع وطوائفه تمثيلاً حقيقيًا.
* *مشاركة وسائل اإلعالم والصحفيني منذ البداية
تستطيع وسائل اإلعالم الوصول إلى قاعدة أكبر من الناخبين خاصًة في المناطق النائية التي ال
يمكن الوصول إليها باستخدام الوسائل األخرى؛ وبالتالي فإن إشراك وسائل اإلعالم في عملية
الحوار يزيد من عدد المشاركين في استطالعات الرأي ويؤدي إلى تنوعهم ،بحيث يصب ذلك
في نهاية األمر إلى تمثيل آلراء الموطنين تمثيلاً حقيقيا بصورة أكبر وتعزيز الحوار الديمقراطي.
* *إجراء األبحاث بشكل مسبق
أجريت عملية تصميم الحوار الديمقراطي بصفة عامة للتعامل مع القضايا المثيرة للجدل السياسي
والمعقدة فنيًا المماثلة لقضية االختيار من بين المرشحين ،إذ تحتاج تلك القضايا إلى إجراء بحث
مكثف قبل البدء في فعاليات الحوار وذلك لتهيئة البيئة العامة للمشاركين .وتوزع هذه األبحاث
على المشاركين ،مما يسهل عملية انعقاد جلسة حوار منظم ويساعد على ذلك ويسمح لألطراف
المعنية بتحديد نقاط االلتقاء فيما بينهم.
* *الدقة في حفظ السجالت
 ،من الضروري تطوير اإلجراءات الفنية المتاحة وتحويلها إلى إجراءات موثقة وذلك لضمان نجاح
الحوار الديمقراطي ،بحيث يمكن رصد عملية تطور الحوار الديمقراطي وتقييم األنشطة والنتائج
وتنظيمها وتسجيلها.
مناظرات املرشحني

* *إدراج اجلميع
يجب أن تشمل المناظرات جميع المرشحين الرئاسيين ،مما يؤدي إلى تجنب توجيه االتهام ألي
من المؤسسات بأنها تفضل بعض المرشحين المحددين عن غيرهم ويضمن إطالع المواطنين
على جميع الخيارات المتاحة ،ويساهم ذلك بدوره في تعزيز حرية التعبير ويزيد من إمكانية
الحصول على المعلومات؛ أما في انتخابات باراجواي ،لم تتمكن مؤسسة تنمية الديمقراطية من
القيام بذلك نظرًا لوجود عدة معوقات ،حيث كان مجموع المرشحين أربعة عشر مرشحًا ،غير
أن المؤسسة أجرت المناظرات مع األربعة مرشحين التي أشارت استطالعات الرأي أنهم األعلى
تأييدًا ،مما أدى إلى تعرضها لالنتقاد.
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* *السماح باحلضور اإلعالمي في املناظرات
يجب تزويد وسائل اإلعالم بجميع المعلومات قبل عقد المناظرات وبعدها ،مما يرفع من مستوي
التغطية اإلعالمية ويقضي على الصخب اإلعالمي ،الذي قد ينشأ نتيجًة لتوجيه االنتقادات ويتسبب
في تشتت أنظار الناخبين ،فال يركز الناخبون على جوهر المناظرات .وكان من الممكن أن
تضاعف المؤسسة األثر الذي أحدثته المناظرات من خالل دعوة الصحفيين ووسائل اإلعالم ،إال
أنها اكتفت بالبث الحي للمناظرات على نطاق واسع في جمهورية باراجواي.
* *زيادة عدد املناظرات
أثر انعقاد المناظرتان الرئاسيتان اللتان أشرنا إليهما سل ًفا تأثيرًا واضحًا ،إال إنه كان من الممكن
توسيع نطاق ذلك التأثير لو أمكن إقامة سلسلة من المناظرات المتتالية لتغطية بعض الموضوعات
األخرى التي تتعلق بالقضايا التي تمثل أولوية بالنسبة للرأي العام.
* *كفاءة اإلدارة ونشر النتائج
يجب أن يكون لدى منظمي الحوار المقام أثناء عقد المناظرات بين المرشحين وعي بمدى
أهمية امتالكهم األدوات والموظفين ممن يتمتعون بالكفاءة وذلك عند التفكير في إقامة تلك
المناظرات مرة أخرى؛ كما يتعين على كل مرشح ،بعد االنتهاء من المناظرة ،تلخيص آراءه
فيما يتعلق بالقضايا الخاضعة للمناقشة والمداولة بين وسائل اإلعالم .ويجب إعداد تقرير كامل
وملخص حول المناظرات ،ويتضمن ذلك التقرير أسماء المرشحين المشاركين في المناظرات
والمقترحات التي قدمها هؤالء المرشحين فيما يتعلق بالسياسات العامة التي قُدمت خالل تلك
المناظرات.
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عمل مركز املشروعات الدولية بالتعاون مع مؤسسة التنمية من خالل الدميقراطية
وذلك أثناء مرحلة اإلعداد النتخابات عام  2013وبهدف حتديد أولويات
شعب باراجواي وما يرغبون في التعرف عليه فيما يتعلق بالبرامج االقتصادية
ملرشحي الرئاسة .ونظمت املؤسسة مناظرتني رئاسيتني حيث ،وأجريت عملية
مباشرة على الصعيد الوطني ،وشاهدها أكثر
بث املناظرتني عبر التلفاز والراديو
ً
من  3.4مليون مواطن .وأظهرت االستطالعات أن  ٪71ممن تابعوا املناظرتني كانوا
يتعرفون على البرامج االقتصادية للمرشحني ألول مرة من خاللهم تلك املتابعة.

المرشحون الرئاسيون خالل إحدى فعاليات عقد المناظرات حيث أقيمت تلك الفاعلية في باراجواي في عام
 ٢٠١٣تحت رعاية مؤسسة تنمية الديمقراطية

ويقول “راؤول اياال” ،املدير التنفيذي ملؤسسة التنمية من خالل الدميقراطية:
“ال يزال الطريق طويلاً أمام باراجواي حتى تتمكن من الوصول إلى املناظرة املثالية ...وعلى
الرغم من ذلك ،يتوجب علينا اآلن االستمرار في اخلوض بشكل أعمق في بعض املجاالت
األخرى ،مثل :السياسات العامة ،بحيث ال تكون مناقشة السياسات العامة فقط أثناء عقد
هذه املناظرات”.
“ورمبا بعد عشر سنوات من اآلن ،يكون مبقدورنا الوصول إلى الشكل الذي نحتاجه بالفعل
من املناظرات وذلك من خالل تلك املمارسات؛ وقد يكون ذلك خالل دورتني رئاسيتني
قادمتني”.
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بناء رؤية موحدة حول اإلصالح االقتصادي في اليمن
كتبه“ :على عيادي” و“ماثيو جودوين”
في عام  ،2011بدأت اليمن في التحول إلى الديمقراطية بعد االنتفاضات الشعبية التي شهدتها
البالد وثورتها على عقود من النظام االستبدادي ،وكان ذلك نتيجًة لفشل النظام السابق في تبني
سياسات قادرة على إتاحة الفرص االقتصادية في البالد.
تعتبر مشاركة المجتمع المدني ومجتمع األعمال في عملية صياغة السياسات بمثابة العامل
الرئيسي لتعزيز بيئة األعمال وتحفيز النمو االقتصادي ومن ثم حماية التحول الديمقراطي في
اليمن؛ ولذلك كان على مجتمع األعمال والقادة السياسيين العمل معًا للوصول إلى توافق بين
مختلف الفئات حول خارطة طريق تتضمن اإلصالحات التي تستهدف التغلب على الفقر وعدم
المساواة والمحسوبية التي تقسم المجتمع وتحول دون القيام بعملية تحول قابلة لالستمرار على
المدى الطويل داخل اليمن.
يعتبر مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بمثابة تجربة فريدة من نوعها داخل المنطقة ،وتتكون
تلك العملية من سلسلة من المشاورات على مدى ستة أشهر ،وتضم تلك المشاورات  565مندوبًا
يمثلون الفصائل المتنازعة والقطاعات المهمشة وجميع األطراف من أصحاب المصالح بصفة عامة،
وتستهدف تلك المشاورات إعادة بناء اإلطار السياسي والقانوني للحكم في اليمن بما يساهم في
تحديد اإلطار المؤسسي ومسار المرحلة االنتقالية في البالد.
ساهم مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركاؤه المحليين في إضفاء الشرعية على مؤتمر
الحوار الوطني فضلاً عن الوصول إلى اتفاق حول إصالحات اقتصادية تحظي بتأييد من المواطنين
ومجتمع األعمال والمسئولين الحكوميين وذلك عن طريق إطالق مبادرة لتعزيز قدرة مجتمع
األعمال على دعم عمليات اإلصالح ،حيث تشارك المركز مع منتدى التنمية السياسية (،)PDF
ممثلاً عن األحزاب السياسية؛ والمركز اإلعالمي للدراسات االقتصادية ( ،)SEMCممثلاً عن
مجتمع األعمال؛ ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان ( ،)HRITCممثلاً عن المجتمع
المدني ،وتمكن ممثلي مجتمع األعمال نتيجة لتلك الشراكة من تقديم مجموعة من التوصيات
أثناء فعاليات مؤتمر الحوار الوطني المنعقد مع الحكومة ،وساهمت تلك التوصيات في تغيير
السياسات ذات الصلة بمجاالت األمن وقانون االستثمار؛ ومن ثم ،استطاع القطاع الخاص
والمجتمع المدني واألحزاب السياسية بناء رؤية موحدة وشاملة معًا حول اإلصالحات الديمقراطية
واالقتصادية وذلك في إطار فعاليات المؤتمر.
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بلورة رؤية موحدة
كانت اليمن في حاجة إلى بناء رؤية تحدد الخطوط العريضة لمسار عمليات اإلصالح السياسي
واالقتصادي وتتضمن وجهات النظر الخاصة بأصحاب المصلحة الرئيسيين ،األمر الذي طالما
افتقدته اليمن على مر العصور السابقة .ويجب بناء تلك الرؤية الشاملة استنادًا إلى عملية تشاور
واسعة ،بحيث تتضمن تلك العملية عقد المشاورات بين المجتمع المدني واألحزاب السياسية
ومجتمع األعمال ،مما يزيد من شرعية اإلصالحات االقتصادية ويعزز الحوكمة الديمقراطية في
البالد .ويؤدي الحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسين إلى دعم الجميع لعمليات اإلصالح وبناء رؤية
موحدة حول عملية التحول الديمقراطي في اليمن.
كان اإلعداد لبناء رؤية القطاع الخاص والتواصل بشأنها وتنفيذها من خالل عملية متعدد
الخطوات ،حيث بدأ مركز المشروعات الدولية الخاصة بمساعدة شركائه المحليين في إعداد
بناء على آراء مجموعة مختارة
مسودة تتضمن رؤية مجتمع األعمال لعملية اإلصالح االقتصادي ً
من كبار أصحاب األعمال ،ثم أنشأت المؤسسات الشريكة للمركز هيكلاً يهدف إلى التشاور
والمشاركة في الفعاليات المقامة لدعم ومناصرة السياسات على نطاق أوسع بين مجتمع األعمال؛
وبالتزامن مع ذلك ،شارك منتدى التنمية السياسية ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان
ومركز الدراسات واإلعالم االقتصادي في فعاليات تهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع
المدني والمسئولين الحكوميين بهدف بناء رؤية شاملة لإلصالحات االقتصادية؛ وبناء على ذلك،
أعدت وثيقة بشأن خطة التحول االقتصادي في اليمن ،واشتملت تلك الوثيقة على التوصيات
المقدمة من أصحاب المصلحة الرئيسيين فيما يتعلق بهذا الصدد.
في مارس  ،2012عقد مركز المشروعات والمركز اإلعالمي للدراسات االقتصادية اجتماعًا مع
خمسة عشر رجلاً من رجال األعمال ،من بينهم بعض أصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين
وبعض القادة التابعين لنادي األعمال في اليمن وغرفة التجارة والصناعة اليمنية والغرف التجارية
المحلية ،واستهدف ذلك االجتماع اإلعداد لبناء “رؤية القطاع الخاص” وتنسيقها ،بحيث تعبر
تلك الرؤية عن األمور المتعلقة بعمليات اإلصالح االقتصادي والحوكمة الديمقراطية والتي تمثل
أولوية بالنسبة لقطاع األعمال .وأصبحت تلك الرؤية فيما بعد واحدة من األدوات التي ساهم من
خاللها مجتمع األعمال والمجتمع المدني في المناقشات السياسية التي انطلقت أثناء مؤتمر الحوار
الوطني.
وأنشأ المركز فري ًقا لدعم رؤية القطاع الخاص ،وضم ذلك الفريق ممثلين عن جميع المحافظات
وذلك بهدف تحقيق المزيد من التوافق على المستوي الوطني ،بحيث يجتمع ك ٍل من أعضاء
الفريق مع رؤساء جمعيات األعمال المحلية المتواجدة في محافظته للحصول على بيانات
ومعلومات إضافية تتعلق بعمليات اإلصالح االقتصادي الملحة ودمج تلك البيانات والمعلومات ضمن
مقترحات مجتمع األعمال .وعمل فريق دعم الرؤية المذكور أعاله مع مركز المشروعات الدولية
الخاصة والمركز اإلعالمي للدراسات االقتصادية على صياغة ورقة السياسات التي تستهدف
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إصالح السياسات المتعلقة بالقضايا التي تمثل أولوية وذلك بناء على البيانات والمعلومات التي تم
التوصل إليها خالل تلك االجتماعات ،وتبين أن تلك القضايا التي تمثل أولوية هي )1( :األمن وسيادة
القانون؛ ( )2مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في مؤتمر الحوار وفي صياغة الدستور
الجديد؛ ( )3الشباب والبطالة؛ ( )4البنية التحتية؛ ( )5الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الوصول إلى الدعم الالزم والفوز بالتأييد
دعي الفريق المعني بدعم رؤية القطاع الخاص ليمثل قطاع األعمال خالل مؤتمر أصدقاء اليمن
المنعقد في المملكة العربية السعودية بحضور الدول المانحة وذلك بعد االنتهاء من إعداد تقرير
حول المبادرة ذات الصلة برؤية القطاع الخاص ،وقدم الفريق مقترحات شركائه من الشركات
وأصحاب األعمال التابعين للقطاع الخاص بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلصالح
القطاع األمني وتوزيع المعونات الخارجية ،وبهذه المشاركة أصبح فريق دعم الرؤية ممثلاً شرعيًا
للقطاع الخاص اليمني على المستويين المحلي والدولي.
واجتمع شركاء مركز المشروعات الدولية وفريق دعم الرؤية مع صناع القرار وأصحاب
المصلحة الرئيسيين للحصول على الدعم الالزم لإلصالحات الواردة في مبادرة الرؤية وذلك
استكمالاً لعملية الحصول على الدعم الالزم لرؤية القطاع الخاص ،حيث تشاور شركاء المركز
وفريق دعم الرؤية مع وزير الداخلية وكبار مسئولي األمن في اليمن حول قضايا األمن وتنفيذ
القانون ،كما قاموا بعرض ورقة سياسات تتضمن اإلصالحات التي تستهدف تلبية احتياجات
القطاع الخاص ذات الصلة بالمجال األمني .ووافق وزير الداخلية على تشكيل هيئة استشارية
تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني لتشارك تلك الهيئة في اتخاذ قرارات اإلصالح المرتبطة
بالمجال األمني بما يستهدف تحسين مستوى احترافية قوات األمن والقضاء على مشكلة انعدام
األمن في البالد بصفة عامة.
وأثناء إحدى االجتماعات التي عقدها شركاء مركز المشروعات الدولية الخاصة وأعضاء
فريق دعم الرؤية ،تعهد “محمد صالح حسين” ،رئيس الهيئة العامة لالستثمار ،بإشراك القطاع
الخاص والمجتمع المدني في عملية تعديل بعض القوانين المحددة التي تتسبب في وجود عراقيل
تواجه بيئة االستثمار ،مثل :قانون عام  2010لالستثمار وقوانين تسجيل الشركات الجديدة التي
تتسم بالبيروقراطية ووضع العوائق داخل بيئة االستثمار ،ثم أنشأ “محمد صالح حسين” مجموعة
عمل لتجميع تلك المجموعة ردود أفعال مجتمع األعمال على التعديالت الالزمة إلصالح قوانين
االستثمار ولتشارك في صياغة سياسات جديدة لتشجيع االستثمار وذلك عقب انتهاء االجتماع
المشار إليه أعاله.
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اشتراك املجتمع األهلي واألحزاب السياسية
تولى المركز اإلعالمي للدراسات االقتصادية مهمة توحيد جهود مجتمع األعمال وذلك في
الوقت الذي ركز مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان جهوده على المجتمع األهلي
وأصحاب المصلحة الرئيسين ،بما في ذلك زعماء القبائل والمجالس المحلية والشباب واإلعالم
واألكاديميين .وبدأ مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان أعماله بإجراء استطالع رأي لمن
شاركوا في انتفاضة  ،2011بحيث يتعلق ذلك االستطالع بأسباب مشاركة هؤالء األشخاص في
تلك االنتفاضة ،وأظهرت النتائج أن األسباب الرئيسية لمشاركتهم هي ما يسود البالد من بطالة
وفساد باإلضافة إلى انخفاض األجور وضعف السياسات االقتصادية والتهميش السياسي .ثم تعاون
مركز المعلومات والتدريب لحقوق اإلنسان مع مركز المشروعات الدولية الخاصة إلقامة منتدى
يجمع بين قادة قطاع األعمال والمجتمع األهلي وذلك لمناقشة العوامل االقتصادية التي أدت إلى
قيام الثورة في ضوء نتائج االستطالع باإلضافة إلى الحلول الممكنة للتعامل مع تلك العوامل .وبعد
ذلك ،عُقدت العديد من المؤتمرات في جميع أنحاء اليمن ،برعاية مركز المشروعات والمركز
اإلعالمي للمعلومات االقتصادية ،وأبرزت هذه الفعاليات وجود ارتباط بين تحقيق الديمقراطية
والنمو االقتصادي ومدى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدور الذي يلعبه القطاع
الخاص في دعم الديمقراطية.
وركز المركز اإلعالمي للدراسات االقتصادية في أعماله على التعاون مع مجتمع األعمال ،بينما
ركز مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان على التعاون مع المجتمع األهلي ،وكذلك األمر
بالنسبة لمنتدى التنمية السياسية  ،حيث ركز جهوده للعمل مع المجموعات السياسية ،فتعاون
المنتدى مع فريق دعم الرؤية واالتحاد اليمني للغرف التجارية والصناعية إلعداد ورقة سياسات
تدور حول مدى إمكانية قيام القطاع الخاص بدعم أهداف الرؤية خالل الحوار الوطني عن طريق
الحصول على الدعم الالزم من الجهات األخرى والمشاركة في اللجان الفرعية المعنية بإقامة
الحوار ،ثم قام فريق دعم الرؤية بعرض ورقة السياسات المذكورة على قادة الحوار الوطني؛
وبذلك تمكن مركز المشروعات ومنتدى تنمية السياسات من تقريب وجهات نظر بين القطاع
الخاص ورؤساء األحزاب للوصول إلى اتفاق حول كيفية إعداد جدول أعمال يستهدف الحصول
على الدعم الالزم من الجهات المعنية لإلصالحات التي جاءت في المبادرة ذات الصلة برؤية القطاع
الخاص فضلاً عن بناء قاعدة لدعم رؤية األحزاب السياسة المتعلقة باإلصالح االقتصادي.
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ً
شريكا في عمليات اإلصالح
مجتمع األعمال:
أثمرت الجهود التي بذلها مركز المشروعات وشركاؤه المحليون عن تمكين قادة القطاع
الخاص من أن يصبحوا من بين الشخصيات األكثر تأثيرًا في تشكيل مستقبل بيئة األعمال
في بالدهم ،حيث أجريت عملية اختيار ثالثة من أعضاء فريق دعم الرؤية لتمثيل القطاع الخاص
في مؤتمر الحوار الوطني ،من بينهم “أحمد بازارعة” ،رئيس الفريق الذي تم اختياره لرئاسة
مجموعة عمل “التنمية المستدامة” ،وهي إحدى اللجان التسعة التي تعمل على تقديم مقترحات حول
التغييرات الدستورية عالوة على أنها اللجنة الوحيدة المسئولة عن القضايا االقتصادية؛ واستعانت
مجموعة العمل المذكورة بالتوصيات المقدمة فيما يتعلق برؤية القطاع الخاص لتعزيز مناقشاتها.
هذا وقد حرص مركز المشروعات على تعزيز دور المرأة في جميع القطاعات وذلك في إطار
الجهود التي بذلها داخل اليمن ،إذ شاركت أكثر من سيدة تابعة لفريق دعم رؤية القطاع الخاص
في مؤتمر الحوار الوطني ،ومن بينهن “نجاة جمعان” ،سيدة األعمال وواحدة من األعضاء الثالث
المختارين لتمثيل القطاع الخاص في مجموعة عمل “التنمية المستدامة”.
واكتسب العديد من أعضاء فريق دعم الرؤية مصداقيًة هائلًة وذلك بفضل المساعدة المقدمة من
مركز المشروعات ،حيث مكنتهم تلك المساعدة من االنخراط في عملية التحول السياسي في
بالدهم .وتعهد العديد من المسئولين ،من بينهم “سعد الدين بن تبالب” ،وزير التجارة والصناعة؛
و“أحمد العمراني” ،وزير اإلعالم؛ و”يحي محسن” ،الرئيس الجديد لهيئة االستثمار؛ بمواصلة
تقديم الدعم لفريق دعم الرؤية نظرًا لمساهمته في عملية التحول السياسي الجارية في اليمن،
كما تواصلت لجنة صياغة الدستور مع فريق دعم الرؤية من خالل د“ /معين عبد الملك سعيد”
ود“ /انطالق توكل” ود“ /موسى العامري” بهدف االستعانة بالبيانات والمعلومات المقدمة من
أعضاء الفريق في عملية صياغة الدستور.
أصدر الرئيس “عبد ربه منصور هادي” مرسومًا بإنشاء هيئة وطنية لمتابعة تنفيذ النتائج التي
توصل إليها مؤتمر الحوار الوطني والتأكد من تحققها على أرض الواقع وذلك عقب انتهاء مؤتمر
الحوار الوطني.
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اخلالصة
كان الهدف الرئيسي من مبادرة مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركائه المحليين تحقيق
التوافق في اآلراء بصورة واسعة بين أصحاب المصلحة المختلفين والوصول إلى خارطة طريق
تستهدف تحقيق اإلصالح االقتصادي والسياسي وتحظى بإجماع اآلراء على مستوى مجتمعي واسع.
ولعبت المقترحات ذات الصلة برؤية القطاع الخاص دورًا حيويًا في إطار الفعاليات المقامة لتفعيل
الحوار الوطني في اليمن ،وتواصل المبادرة المتعلقة برؤية القطاع الخاص الدور الذي تلعبه بوصفها
نقطة لتنظيم قطاع األعمال خالل المرحلة القادمة من عملية التحول في اليمن ،كما وفرت
ً
تلك المبادرة البيانات والمعلومات الالزمة باإلضافة مساهمتها في إقامة مشاورات غير مسبوقة
بين قطاع األعمال والمجتمع األهلي واألحزاب السياسية وإضفاء الشرعية على تلك اإلصالحات
والحصول على التأييد الواسع غير المسبوق لها.
يعتبر انخراط القطاع الخاص في الحوار الوطني إنجازًا هامًا ،حيث ساهم ذلك بدوره في تعزيز
الدور الذي يلعبه قطاع األعمال في صياغة السياسات الوطنية ،كما ساعد الحكومة اليمنية على
معالجة المخاوف االقتصادية المتزايدة من خالل التوصل إلى فهم أفضل لالقتصاديات الصغيرة
في البالد .ويستمر القطاع الخاص في تنفيذ اإلصالحات خالل المرحلة التالية لعملية التحول في
اليمن من خالل الحصول على الدعم الالزم للتشريعات التي تعزز البرامج االقتصادية لألحزاب
السياسية وتعالج المخاوف المحددة على أساس رؤية القطاع الخاص بشكل مباشر.
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إضفاء الطابع املؤسسي على عمليات حتسني نظام
حوكمة القطاع العام في الفلبني
كتبه“ :جون موريل”
في عام  ،2013عقد رئيس البلدية لمدينة “سان فرناندو” بالفلبين مؤتمرًا في العاصمة “مانيال”
لإلعالن عن النتائج التي أسفر عنها عمل المدينة مع معهد التضامن في آسيا ( ،)ISAوهو أحد
شركاء مركز المشروعات الدولية الخاصة حيث عمال معًا على تعزيز الحوكمة في الفلبين
منذ فترة طويلة .وأوضح رئيس بلدية هذه المدينة المزدهرة ،التي يبلغ عدد سكانها 250000
نسمة وتقع في منطقة “لوزون الوسطى” ،تحقيق انخفاض في معدالت الفقر بنسبة  ٪70وانخفاض
معدل السكان ممن يعيشون تحت خط الفقر إلى ( ٪2مقارنًة بمتوسط من يعيشون تحت خط
الفقر على مستوى الفلبين إذ يبلغ المعدل الوطني لألفراد ممن يعيشون تحت مستوى الفقر ستة
أضعاف هذه النسبة) وتصنيف أكثر من  ٪50من سكان المدينة باعتبارهم سكانا ينتمون إلى
“الطبقة الوسطى” في عام  2013بد ًال من نسبة وقدرها  ٪38من السكان ينتمون إلى الطبقة
الوسطى في عام ( 2005المعدل الوطني لألفراد الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى على مستوى
الفلبين نسبة وقدرها  ،)٪19وبناء  3600وحدة سكنية جديدة وحدوث زيادة قياسية فيما يتعلق
بعمليات االستثمار في التعليم وازدهار االستثمار الخاص في المدينة وذلك منذ أن بدأت شراكة
المدينة مع معهد التضامن.
ويفتخر رئيس بلدية المدينة بأن المدينة كانت صادقة وأوفت بعهودها عندما اتخذت شعار “نعم
نستطيع” وأن مصداقيتها في تصاعد مستمر.
منذ عام  ،2004بدأ المركز في العمل مع معهد التضامن داخل الفلبين على تطوير وتعزيز تواجد
نظام للحوكمة في مؤسسات الحكم المحلي المتواجدة بمختلف أنحاء الفلبين من خالل تطبيق
برنامج حوكمة األداء فيما يتعلق بتنظيم األداء اإلداري ،وهو برنامج صارم يتطلب من المؤسسات
المشاركة في إصالح وتعزيز ممارسات الحوكمة بهدف تحسين األداء التنظيمي والشفافية
المالية والمساءلة السياسية للحصول على االعتماد الالزم .وكانت مدينة “سان فرناندوا” واحدة
من العديد من المدن التي حدث فيها تحسن ملحوظ في طريقة اإلدارة العامة للمدينة نتيجة لتطبيق
ذلك برنامج.
وعندما تتبني إحدى المدن هذا البرنامج ،يعمل جميع المسئولين مع مجموعات واسعة النطاق
تضم مختلف فئات المجتمع لتحديد أهداف السياسات العامة ووضع خطة عمل لتحقيق تلك
األهداف وتصميم مصفوفة أداء لقياس مدى التقدم الذي تم إحرازه .وعالوة على ذلك ،يتطلب
البرنامج القيام بسلسلة من اإلصالحات التي تستهدف إحداث تحولاً جذريًا في عمليات صنع
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القرار والهياكل البيروقراطية المتواجدة داخل المدينة ،كما يجب على جميع موظفي الدولة
االنتهاء من الحصول على برنامج تدريبي صارم وإنجاز ذلك البرنامج بنجاح .وكخطوة مبدئية ،بدأ
معهد التضامن في تطبيق برنامج الحوكمة فيما يتعلق باألداء اإلداري داخل ثمان مدن؛ ومن ثم
وعلى مر السنوات ،توسعت أعمال المعهد ليطبق برنامج حوكمة األداء على الحكومات المحلية
ألربعين مدينة أخرى وأجريت عمليات اعتماد تطبيق تلك البرامج مما يشير إلى نجاحها .وشجع
بدءا من عام  2010في التعامل مع إدارات
ذلك مركز المشروعات والمعهد على إتباع نفس المنهج ً
الحكومة المركزية ثم في التعامل مع شركات القطاع العام في الفلبين في عام .2013
يعزز هذا البرنامج تقديم الحوافز إلى الموظفين الحكوميين وذلك حتى يعمل هؤالء الموظفين
على تحسين نوعية الخدمات العامة التي يقدمونها ومدى دقتها من خالل إضفاء الطابع المؤسسي
على ما يقدمه المجتمع من مدخالت وبيانات في إطار عملية صنع القرار المحلي فضلاً زيادة
شفافية المؤسسات العامة وإخضاعها للمساءلة.

تطبيق نظام حوكمة األداء  -التركيز على احلكومات احمللية أولاً
قام مركز المشروعات الدولية الخاصة ومعهد التضامن بقولبة برنامج حوكمة األداء ليطبق على
الحكومات المحلية في الفلبين ،وهو برنامج اعتماد صارم يتبني نفس منهج اإلدارة التي كانت
كلية “هارفارد لألعمال” قد أعدته لالستعانة به كأداة لحوكمة الشركات.
عندما تتبنى إحدى المدن برنامج نظام حوكمة األداء ،يجب أن يتعاون المسئولون الحكوميون
مع مجموعة استشارية تضم أفراد من المجتمع على إعداد “بطاقة األداء” ،وتتكون تلك البطاقة
من مجموعة من األهداف المحددة للسياسيات العامة وخطة عمل إلنجاز تلك األهداف ومصفوفة
األداء لقياس مدى التقدم الذي تم إحرازه ،كما يتطلب األمر قيام رئيس الهيئتين التنفيذية
والتشريعية في المدينة باعتماد بطاقة األداء المذكورة رسميًا لكي تصبح بمثابة شكال من
أشكال المشروعات والمبادرات المملوكة للمدينة.
ووضع المعهد مسارًا يتكون من أربع مراحل ويستهدف توجيه ورصد مدى التقدم الذي أحرزته
المدنية فيما يتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي على برنامج نظام حوكمة األداء وتعميمه على مستوى
المؤسسات في إطار الخطة التي تتبنها المدنية؛ وهذه المراحل هي:
 .1تبدأ المرحلة األولى بتشكيل فريق استشاري يضم بعض أفراد المجتمع باإلضافة إلى فريق
تخطيط من داخل المدينة ،بحيث يتعاون هذان الهيكلين معًا إلعداد خطة استراتيجية طويلة
المدى ويطلق عليها اسم “بطاقة األداء”.
 .2يجب أن تتماشى اإلدارات التي تسودها البيروقراطية والمتواجدة داخل المدينة واألنشطة
وعمليات تخصيص الميزانية مع األهداف طويلة المدى المحددة في “بطاقة األداء”.
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 .3تعتبر المرحلة الثالثة قد تحققت متى اعترف معهد التضامن بأن أداء المدينة متماشيًا مع األهداف
الموضوعة لها في إطار برنامج نظام حوكمة األداء ،ويعني ذلك يكون لدى المدينة هيئة مسئولة عن
تنفيذ االستراتيجيات ،كما تعتبر المرحلة الثالثة قد تحققت عندما تصبح “بطاقة األداء” بمثابة اإلطار
العام لتقييم األداء الحكومي.
 .4يمنح معهد التضامن شهادة االعتماد للمدينة بما يفيد بنجاح المدينة في إضفاء الطابع المؤسسي على
برنامج نظام حوكمة األداء وتعميمه على مستوى المؤسسات المتواجدة بها وذلك حينما تحقق المدينة
ملحوظا ومستدامًا في واحدة أو أكثر من المجاالت المحددة في “بطاقة األداء” الخاصة بالمدينة.
تقدمًا
ً

أدوات حتقيق التنمية االقتصادية احمللية
أضاف مركز المشروعات الدولية الخاصة ومعهد التضامن عناصر جديدة إلى البرنامج ،مثل :مجموعة
أدوات تحقيق التنمية االقتصادية المحلية ،لتساعد المسئولون عن صياغة السياسات على استهداف
العوامل المؤسسية التي من شأنها توجيه االقتصاد المحلي.
غالبًا ما تعتمد الحكومات المحلية في األسواق الناشئة على منهج “المعامالت” في تنمية االقتصاد
المحلي ،مثل :اإلعفاء الضريبي وغيرها من وسائل تخفيف اإلجراءات التي تهدف إلى تحفيز الشركات
الخاصة على االستثمار المحلي ،بينما تعتمد أدوات تنمية االقتصاد المحلي على نهج مؤسسي لتسهيل
تحقيق النمو االقتصادي الشامل من خالل تغيير السياسات والبيئة السياسية االجتماعية في المدينة
بشكل يعمل على استثمار خصوصية المكان باعتبار ذلك عاملاً لجذب االستثمار؛ أي بمعنى أدق،
تساعد هذه األدوات المحليات على إعداد وتنفيذ سياسات محلية تستهدف تحقيق النمو لالقتصاد
المحلي وذلك من خالل تقسيم المفهوم الواسع لتنمية االقتصاد المحلي إلى خمسة عناصر متميزة
وملموسة ،وهي:
* *االستثمار في البشر (المدارس والصحة العامة وما إلى ذلك).
* *االستثمار في البنية التحتية.
* *تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* *جذب االستثمار التجاري الخاص.
* *تحسين القدرة المحلية على التنافس (تبسيط عملية استخراج رخص األعمال ووضع تشريعات
تنظيمية مبسطة وواضحة ومتوقعة وما إلى ذلك).
يقدم معهد التضامن المساعدة إلى مسئولي المدينة للبدء في هذه العملية من خالل إجراء “دراسة
إقليمية شاملة” لمقارنة بيئة السياسات المحلية في المدنية لما هو عليه الحال في الواليات المجاورة
حتى يتمكن المسئولون في المدينة من دمج تلك النقاط الخمسة في إطار برنامج حوكمة األداء
الخاص بالمدينة.
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نتائج إحراز التقدم على املستوي احمللي
كانت مدينة “بامبانغا” الكائنة في “سان فيرناندو” من أولى المحليات التي طبقت البرنامج،
واستغرق البرنامج حوالي خمس سنوات إلتمام المسار المطلوب وتنفيذ الخطوات الخمسة السابق
ذكرها .وعالوة على ذلك ،ساهم ذلك البرنامج في تحقيق ارتفاع في الموارد المخصصة للشراكة
بين القطاعين العام والخاص من  19مليون بيزو فلبيني إلى ما يقرب من  150مليون بيزو فلبيني
وتقليل المدة التي تستغرقها عملية استخراج رخصة األعمال من أسبوعين إلى ساعتين؛ وبذلك
تمكنت المدينة من مضاعفة الموارد المالية المتاحة لإلنفاق على التعليم االبتدائي .وفي عام
 ،2009قدمت “جلوريا أرويو” ،رئيسة الفلبين ،جائزة “مكان عظيم” إلى مدينة “سان فيرناندو”،
كما ُأطلق على “سان فيرناندو” اسم “المدينة األكثر مالئمًة إلقامة األعمال في شمال لوزون”.
طبقت مدينة “باالنجا” إطار العمل الذي حدده برنامج نظام حوكمة األداء ومعهد التضامن وذلك
لتدريب القطاع العام على اإلدارة المالية إلعداد خطة شاملة للتنمية العمرانية تهدف إلى أن تصبح
مدينة “باالنجا” ،البالغ عدد سكانها  150000نسمه والتي تقع في شبه جزيرة “باتان” ،بمثابة
مدينة الجامعات الرائدة على مستوى البالد ،حيث اعتبر الفريق االستشاري الخمس جامعات
الموجودة في المدينة موارد فريدًة يجب على المدينة استثمارها .وبالفعل ،أنفقت المدينة بعض
االستثمارات على توسيع البنية التحتية لطرق المشاة للربط بين المباني الجامعية ،وأجرت األراضي
المملوكة للدولة والمحيطة بالجامعات استثمارها بشكل خاص في إقامة الفنادق ومحالت البيع
بالتجزئة .وأعيدت عملية التخطيط العمراني للمدينة بالكامل بهدف جذب االستثمارات الموجهة
إلى سكان المدينة بما في ذلك شباب الجامعات ،واشتملت عملية تحسين الخدمات العامة في
المدنية أيضًا على إعادة إنشاء منطقة مخصصة لألسواق وإقامة أول مكتبة عامة في المدينة.
يصف مدير مدينة “باالنجا” التغيير الذي طرأ على عملية الحوكمة في مدينته قائلاً “ :أصبح
تقديم الخدمات العامة أمرًا أكثر شفافيًة” ،ثم يستطرد موضحا“ :ساعدنا معهد التضامن وبرنامج
الحوكمة على استثمار رأس المال بطريقة أكثر استراتيجية من خالل توجيه رأس المال نحو
تحقيق أهداف ملموسة بما يختلف تمامًا عن األسلوب غير منظم الذي كان متبعًا في السابق،
كما أصبحنا اآلن قادرين على وضع معايير لألداء بفضل التدريب الذي قدمه لنا معهد التضامن.
ويمكننا من خالل تلك المعايير قياس مستوى تحقيق النمو ،كما تعلمنا كيفية تفعيل الشراكة
بين القطاعين العام والخاص”.
وفي مدينة “ماسباطا” ،وهي مدينة ساحلية صغيرة في منطقة “بيكول” ،بدأ تطبيق برنامج نظام
حوكمة األداء في عام  2008إلصالح الحكومة المحلية بما يستهدف تحقيق الهدف المشترك
لجميع المدن التي طبقت هذا البرنامج وهو تنمية االقتصاد المحلي .وتمكن الفريق االستشاري
التابع للمدينة من اعتبار الطبيعة الساحلية للمدينة موجهًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المحلية المستدامة،
حيث سعى المسئولون في المدينة إلى اعتماد المدينة بوصفها “محميًة بحريًة” وتشجيع السياحة
المحلية .وتمكنت المدينة من تحسين إدارة مواردها الساحلية بفضل حصول موظفو المدينة على
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التدريب الالزم من خالل البرنامج .واعتمدت وزارة الطبيعة والبيئة المدينة بوصفها محميًة بحريًة،
كما توجت المدينة نجاحاتها بإطالق حملة تسويقية للترويج للسياحة بها.

تطبيق البرنامج على مؤسسات احلكومة املركزية
أدى تطبيق برنامج حوكمة األداء على اإلدارات المحلية إلى تحسين مستوي أداء الحكومات المحلية
وتحسين الشفافية واستيعاب الجميع لعملية الحوكمة المحلية تحسنًا استثنائيًا ،مما دفع مكتب رئيس
الفلبين للتواصل مع معهد التضامن في عام  2010بهدف تطبيق منهج برنامج حوكمة األداء ا على
ست جهات تابعة للحكومة المركزية ،من بينهم خمس وزارت.
وفي إحدى جلسات االستماع المنعقدة في أوائل عام  ،2012أشادت لجان االعتماد التابعة لمجلسي
الشيوخ والنواب في الفلبين بتحسن األداء اإلداري للوزارات التي تطبق البرنامج واعتبار وزارة الرعاية
االجتماعية والتنمية وزارة الطرق واألشغال العامة ووزارة الصحة الوزارات األفضل على مستوى
الحكومة ،كما طالبت اللجنتان تلك الوزارات بتقديم تحدي ًثا ربع سنوي لتقييم مدى تقدمها في إطار
تحقيق مسار البرنامج.
وفي غضون ثالث سنوات ،اتسع نطاق تطبيق مسار برنامج حوكمة األداء ليطبق على هيئات الحكومة
المركزية بحيث تصبح عدد إدارات الحكومة المركزية التي جرى تطبيق البرنامج عليها  26إدًارة.

اخلالصة
يمكن للديمقراطية أن تؤتي ثمارها من خالل إتباع ثالثة مسارات ،وهي:؛ أولاً  :يجب على الحكومة
النجاح في تحسين ما تقدمة للشعب على هيئة خدمات ،مثل :الخدمات االجتماعية واألمن والعدل وغيرها
من الخدمات؛ وثانيًا ،يجب على الحكومة تسهيل عملية النمو االقتصادي لتحسين مستويات المعيشة؛
وثال ًثا :يجب أن تستجيب الحكومة الحتياجات الشعب وأولوياته؛ ولتحقيق ذلك ،ينبغي على الحكومة إتباع
ممارسات إدارية سليمة تتميز بقدرتها على تنفيذ السياسات التي تنتهجها الحكومة باإلضافة إلى توفير
آليات تمكن الشعب من مساءلة الحكومة حول التزاماتها .وقام مركز المشروعات الدولية الخاصة من
خالل مبادراته المستمرة مع معهد التضامن في الفلبين بتقديم مساهمات قيّمة في جميع المجاالت.
وقال “جويلرمو لوز” ،رئيس مجلس التنافس الوطني الفلبيني ،أثناء كلمته في إحدى فعاليات معهد
التضامن“ :ما الذي يعنيه برنامج حوكمة األداء بالنسبة للمواطن العادي في الفلبين؟ اإلجابة على ذلك
السؤال في كلمتين وهما :الجودة والتوفير .فعلى سبيل المثال؛ أحرزت الهيئات الحكومية التي
طبقت ذلك البرنامج تقدمًا في تحسين نوعية األعمال العامة في الوقت المحدد مع االلتزام بالميزانية”؛
وتساعد التحسينات المماثلة لذلك والمتعلقة باألداء اإلداري في وصول ثمار الديمقراطية إلى المواطن،
وهذا هو جوهر االستراتيجية التي يتبعها كل من مركز المشروعات الدولية الخاصة ومعهد التضامن
لتعزيز الديمقراطية في الفلبين”.
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عائليا في باكستان
حوكمة الشركات اململوكة
ً
كتبه“ :موين فودا”
في باكستان ،تواجه الشركات المملوكة عائليًا بعض التحديات الخاصة المتأصلة في جذور
هيكلها التنظيمي ،وتحول تلك التحديات دون تمكن الشركات المملوكة عائليًا من جذب
عناصر الموارد البشرية التي تحظى بالكفاءة والمحافظة عليها والحصول على رأس المال
والقروض األقل تكل ًفة وضمان وجود تنافس على المدى الطويل وتواجد االستدامة .وشهد قطاع
ملحوظا في السنوات األخيرة ،بحيث أصبح ذلك القطاع يمثل
الشركات المملوكة عائليًا نموًا
ً
العمود الفقري لالقتصاد في باكستان ،مما أدى إلى الحاجة إلى استحداث بعض األدوات الالزمة
لمساعدة تلك الشركات على رفع مستوي قدرتها على التنافس .وقام مركز المشروعات الدولية
الخاصة باالشتراك مع معهد باكستان لحوكمة الشركات ( )PICGومعهد المحاسبين القانونيين
في باكستان بدراسة احتياجات قطاع الشركات المملوكة عائليًا وإعداد دليل لحوكمة هذه
الشركات خصيصًا ،إذ توفر ممارسات الحوكمة للشركات الوسائل الالزمة لضمان استقرارها
واستدامتها ،كما تساهم تلك الممارسات في ترسيخ قيم الشفافية والقدرة على المساءلة داخل
المؤسسات.

عائليا في باكستان
الشركات اململوكة
ً
ملحوظة في عدد الشركات غير مدرجة في البورصة
شهدت باكستان خالل العقد الماضي زيادًة
ً
التي غالبًا ما تكون شركات مملوكة عائليًا؛ وعلى الرغم من أن نمو هذا القطاع عزز نمو
القطاع الخاص في باكستان بصفة عامة ،فزاد ذلك من مدى أهمية توعية ذلك القطاع بممارسات
حوكمة الشركات حتى تتمكن من المحافظة على استدامتها ،حيث تلتزم الشركات المدرجة
في البورصة في باكستان بمدونة قواعد الحوكمة.
وغالبًا ما يتولى أفراد العائلة المالكة للشركة عمليات تشغيل الشركة وإدارتها ،مما يجعل
الشركات المماثلة لذلك النوع من الشركات عرضًة للخالفات العائلية باإلضافة إلى اختالف
الرؤية واألهداف بين أفراد العائلة ،وتزيد احتماالت نشوب الصراعات بين مالكي تلك الشركات
بما يشكل تهديدًا على نظام حوكمة هذه الشركات .وتصبح تلك الشركات أكثر عرضًة
للصراعات عند تغير هيكل تلك العائالت سواء من خالل زيادة أو نقصان عدد أفراد العائلة،
خاصًة في األجيال الثانية والثالثة .وأظهرت الدراسات أن  ٪15فقط من هذه الشركات تستمر في
ممارسة األعمال حتى الجيل الثالث ،في حين أن نسبة وقدرها  ٪85من هذه الشركات تتفكك
أو تتوقف عن أداء أعمالها تمامًا مع تولي الجيل الرابع لزمام األمور.
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وتنتج التحديات التي تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية لهذه الشركات وتؤدي إلى عدم قدرتها على
االستمرار في ممارسة أعمالها من عدم قدرة تلك الشركات على جذب الموظفين ذوي الكفاءة
العالية واالحتفاظ بهم وعدم إتباع أسلوب واضح فيما يتعلق بمسألة انتقال المسئولية ذات الصلة
بقيادة الشركة وعدم القدرة على زيادة رأس المال ،فعلى سبيل المثال ،في الحقبة ما بين عامي
 1950و ،1960كانت في باكستان  22شركة بارزة من الشركات المملوكة عائليًا ،غير أن
أغلبها لم يتمكن من المحافظة على مكانته المرموقة على المدى الطويل ،ويرجع السبب وراء
قصر عمر الشركات المملوكة عائليًا إلى العوامل التالية:
* *عدم وجود منظومة واضحة ومحددة النتقال السلطة ذات الصلة بقيادة الشركة أو تعقدها بسبب
األهمية التي تشكلها الروابط العائلية.
* *عدم وجود هيكل تنظيمي منضبط لجذب عناصر الموارد البشرية التي تحظى بالكفاءة العالية
واالحتفاظ بها.
* *عدم الرغبة في المخاطرة بما حققته الشركة من نجاح من خالل توسيع أو تنويع األعمال على سبيل
المثال ألسباب تتعلق بالمصالح الشخصية.

مميزات إتباع ممارسات احلوكمة فيما يتعلق بإدارة الشركات
يساهم تطبيق آليات الحوكمة على الشركات في تخفيف حدة التحديات التي تشهدها تلك
الشركات ،كمل يساعدها ذلك على المحافظة على معدالت النمو والتغلب على المشكلة
المتمثلة في قصر عمر أعمالها ،حيث يؤثر وجود نظام جيد للحوكمة تأثيرًا إيجابيًا على أداء
الشركات باإلضافة إلى أن ذلك يمكنها من االنتقال إلى المراحل التالية من دورة حياة األعمال؛
فكلما زاد إلمام الشركات بآليات الحوكمة الجيدة ،كلما زادت قدرتها على جذب رؤوس
األموال الخارجية ،مما يسمح لها بالتوسع والتنوع والحصول على أعمال أخرى مع القدرة على
االستدامة في تحقيق ذلك.
تفيد مبادئ الحوكمة الجيدة الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة على حد سواء،
حيث يتواجد في بعض البلدان هو الحال في باكستان ،ميثاق ال يحدد مبادئ الحوكمة سوى
للشركات المدرجة في البورصة ،ويمكن للشركات المملوكة عائليًا والشركات غير المدرجة
في البورصة ممارسة مبادئ الحوكمة المذكورة أيضاً ،بينما وضعت بعض الدول األخرى ،مثل:
مصر وتركيا وبلجيكا وفنلندا ،مواثيق محلية خاصة تحدد مبادئ الحوكمة للشركات غير
المدرجة في البورصة والشركات المملوكة عائليًا؛ ومن ثم يمكن لهذه الشركات ممارسة
مبادئ الحوكمة المذكورة بشكل تطوعي.
وفيما يلي الطرق التي يستعين بها نظام الحوكمة الجيد لمعالجة المشكالت التي تواجه
الشركات المملوكة عائليًا بصورة مباشرة:
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* *محاولة الجمع نقاط القوة المتعلقة بالعالقات العائلية وتلك المتعلقة بممارسة األعمال.
* *تحسين العالقات بين المساهمين من خالل إجراء عمليات التواصل وإدارة الخالفات بصورة يتميز
بالكفاءة.
* *تنظيم آليات توزيع الثروة
* *دعم عمليات توسيع وتنويع األعمال
* *إدارة الملكية وانتقال القيادة
* *إعداد الجيل القادم من المديرين والمساهمين ،وأفراد العائلة
* *تحسين مستوى المصداقية
* *جذب رؤوس األموال والقروض ذات التكلفة األقل.
في باكستان ،غالبًا ما تكون الشركات المملوكة عائليًا عبارة عن شركات محدودة الملكية
ويمتلك أسهمها مجموعة صغيرة من األفراد ،وتتواجد بعض القيود على نقل ملكية تلك
الشركات ،مما يؤدي إلى تعرضها لألزمات وذلك في حالة نشوب صراعات بين هذه المجموعة
الصغيرة من األشخاص ،حيث تعاني تلك الشركات من عدم وجود مديرين مستقلين يقومون بأي
شكل من أشكال التحليل الموضوعي ،غير إنه لمن الممكن تجنب وقوع تلك األزمات من خالل
إنشاء بعض اآلليات ،مثل :الدساتير العائلية ومجلس العائلة ،بحيث يمكن إدارة الشركة باستخدام
نظام الحوكمة بعيدًا عن العالقات األسرية .وباإلضافة إلى ذلك ،تساعد ممارسات الحوكمة
الجيدة في المحافظة على استدامة تلك الشركات من خالل تحديد أسلوب النتقال الشركات
بين األجيال ووضع خطة لتوارث الشركات المملوكة عائليًا.

عائليا
دليل حوكمة الشركات اململوكة
ً
تمثل الشركات المملوكة عائليًا العمود الفقري لالقتصاد الباكستاني؛ وعلى الرغم من ذلك،
فإن الغالبية العظمى من هذه الشركات ليست على دراية بالمبادئ الجيدة لحوكمة الشركات
أو تمارس العمل في بيئة أقل انفتاحًا نسبيًا .ومع ذلك ،يمكن دعم وتطوير هذا القطاع االقتصادي
من خالل تشجيع عملية تطبيق مبادئ الحوكمة في هذه الشركات.
في نوفمبر  ،2006نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع معهد باكستان لحوكمة
الشركات ( )PICGومعهد المحاسبين القانونيين في باكستان ندوة حول الحوكمة ،واستهدفت
مشاركا،
تلك الندوة الشركات غير المدرجة في البورصة .وشارك في تلك الندوة مائة وخمسون
ً
من بينهم العديد من أصحاب الشركات المملوكة عائليًا .وحظيت تلك المحاضرة على اهتمام
المشاركين ،مما شجع المركز وشركاؤه على إقامة اجتماع دائرة مستديرة حول نفس الموضوع
برئاسة رئيس هيئة األوراق المالية والصرف في باكستان ،واتفق المشاركون في االجتماع على
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إعداد دليل لحوكمة الشركات المملوكة عائليًا ،وأجريت عملية تشكيل مجموعة تمثيلية
تتكون من أعضاء من مركز المشروعات وشركائه وممثلي الشركات المملوكة عائليًا
بناء على البيانات والتعليقات التي قدمها أصحاب
بهدف وضع إطار للعمل وإعداد دليل للحوكمة ً
المصلحة المعنيون.
وأجرت المجموعة التمثيلية المذكورة عدة مداوالت ،وكانت تلك المداوالت على مدار خمسة
اجتماعات عقدتها المجموعة ،وأسفرت تلك المداوالت عن إعداد إطار للعمل .وبعد ذلك ،أقامت
المجموعة اجتماعين من اجتماعات الدائرة المستديرة لمناقشة ذلك اإلطار المُعد ،وأقيم أحدهما
في “كراتشي” بحضور العديد من أصحاب المصلحة من واليات “السند” و“بلوتشستان”؛ أما
والثاني ،فعقد في “الهور” بحضور أصحاب المصلحة من واليات “البنجاب” و“خيبر” و“باركتن
خواه” و“أذاد كشمير” و“جيل جيت بالتستان” و“إسالم آباد” .وأثمرت هذه الجهود عن إعداد
النسخة المبدئية من دليل حوكمة الشركات المملوكة عائليًا ،ونُشرت تلك النسخة لمدة شهرين
على الموقع اإللكتروني لكل من المؤسسات الثالثة لتيسير عملية الحصول على المزيد من
البيانات والتعليقات المقدمة من أصحاب المصلحة ،ثم أدرجت التعليقات واالقتراحات الواردة على
المواقع االلكترونية ،وتمت الموافقة على النسخة النهائية من الدليل في يونيو .2008
وبمناسبة إطالق النسخة النهائية من الدليل ،دعا مركز المشروعات “عبد الرزاق داوود” ،وزير
التجارة السابق ورئيس مجلس األعمال الباكستاني ،ليكون المتحدث الرسمي الرئيسي أثناء تلك
الفعالية ،وتبادل “عبد الرازق داود” وجهات النظر مع مائة من قادة األعمال التابعين للشركات
المملوكة عائليًا .ويعتبر “عبد الرزاق داوود” أحد أهم الشخصيات في مجتمع األعمال ومن
أصحاب الشركات المملوكة عائليًا ،حيث تتركز استثماراته على المجاالت الهندسية في
قطاعي الطاقة والمواد الكيماوية ،كما أن شركته أول شركة من الشركات المملوكة عائليًا
في باكستان تتحول إلى شركة متعددة الجنسيات .وأبدى “عبد الرازق داود” رأيه في نظام
الحكومة في كلمته الرئيسية التي ألقاها أثناء الفعالية قائلاً :
“تعتبر حوكمة الشركات أمرًا ضروريًا إلنشاء الرصيد الفكري والمالي لإلنسان؛ وإنني من
أشد المؤمنين بأن الحوكمة الجيدة ليست ضربا من ضروب تكبد التكاليف ،بل أنها قيمة
مضافة واستثمار في مستقبل الشركة”.
يعتبر دليل حوكمة الشركات المملوكة عائليًا الدليل األول من نوعه على مستوى القارة
اآلسيوية ،حيث يقدم الدليل إطارًا لحوكمة الشركات المملوكة عائليًا بلغة بسيطة واستنادًا إلى
المبادئ المعترف بها عالميًا لمنظمة التعاون والتنمية ،وهي مبادئ عملية يمكن قولبتها لتناسب
جميع الشركات بمختلف أنواعها ،سواء كانت مدرجة في البورصة أو غير مدرجة في البورصة.
ويحتوي هذا اإلصدار على توصيات تناسب المشروعات بمختلف أحجامها وأعمارها ونوعية
أعالمها وطبيعة المساهمين فيها وأساليب التفاعل بين أفراد األسرة المالكة لها ،كما يعتبر
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الدليل مصدرًا قيمًا للشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو والشركات المتوسطة والكبيرة
الحجم والشركات غير المدرجة في البورصة والشركات المملوكة عائليًا على حد سواء ،سواء
كان ذلك على مستوى باكستان أو على مستوى العالم بأسره.

تبني شركة األغذية الوطنية لتوصيات دليل احلوكمة
تمكنت شركة األغذية الوطنية منذ تأسيسها من المحافظة على معدل نمو سنوي بنسبة ال تقل
مملوكة إلحدى العائالت
شركة
عن  ،٪20حيث تأسست الشركة في عام  1971باعتبارها
ً
ً
التي تعمل في مجال التوابل ،حتى أصبحت اآلن توفر  700منتجًا غذائيًا ،كما أصبحت شركة
األغذية الوطنية من أكثر الشركات رواجًا على مستوى باكستان نتيجة لالستراتيجية التسويقية
الناجحة التي تبنتها باإلضافة إلى جودة منتجاتها .وحرصت الشركة منذ تأسيسها على ترسيخ
مبادئ وآليات الحوكمة فيها وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ،وساعد ذلك في إقامة عالقة
عمل جيدة بين مؤسسي الشركة وتجنب الصراعات ،كما وضع مؤسسو الشركة هيكلاً إداريًا
للشركة وحددوا وظائف وأدوار ومسئوليات عناصر الموارد البشرية بالشركة .وساهمت هذه
الخطوات في انطالق الشركة نحو تحقيق المزيد من المهنية وزادت من قدرتها التنافس.
وزاد عدد مساهمي شركة األغذية الوطنية تحت قيادة الجيل الثاني من األسرة المالكة للشركة،
و ُأدرجت الشركة في البورصة؛ وبالتالي أصبح عليها االلتزام بتطبيق قانون حوكمة الشركات
الصادر عن لجنة األوراق المالية والبورصة في باكستان جبريًا ،مما ساهم في استكمال الهيكل
اإلداري للشركة وزيادة قدرتها على التنافس .وتسمح حوكمة الشركات بتوافر مستويات
أعلى من الحرية للموظفين بحيث يقترن ذلك مع تحديد معايير العمل ومؤشرات األداء الالزم
تحقيقها ،إذ يجب على المديرين من العائلة المالكة للشركة تفويض السلطة الممنوحة لهم
إلى المديرين المحترفين بهدف تنمية األعمال .وعن ذلك تقول “إبرار حسن” ،الرئيس التنفيذي
لشركة “األطعمة الوطنية”“ :ساعدت الحوكمة شركة األغذية الوطنية في الوصول إلى رأس
المال والتمويل المقدم من المستثمرين نتيجًة الكتساب الشركة لثقة المستثمرين بسبب ما تتبناه
من ممارسات تتميز بالشفافية”.
وعالجت المبادئ التوجيهية الصادرة في إطار آليات حوكمة الشركات واحدة من نقاط الضعف
الرئيسية التي تعيب الشركات المملوكة عائليًا؛ أال وهي ،إمكانية إدارة عملية انتقال السلطة
بأسلوب ناجح ،إذ تتقن الشركات الناجحة فن اجتذاب أفضل األشخاص ممن يتمتعون بالبارعة
العالية وذلك من خالل فريق محترف يضم عدد من عناصر الموارد البشرية؛ ولذلك تعتمد شركة
األغذية الوطنية على الكفاءة وعدم محاباة الموظفين المنتمين لألسرة المالكة للشركة في
اختيار قادتها ،كما تركز استراتيجيتها على توظيف الخريجين الجدد والمحافظة على سمعة
الشركة باعتبارها بيئة عمل احترافية .وال تتوقع العائلة تولي الجيل الثالث إلدارة الشركة ،بل إنها
تشجع المهتمين منهم على أن يلعبوا دورًا بارزًا في تطوير أعمال الشركة وتنميتها.
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تقدم تجربة شركة األغذية الوطنية مثلاً إيجابيًا على المزايا الناتجة عن تحول الشركات
المملوكة عائليًا إلى شركات مساهمه عامة محدودة ،حيث تتيح هذه الخطوة آليات لالنسحاب
ولتحرير رأس المال لالستثمار ،كما يُمكن ذلك الشركة من تكوين ثقافتها وبناء سمعة جيدة
تسمح لها بالتنافس على المستوي الدولي؛ هذا وقد ساعد االلتزام بمعايير الحوكمة مجلس إدارة
شركة األغذية الوطنية على أن يحدد رؤيته ،بحيث تتضمن تلك الرؤية الدور الالزم على مجل
اإلدارة أن يلعبه والمسئوليات الواقعة على عاتقه.
وبصفة عامة ،نجحت شركة األغذية الوطنية في أن تتحول إلى شركة ملكية عامة من خالل
إدراج الشركة في البورصة بحيث أصبحت الشركة متاحة لمساهمين جدد ،باإلضافة إلى تفويض
مهام اإلدارة إلى بعض األفراد اآلخرين بخالف أفراد العائلة .وجسدت هذه التجربة النتائج اإليجابية
التي تترتب تحول الشركات المملوكة عائليًا إلى شركات لالكتتاب العام ،إذ قاد االلتزام
بالمبادئ التوجيهية الواردة في دليل الحوكمة الشركة إلى تحقيق النمو والمزيد من المهنية.

اخلالصة والدروس املستفادة
تلعب حوكمة الشركات دورًا جوهريًا فيما يتعلق بتحديد األدوار التي يلعبها أصحاب الشركات
من المساهمين ،من جهة ،والمديرون ،من جهة أخرى؛ وتستطيع الشركات من خالل تطبيق
ممارسات حوكمة األداء اإلداري الحد من الصراعات وتحفيز الموظفين على رفع مستوي األداء
وتعزيز آليات المساءلة ،مما يؤدي إلى نمو الشركات وتحقيق األرباح .ومن ثم ،تصبح الشركات
التي تلتزم بمعايير حوكمة الشركات أكثر قدرة على التكيف مع تغيرات بيئة األعمال والبيئة
السياسية باإلضافة إلى زيادة مستويات الشفافية والمساءلة فيها؛ واألهم من ذلك ،أن مسألة إتباع
ممارسات الحوكمة داخل الشركات تساهم بدورها في ارتفاع مستوى تصنيف تلك الشركات
التي تطبق آليات الحوكمة بصورة جيدة داخل األسواق العالمية؛ وبذلك تجذب تلك الشركات
رأس المال والقروض منخفضة التكلفة.
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حتقيق املكاسب السياسية في فلسطني من خالل
حوكمة الشركات
كتبه“ :هشام عاورتاني” و“ستيفن روزنلند”
كرس معهد حوكمة فلسطين ( )PGIما يبذله من جهود في سبيل تعزيز عملية إتباع نظام جيد
لحوكمة الشركات في فلسطين؛ فمنذ إنشاء المعهد في عام  2011باعتباره أول منظمة مستقلة
من منظمات المجتمع المدني في فلسطين ،تمكن المعهد من توسيع مساحة الحوار الديمقراطي
والمناقشات داخل األراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة) .وكان نجاح المعهد نتيجًة اللتزامه
الصارم بآليات الحوكمة الداخلية وتركيزه على تحديد وفهم القضايا والتحديات التي تواجه
أعضاؤه المعنيون ووضع خطة استراتيجية لمساعدة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على تحقيق
اإلصالحات التي تستهدف مضاعفة المزايا العائدة على المجتمع .وتتمتع المؤسسات التي تتوافر
فيها آليات الحوكمة الداخلية بقدرات عالية ومصداقية كبيرة تمكنها من عرض عمليات
اإلصالح المنشودة فيما يتعلق بآليات الحوكمة على نظرائها بالقطاع العام؛ وبذلك تمكن المعهد
باعتباره المنتدى الرائد للحوار الديمقراطي في فلسطين من توفير القوة الدافعة لتفعيل نظام
الحوكمة في القطاعين العام والخاص ،كما أعلن المعهد عن موقفه المبني على األدلة تجاه جميع
المسائل المثيرة للجدل بخصوص عملية الحوكمة.

التركيز على حوكمة الشركات في فلسطني
على الرغم من انتهاء فترة والية الرئيس الفلسطيني منذ عام  ،2009ال يزال ذلك الرئيس في
السلطة بسبب الجمود السياسي المستمر بين الفصائل المتناحرة ،األمر الذي يحول دون اجتماع
أعضاء المجلس التشريعي منذ عام  .2007وشكلت العوامل الجغرافية السياسية المؤثرة على
شبكة معقدًة تضم مجموعة من العوائق التي تحول دون حوكمة القطاع
األراضي الفلسطينية
ً
العام وتضيق مساحة صياغة السياسات العامة التي تتسم بالحيوية ،بحيث يأتي ذلك باإلضافة إلى
التحديات األمنية المستمرة التي تواجهها فلسطين .وخاض المعهد مهمة سد الفجوة المتعلقة بوضع
آليات للحوكمة بكل تصميم وإلحاح؛ ولم تعوقه تلك التحديات التي يراها اآلخرون سببًا لليأس،
بل تمكن من أن ينجح في دفع عجلة إصالح آليات الحوكمة في القطاعين العام والخاص بهدف
معالجة التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه المجتمع الفلسطيني.
قد يتساءل البعض عن السبب وراء تركيز معهد الحوكمة ومركز المشروعات الدولية الخاصة
على حوكمة الشركات في فلسطين على الرغم مما تعنيه الدولة من تحديات عديدة أكثر
إلحاحًا؛ وتكمن اإلجابة على ذلك السؤال في قناعة المعهد والمركز العميقة بأن الحوكمة
السليمة للشركات والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الخاص تضفي المصداقية على العملية
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الديمقراطية وتزيد من القدرة على تحقيق اإلصالحات الموجهة نحو السوق ،إذ ال توفر هذه
اإلصالحات المؤسسية منافع ملموسة للمواطنين وشركات القطاع الخاص ممن يطمحون إلى
االنتفاع بثمار الديمقراطية فحسب ،بل تمتد فوائدها إلى مؤسسات الدولة التي تسعي إلى بناء
شرعيتها من خالل ممارسات الحوكمة والتفاعالت الديمقراطية؛ وبالتالي يمكن للمعهد من
خالل التركيز على حوكمة الشركات تعزيز آفاق التنمية المستدامة في فلسطين.
استطاع المعهد أن يصبح بمثابة الصوت المستقل للتعبير عن آراء المجتمع المدني ،األمر الذي
مكنه دون غيره من تبني آليات الحوكمة الديمقراطية وإنشاء استراتيجيات للكشف عن الفساد
بدلاً من توجيه االتهامات واالغتيال السياسي للشخصيات ،وقدم المعهد حلولاً للتخلص من الركائز
الرئيسية للفساد ،التي تتمثل في ضعف آليات الحوكمة والمخالفات ذات الصلة بأداء المؤسسات
الخاصة والعامة .و“أصبحت مناقشة الفساد أمرًا ال يدخل ضمن المحرمات” وذلك بفضل الجهود
المبذولة حسبما هو مبين أعاله .وتمكن المعهد من خالل التزامه بهذا المنهج المؤسسي من أن
ينال مصداقية كبيرة وأن يوفر مساحة ألصحاب المصلحة الرئيسين لمناقشة التحديات الحقيقة
التي تواجه آليات الحوكمة ،كما أصبحت الغرف التجارية وجمعيات األعمال تستعين باستمرار
بالمعهد لمعالجة تحديات الحوكمة التي تواجه أعضاؤها العاملون في مختلف المجاالت ،سواء
المزارعين أو المحاسبين أو سيدات األعمال أو مديري التأمين التنفيذيين.
وأصبحت المؤسسات المشاركة في فعاليات المعهد بجميع أنحاء فلسطين تطلب من المعهد أن
يقدم لها المساعدة بخصوص تقييم ممارسات وهياكل الحوكمة الداخلية الخاصة بها وإجراء
اإلصالحات المناسبة لها ،فعلى سبيل المثال ،طلبت غرفة “الخليل” مؤخرًا من معهد الحوكمة
االشتراك معها إلقامة مؤتمر حول حوكمة الشركات ومناقشة األمور التي تحظى باهتمام مجتمع
األعمال في مدينة “الخليل” على وجه الخصوص ،ومن األمثلة البارزة على التعاون مع القطاع العام
بناء على طلب من زعيم األغلبية
إعداد برنامجًا تعليميًا ألعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ً
في المجلس بما يستهدف تثقيف أعضاء المجلس حول كيفية القيام بالمسئوليات الرقابية الواقعة
على عاتقهم ،كما ساعد المعهد العديد من الهيئات والمكاتب التنفيذية الفرعية لتصبح أكثر
فعاليًة في التعامل مع جمهورها من شركات القطاع الخاص ،والسيما من خالل الممارسة العادلة
للسلطات القانونية والتنظيمية المخولة إلى تلك الهيئات والمكاتب.

حتويل احلوكمة الداخلية إلى أثر خارجي
عندما تأسس معهد الحوكمة الفلسطيني في عام  ،2011حظي المعهد بأساس متين ،وتشكل
ذلك األساس من خالل الجهود المتراكمة التي بذلها المركز السابق لذلك المعهد على مدار
عشر سنوات ،وهو مركز تنمية القطاع الخاص ( )CPSDحيث ساهم ذلك المركز في تقديم
مفهوم الحوكمة إلى المجتمع الفلسطيني .وقدم مركز المشروعات الدولية الخاصة وبعض
الشركاء اآلخرين له الدعم الفني والمادي إلى مركز تنمية القطاع الخاص ،ومكن ذلك الدعم
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المركز من إعداد العديد من الدراسات والفعاليات التي تستهدف الوصول إلى الدعم الالزم
لتعزيز قدرة المؤسسات الديمقراطية الناشئة والتابعة للسلطة الفلسطينية ،ويكون تحقيق ذلك من
خالل تعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في صياغة السياسات وتمكينه من التعبير عن رأيه.
وبعد عقد من اإلنجازات ،تبين أنه لمن الضروري أن يتحول مركز التنمية إلى مؤسسة مستقلة
تتركز أعمالها على حوكمة المؤسسات.
وأجريت عملية إحياء مركز تنمية القطاع الخاص بفلسطين ،إال أنه ظهر هذه المرة في حلته
الجديدة ،فتحول إلى معهد الحوكمة الفلسطيني ،وكان ذلك اعترا ًفا بأن عملية تعزيز الحوكمة
هي السبيل األكثر فعاليًة إلصالح القطاعين الخاص والعام في فلسطين .وبدأ المعهد أعماله ببناء
هيكله التنظيمي على أساس مبادئ الحوكمة السليمة ليصبح جديرًا بالدعوة إلى تطبيق مبادئ
ملحوظة في تحسين حوكمته
وآليات الحوكمة ،وبالفعل ،تمكن المعهد من تحقيق نجاحات
ً
المؤسسية خالل الثالث سنوات األولى التالية على إنشائه ،فأصبح لديه مجلس إدارة مستقل يمثل
شريحة عريضة من القطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني .ويجتمع مجلس إدارة
المعهد بشكل منتظم ويمارس مهامه بفاعلية ،كما أصبح لدى المعهد خطة استراتيجية يهتدي
بها للمحافظة على التزام المؤسسة بمهامها وإخالصها في أداء أولوياتها؛ وبذلك تمكن المعهد
من أن يصبح مثلاً يحتذى به وأن يؤثر على إصالح البيئة الخارجية وذلك من خالل ما قام به من
استثمارات حقيقية فيما يتعلق بتفعيل آليات الحوكمة الداخلية وتطبيقها على مؤسسته.

التعرف على التحديات التي تواجه القطاع اخلاص وتفهمها
أدرك المعهد منذ بداية تأسيسه مدى أهمية تنمية ثقافة حوكمة الشركات في فلسطين ،وكان
من الالزم أن تعتمد االستراتيجية التي يتبنها المعهد على فهم تحديات وأولويات مجتمع األعمال،
ولم يعتمد المعهد في األساس على افتراض وجود بعض الشركات المهتمة بالفعل بحوكمة
مؤسساتها؛ وعليه ،كرس المعهد نفسه وأعماله إلجراء دراسات استقصائية شاملة وذلك خالل
أول ثالث سنوات تالية على تأسيسه ،واشتملت تلك الدراسات على المئات من الشركات المدرجة
في البورصة والشركات المملوكة عائليًا المتواجدة في جميع األراضي الفلسطينية ،حيث التقى
موظفو المعهد مع أصحاب ومديري الشركات (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم) في
اجتماعات فردية وورش عمل أقيمت في جميع المدن والقرى الفلسطينية .وأجريت عملية تحديد
التحديات التي تواجه الشركات والفرص المتاحة لها في ضوء تبنيها لممارسات أفضل للحوكمة
وذلك خالل تلك االجتماعات ،وأظهرت تلك الدراسات االستقصائية أن العديد من الشركات لم
تكن تلقي بالاً فعليًا لمدى أهمية إحداث التغيير.
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املبادئ التوجيهية لتحسني عملية احلوكمة
قد يبدو مفهوم حوكمة الشركات مفهومًا غامضًا وغير مفهوم؛ وبالتالي فإنه ال يمثل أولوية
بالنسبة ألصحاب الشركات ،والسيما تلك الشركات المملوكة عائليًا والتي تمثل الغالبية العظمي
من مجتمع األعمال الفلسطيني؛ ولذلك كان على المعهد تغيير رأي الشركات في الحوكمة
ومساعدتها على تكوين وجهة نظر جديدة فيما يتعلق بالحوكمة واالعتراف بمدى أهمية
الحوكمة وذلك بهدف تيسير تعرف مجتمع األعمال بمختلف مستوياته على مبادئ الحوكمة.
ولعب المعهد دورًا رائدًا في صياغة دليلين للمبادئ التوجيهية للحوكمة ،أحدهما للشركات
المدرجة في البورصة واآلخر للشركات المملوكة عائليًا .وتم أخذ البيانات والتعليقات التي قدمها
مجتمع األعمال والمجمعة عن طريق الدراسات االستقصائية واإلطار القانوني القائم واإلجراءات
التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية في االعتبار عند صياغة دليلي المبادئ التوجيهية للحوكمة.
واستهدف الدليلين نشر الوعي بين جمهورهما من مجتمع األعمال وأصحاب األعمال .وعمل معهد
الحوكمة على إقناع ذلك الجمهور بأسلوب منطقي بمدى أهمية التغيير فضلاً عن توفير خطوات
ملموسة وعملية لتنفيذ ممارسات الحوكمة السليمة ،فعلى سبيل المثال :قدم المعهد مقارنة بين
المزايا النسبية لكل شكل من أشكال الشركات وأوضح كيفية تحقيق التوازن بين الطابع
العائلي للشركات وااللتزام بالمهنية وكيفية تحقيق االستدامة وتحسين أداء الشركات من خالل
فرض الرقابة الفعالة من جانب الجمعية العمومية للشركات ومجالس إدارتها وتحقيق الشفافية من
خالل عمليات الكشف واإلبالغ وتعزيز أداء الموظفين من خالل إجراء عمليات التقييم.
وظهر التأثير الذي أحدثه الدليالن في عدة مناحي حيث حدث ارتفاع واضح في نسبة الشركات
التي تمارس عمليات التدقيق الداخلي وتحسن في مستوى دقة التقارير السنوية للشركات باإلضافة
إلى تحقيق إصالحات ملموسة فيما يتعلق بالعالقة القائمة بين المكانة التي تحظى بها مجالس
اإلدارات ومستوى أدائهم (ومقارنة ذلك مع الدور شديد الهيمنة الذي قد يلعبه شخص واحد فقط
أو عدد محدود من األشخاص) .وارتفع اآلن عدد الشركات المدرجة في بورصة بفلسطين بنسبة
وقدرها  ٪22وذلك منذ بداية تطبيق برنامج مركز المشروعات ومعهد الحوكمة في ،2011
وشكل هذا االرتفاع مؤشرًا واضحًا للتعبير عن مدى فعالية الجهود التي بذلها المعهد ومن قبله
مركز تنمية القطاع الخاص– إلعداد وثيقة تتضمن معايير حوكمة الشركات وتتخصص في
حوكمة الشركات ذات المساهمة العامة .وبالمثل ،أصدرت هيئة سوق المال ( ،)CMAوهي أحد
المؤسسات الشريكة لمعهد الحوكمة منذ زمن طويل في إطار حملته الشاملة للدعوة للحوكمة،
شرطا أساسيًا يجب توفره
مدونة لمعايير السلوك ألعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ،ويعتبر ذلك ً
في الهيئة باعتبارها نموذجًا للحوكمة يمكن لجميع الشركات والمؤسسات التي تقوم الهيئة
باإلشراف عليها أن تقتدي به.
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تثقيف األجيال املستقبلية
استهدفت االستراتيجية التي وضعها المعهد لتحقيق اإلصالح معالجة المتطلبات التعليمية بهدف
ترسيخ ثقافة الحوكمة وضمان استدامتها في المجتمع الفلسطيني ،حيث تفتقر المناهج الدراسية
المقدمة في جميع مستويات التعليم العالي بفلسطين إلى وجود منهج متخصص في مجال حوكمة
الشركات .ويعتبر ذلك أمرًا حيويًا لضمان توافر شكل من أشكال المعرفة القوية بآليات
الحوكمة لدى الجيل الجديد من القادة وذلك قبل أن يبدأ ذلك الجيل في حياته المهنية؛ وعليه،
أخذ المعهد على عاتقه مهمة سد هذه الفجوة من خالل إعداد وتقديم سلسلة من المحاضرات
التثقيفية لطالب كليات األعمال وكليات الحقوق في جميع الجامعات المتواجدة بمختلف أنحاء
األراضي الفلسطينية.
اكتسبت هذه الحملة التعليمية زخمًا وإقبالاً كبيرًا خالل فترة زمنية وجيزة ،حيث استهل المعهد
حملته لنشر ثقافة الحوكمة في إطار األنظمة التعليمية أول األمر من خالل عقد ندوة أو ندوتين
فقط كل عام بالكاد ،وشجع اإلقبال المتزايد على الندوات على إقامة خمس ندوات في السنوات
التالية حتى بلغ عدد المحاضرات المقامة لنشر ثقافة الحوكمة ثمان محاضرات وذلك في عام
 ،٢٠١٤وعقدت تلك الندوات بحضور ما يقرب من  60إلى  100من الطالب وأعضاء هيئة التدريس.
ومن ثم ،أعربت عدة جامعات عن رغبتها في الدخول في شراكة مع المعهد لتقديم فصل دراسي
متخصص يتناول موضوع حوكمة الشركات ،وبدأ األثر الذي أحدثته تلك المبادرة في الظهور،
كما هو الحال فيما يتعلق بالمبادرات األخرى التي يقدمها المعهد ،إذ بدء هؤالء الطالب ممن
شاركوا في هذه البرامج التعليمية حياتهم المهنية وشرعوا في تولي األدوار القيادية داخل مجتمع
األعمال الفلسطيني.

أفضل املمارسات لتحقيق اإلصالح
أعتمد المعهد على توعية أصحاب المصلحة التابعين للقطاع الخاص بما يمكنهم من تفهم الدور
الجوهري الذي تلعبه الممارسات الحديثة للحوكمة في تحسين األداء وزيادة أرباح شركاتهم
باعتبار ذلك عاملاً أساسيًا إلنجاح الجهود التي يبذلها المعهد لتحقيق اإلصالح .ومن ثم ،ازداد الوعي
لدى قادة مجتمع األعمال الفلسطيني بشأن ضرورة تحديث الشركات وااللتزام بآليات الحوكمة
وما ينتج عن ذلك من فوائد ملموسة ،سواء فيما يتعلق بتحسين القدرة التشغيلية للشركات أو
بزيادة مصداقية قادة المجتمع باعتبارهم أفرادً مساهمين في عملية إصالح السياسات العامة،
إذ يساهم التنظيم اإلداري الداخلي للشركات في تحويلها إلى كيانات أكثر كفاءة وقدرة
على المشاركة في العملية الديمقراطية وحماية مصالحها من خالل قدرتها على دعم السياسات
ومتابعة تنفيذ المشرعون والمنظمون لهذه السياسات باإلضافة إلى القدرة على مساءلتهم.
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وعالوة على ذلك ،استطاع معهد الحوكمة اكتساب مصداقية متزايدة بوصفه مؤسسًة غير
حزبية وشديدة الحرفية تعمل على دعم ومناصرة السياسات ودعمها وتعزيز الديمقراطية من خالل
إرساء مبادئ الحوار المنفتح لتمكين جميع األطراف من إبداء الرأي في القضايا الهامة قبل
اتخاذ القرارات بشأنها ،كما تمكن المعهد من أن يلعب دورًا غاية في األهمية في إدارة الحوار
الديمقراطي بعيدًا عن المشاعر التي قد تتولد حول الحوكمة واإلصالح في المجتمع الفلسطيني
وذلك من خالل تلك المصداقية التي اكتسبها.
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يحرص مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركاؤه على التصدي للفساد عن طريق تحسين
معايير النزاهة الالزم االلتزام بها عند أداء األعمال والعمل على دعم السياسات التي تحد من فرص
حدوث الفساد وتصميم اإلصالحات المؤسسية التي تمهد الساحة لألعمال ،فالفساد المنظم يتسبب
في إعاقة نمو األسواق وطرد االستثمارات ويؤدي بدوره إلى تآكل شرعية القوانين والقيادة
السياسية .ومن ثم ،يمكن لمجتمع األعمال أن يحقق العديد من النجاحات من خالل تعزيز العمل
الجماعي على الصعيدين العام والخاص وإصالح القطاع العام ورفع مستوى شفافيته وتعزيز
المعايير ذات الصلة بامتثال شركات القطاع الخاص.
أسس معهد المديرين التنفيذيين ( )IODتحال ًفا
يتكون من أكبر الشركات وأكثرها نفو ًذا
في تايالند لمعالجة “المصادر التي تسبب في الفساد املنظم يتسبب في
حدوث الفساد (مصادر الفساد)” وذلك في إطار إعاقة منو األسواق وطرد
التوجيه الصادر من مركز المشروعات
الدولية االستثمارات ويؤدي بدوره
الخاصة ،حيث اتفقت الشركات األعضاء في
المعهد على أن تلتزم شركاتهم بمعايير النزاهة إلى تآكل شرعية القوانني
والتصدي للفساد .ووقع أعضاء التحالف على والقيادة السياسية.
وثيقة العمل الجماعي للتصدي للفساد والتعهد
باتخاذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس داخل
شركاتهم بهدف الحد من مخاطر الفساد قبل وقوعه .وتبين ،بحسب التقديرات التي توصل
إليها المعهد ،أن حجم الشركات األعضاء في التحالف يمثل اآلن ما يقرب من  %20من االقتصاد
التايالندي باإلضافة إلى أكثر من مليون موظف عاملين في قطاع األعمال.
و في أرمينيا وفي إطار الشراكة بين مركز المشروعات الدولية الخاصة وجمعية التعاون
واالستثمار األجنبي ( )AFICللتصدي للفساد ولتحسين البيئة التشغيلية للشركات الصغيرة
والمتوسطة ،شكل المركز وجمعية االستثمار وسيلة تساعد على تعزيز انخراط الشركات
الصغيرة والمتوسطة في عملية صياغة السياسات من خالل عمل التحالف الشعبي لجمعيات
األعمال والغرف التجارية بشكل جماعي ،ونتج عن ذلك تبني الحكومة لقانون الشركات
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الصغيرة والمتوسطة الذي يبسط متطلبات إعداد التقارير الضريبية ويعتمد على نهج جديد إلدارة
عمليات تفتيش الدولة على الشركات ،بحيث يقوم ذلك النهج على أساس تقييم المخاطر ،ويجعل
ذلك القانون لوائح عقود اإليجار أكثر وضوحًا ويسهل توقعها.
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معاجلة مصادر الفساد في تايالند
كتبه“ :جون موريل”
عانت تايالند من انتشار الفساد الذي يعيق ممارسة األعمال ويعيق النمو االقتصادي ،حيث كانت
تايالند مصنفة الدولة رقم  102من بين  177دولًة من حيث انتشار الفساد فيها وذلك وفقا لمؤشر
مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية .وشكل المعهد تحالف في عام  2010للتصدي
للفساد ،وأصبحت اآلن نسبة الشركات المشتركة في ذلك التحالف المقام لمحاربة الفساد  ٪٢٠من
االقتصاد التايالندي ،وهو ما يمثل أكثر من مليون موظف في مجال األعمال وذلك بحسب تقدير
معهد المديرين التنفيذيين .ويعود الفضل لهذه الطفرة إلى الجهود المشتركة التي بذلها كل من
مركز المشروعات الدولية الخاصة ومعهد المديرين التنفيذيين ،والتحالف الذي شكله المعهد
في عام  ،2010إذ ضم ذلك التحالف أكبر الشركات وأكثرها نفو ًذا في تايالند ،ويهدف ذلك
التحالف إلى توحيد االلتزامات الواقعة على أعضاء التحالف فيما يتعلق بمعالجة مصادر الفساد،
ووقعت جميع الشركات األعضاء في التحالف على وثيقة تتعهد فيها بالعمل الجماعي للتصدي
للفساد واتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بهذا الصدد ،بحيث تكون تلك الخطوات قابلة للقياس
وذلك بهدف الحد من مخاطر الفساد بشكل فعال .وتضمنت تلك الخطوات تنفيذ سياسات ضد
الفساد وبرامج االلتزام بمحاربة الفساد وتوعية المديرين والموظفين بشأن معايير السلوك الجيد
الالزم توافر فيما يتعلق بممارسة األعمال والكشف عن السياسات والخبرات الداخلية لشركات
التحالف فيما بينها بما يستهدف نشر وتعزيز أفضل الممارسات وأهم الخطوات المتبعة لمحاربة
الفساد .وتعهدت شركات التحالف بالخضوع للتدقيق الخارجي للتحقق من التزامهم بتلك األمور؛
وبذلك تمكنت هذه الحملة من أن تمهد ساحة األعمال وترفع مستوى الشفافية والمساءلة في
تايالند من خالل وضع معايير موحدة للعمل وتبادل الخبرات حول ممارسات التصدي للفساد.

نبذة عن األوضاع في تايالند
يؤثر الفساد على األسواق الناشئة والديمقراطيات الهشة التي ال تستطيع الصمود ،مما يضر بالوضع
االقتصادي ويزعزع االستقرار السياسي؛ ولذلك تولي الحكومات اهتمامًا متزايدًا لإلصالح ،إال
أن الحكومات غالبًا ما تركز جهودها على إصالح القطاع العام ،فتعمل على إصالح اللوائح
واإلجراءات التنظيمية ومتطلبات اإلفصاح وعلى إنشاء هيئات رقابية جديدة؛ ومع ذلك ،فإنها عادًة
ما تغفل الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التصدي للفساد ظنًا منها أن مصالح القطاع الخاص
تتسبب في انتشار الفساد .وأثبتت الدراسات ،المدعومة بالعديد من األدلة العلمية ،أن انتشار الفساد
بمعدالت كبيرة يضر بالقطاع الخاص ،والسيما بالنسبة لشركات الصغيرة الحجم؛ وعليه ،ركز
مركز المشروعات الدولية الخاصة جهوده في تايالند ليبرهن على اهتمام القطاع الخاص بقضية
التصدي للفساد باإلضافة إلى الكشف عن إمكانية االستعانة بالجهود المتضافرة التي يبذلها
القطاع الخاص في سبيل اتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بهذا الصدد.
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يعتبر الفساد القضية األكثر زعزعًة لالستقرار في تايالند ،ف فوصلت مزاعم انتشار الفساد
والصورة العامة للحكومة إلى الحد الذي يفقد الحكومات المنتخبة شرعيتها في نظر مختلف
شرائح المجتمع التايالندي ،وكان ذلك المبرر الرئيسي لقيام الجيش والجهات القضائية بحل
الحكومات المنتخبة في تايالند.
وزاد اقتناع الحكومة بمفهوم العمل الجماعي؛ ومن ثم بدأت تسعى منذ عام  2009لبحث سبل
العمل المشترك مع القطاع الخاص في سبيل التصدي للفساد؛ وعليه ،ففي يونيو عام  2010أطلق
مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع معهد المديرين التنفيذيين في تايالند مشروعًا
يدعو إلى انخراط القطاع الخاص في دعم استراتيجيات التصدي للفساد .وبذلك ،استثمر المركز
بالتعاون مع المعهد االهتمام المتزايد بمفهوم العمل الجماعي لتشكيل حملة فعالة يقودها القطاع
الخاص ،ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة سرعان ما القت زخمًا وإقبالاً متزايدا.

اخلطوات املبدئية
عقد مركز المشروعات الدولية الخاصة عدة اجتماعات مع العديد من الجهات الحكومية
والجهات المانحة وأصحاب المصلحة من الشركات الخاصة لمناقشة سبل التعاون فيما يتعلق
بتعزيز العمل الجماعي فضال عن العوامل الرئيسية التي تتسبب في إجهاض الجهود التي تبذلها
الدولة بهدف البدء في تفعيل برنامج للعمل الجماعي داخل تايالند .وتمثلت العوامل الرئيسية التي
تتسبب في إجهاض الجهود التي تبذلها الدولة في عاملين رئيسيين ،أولهما :عدم االتفاق على
األسلوب الذي يمكن أن يبادر من خالله مجتمع األعمال في العمل الجماعي ،والسيما مع افتقاره
إلى آليات القيادة ،وجاء ذلك على الرغم من يقين جميع األطراف أن كافة المبادرات لن تنجح
بدون وجود الدعم الكامل من جانب مجتمع األعمال لتلك المبادرات واقتناعه بها.
بينما تمثل العامل الثاني في عدم وجود وعي حقيقي بمفهوم العمل الجماعي ،فتركزت المحاوالت
السابقة بشكل حصري على إبرام “مواثيق النزاهة” التي تتسم بالتعقيد وصعوبة التنفيذ على نطاق
واسع ،على الرغم من وجود حلول أخرى (أكثر يسرًا وأكثر جدوى) لم تُنفذ تلك الحلول ،مما أدى
بدوره إلى عدم نجاح الجهود السابقة المبذولة في سبيل تصميم برنامج للعمل الجماعي؛ ولذلك
ففي عام  ،2010تواصل مركز المشروعات الدولية الخاصة مع معهد المديرين التنفيذيين لبحث
فرص الشراكة بينهما فيما يتعلق بتوحيد محاوالت العمل الجماعي المتناثرة بهدف التصدي
للفساد في تايالند والعمل معًا في مشروع لتصميم منهج يتبعه القطاع الخاص للتصدي للفساد.
وكخطوة أولى ،بدأ المركز في إقامة سلسلة من ورش العمل ،وقدم المركز خاللها أمثلة
لمبادرات العمل الجماعي التي تبنها شركاؤه حول العالم ،إذ تنفذ تلك المبادرات لمحاربة الفساد
بأساليب عدة ،بحيث ال يقتصر ذلك فقط على أسلوب مواثيق النزاهة ،كما تضمنت تلك الورش
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دراسات حالة للجهود التي نجحت في تعزيز المعايير الوطنية إلدارة آليات الحوكمة وشجعت على
تبني إعالن مُوحد ضد الفساد وتطبيق معايير داخلية أقوى بشأن السلوكيات الالزم إتباعها داخل
الشركات ومواثيق السلوك األخالقي المعمول بها فيما بين مجتمع األعمال الوطني.
أجري معهد المديرين التنفيذيين استطالع رأي لتحديد النموذج األمثل من نماذج العمل الجماعي
المتبعة والذي يتناسب مع السوق التايالندي ،وساهم مركز المشروعات الدولية الخاصة في
إعداد ذلك االستطالع وعرضه على الشركات األعضاء باإلضافة إلى بعض الشركات األعضاء
في الجمعيات األخرى بهدف توثيق التجارب التي خاضها القطاع الخاص مع الفساد وآرائهم فيه؛
وخلصت تلك اآلراء إلى أن األغلبية العظمي من الشركات بمختلف أحجامها ،سواء كانت صغيرة
أو كبيرة ،معنية بالمساهمة في اتخاذ خطوات فعلية للتصدي للفساد على المستوى الوطني.

إعالن العمل اجلماعي حملاربة الفساد
زود مركز المشروعات الدولية المعهد وتحالف القطاع الخاص بمجموعة من أدوات العمل
الجماعي استنادًا إلى بعض األمثلة المتاحة من خالل التجارب ذات الصلة ببرامج العمل الجماعي
التي تبنها شركاء المركز حول العالم .وتولى المعهد قيادة الحملة التي أطلقها التحالف ،وقام
بإعداد خارطة طريق استراتيجية لتنفيذ برنامج العمل الجماعي داخل مجتمع األعمال التايالندي،
ثم أقام المعهد مؤتمرًا كبيرًا القى اهتمامًا إعالميًا واسعًا وحضره العديد من الشركات الهامة
باإلضافة إلى العشرات من جمعيات األعمال .وأعلنت العشرات من أبرز الشركات وجمعيات
األعمال في تايالند عن دعمها لمبادرة العمل الجماعي لمحاربة الفساد وعن التوقيع على وثيقة
العمل الجماعي .ولعبت السمعة الطيبة لمعهد المديرين التنفيذيين في مجتمع األعمال دورًا قيمًا
في إضفاء المصداقية وتعظيم قيمة هذه المبادرة بالنسبة لألعمال.
تتعهد الشركات األعضاء في التحالف والتي وقعت على وثيقة اإلعالن عن دعم مبادرة العمل
الجماعي باتخاذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس للحد من مخاطر الفساد قبل وقوعها؛ وتشتمل
تلك الخطوات على تنفيذ سياسات التصدي للفساد وبرامج االلتزام بمحاربة الفساد التي تتماشي
مع أفضل الممارسات الدولية وتدريب المديرين والموظفين على المعايير ذات الصلة بسلوكيات
األعمال وااللتزام باإلفصاح عن الخبرات والسياسات الداخلية للشركات األعضاء في التحالف
وتبادلها تلك الخبرات والسياسات فيما بينها  -حتى مع الشركات المتنافسة  -وذلك لنشر أفضل
الممارسات المتعلقة بهذا الصدد وتعزيزها؛ وكان التزام الشركات بالخضوع لتدقيق سنوي
للتأكد من التزامها بالعهود واالتفاقات التي وقعت عليها من أهم البنود التي تضمنها ذلك اإلعالن..
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إعداد منهج الدورات التدريبية للتصدي للفساد
تعاون مركز المشروعات الدولية الخاصة مع معهد المديرين التنفيذيين إلعداد مناهج الدورات
التدريبية الجديدة التي من المقرر تقديمها للشركات للتدريب على التصدي للفساد ،حيث صُمم
برنامجان ،أولهما متخصص في تدريب مديري الشركات وكبار المديرين التنفيذيين ،ويمتد هذا
البرنامج ليوم واحد حيث يتلقى فيه المشاركون إرشادات بشأن المفاهيم ذات الصلة بالتصدي
للفساد والتزام الشركات بمحاربة الفساد ،كما يتعلم المشاركون كيفية وضع بروتوكوالت
التزام بمحاربة الفساد تتسم بدقتها بهدف التقليل من احتمالية ارتكاب موظفي الشركة ألي
ممارسات فسادة.
في حين يتخصص البرنامج الثاني في تدريب موظفي الشركات العاملين في مجاالت متعلقة
بااللتزام بالتصدي للفساد وبالضوابط الداخلية ،وهو برنامج أكثر تقنية ويمتد لمدة يومين،
ويتعلم فيه الموظفون الواجبات المتعلقة بااللتزام بمحاربة الفساد وضوابط الرقابة وكيفية تقييم
المخاطر وتصميم الضوابط الداخلية التي تعالج تلك المخاطر .والقت هذه البرامج إقبالاً كبيرًا،
مما شجع المعهد على فرض رسوم لاللتحاق بهذه البرامج للتعرف من خاللها على مدى تقدير
الشركات لهذه القضايا واهتمامها بها ،كما ستوفر تلك البرامج مصدر دخل لضمان استدامة
مبادرة العمل الجماعي على المدى الطويل.
وحظيت العديد من الفعاليات التي تبنها المعهد باالهتمام اإلعالمي ،وكان ذلك االهتمام اإلعالمي
عاملاً فاعلاً في جذب الوعي العام للتعرف على مدى أهمية المبادرة ،كما ساعد على ذلك تشجيع
المزيد من األعضاء لالنضمام إلى لتحالف .ومن ثم ،أصبح التحالف يضم العديد من الشركات
متعددة الجنسيات والشركات األكثر نفو ًذا في مجتمع األعمال ،كما أصبح التحالف (متمثلاً
في الشركات فقط دون جمعيات األعمال) يمثل ما يزيد عن  ٪١٥من االقتصاد التايالندي.

عملية االعتماد
صمم مركز المشروعات ومعهد المديرين منهجًا جديدًا العتماد الشركات األعضاء في التحالف
والتي نجحت في االلتزام بالتصدي للفساد ،وتشتمل عملية االعتماد على قيام الشركات األعضاء
في التحالف بعملية تقييم ذاتي وحدوث عملية تدقيق خارجي للتحقق من ذلك التقييم الذاتي؛
ومن ثم ،تصدق لجنة من الخبراء  -تتألف من اثني عشر خبيرًا من المديرين التنفيذيين السابقين
والمنظمين الحكوميين السابقين والخبراء في مجال االلتزام بالتصدي لممارسات الفساد  -نهائيا
على انضمام الشركات إلى التحالف ،بحيث يتولى المعهد أمانة سر هذه اللجنة .وتجرى عملية
التدقيق على التقييم الذاتي لممارسات االلتزام بالتصدي للفساد ضمن التدقيق السنوي للشركة
وذلك طب ًقا لمتطلبات اإلعالن ،حيث يراجع أحد المدققين التابعين إلحدى الجهات المختصة قائمة
الشروط المنصوص عليها في إعالن العمل الجماعي للتأكد من التزام الشركة بجميع تلك
الشروط؛ وفي حالة توافر جميع الشروط ،تجرى عملية التصديق على التزام الشركة بممارسات
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التصدي للفساد واعتمادها ،بينما تُمنح الشركات التي لم تتوافر لديها جميع الشروط مهلة زمنية
لمعالجة الثغرات والقضايا العالقة .وفي حالة استمرار تلك الثغرات والقضايا العالقة دون معالجة،
تُحذف هذه الشركة من التحالف .وتمكنت ستون شركة من شركات التحالف في الحصول
على االعتماد بنجاح حتى اآلن ،في حين تقدمت خمس عشرة شركة جديدة بطلبات للخضوع
لعمليات التدقيق بهدف الحصول على االعتماد الالزم.
توفر عمليات التدقيق والتحقق الرسمي من التزام الشركات بالوعود التي قطعتها على نفسها
فيما يتعلق بالتصدي للفساد ومعاقبة تلك الشركات التي لم تلتزم بالتصدي له المصداقية لمبادرة
إعالن العمل الجماعي ضد الفساد التي أطلقها مركز المشروعات ومعهد المديرين التنفيذيين
بوصفها أحد أكثر البرامج شمولاً وفعاليًة في التصدي للفساد في العالم.

اخلالصة
غيرت مبادرة العمل الجماعي ضد الفساد بيئة األعمال في تايالند ،ومهدت الساحة للتنافس العادل
في ممارسة األعمال بشكل يتميز بالمزيد من الشفافية والقدرة على المساءلة ،ويرجع الفضل
في ذلك إلى الجهود التي بذلها كل من مركز المشروعات الدولية الخاصة ومعهد المديرين
التنفيذيين على حد سواء ،حيث تمكنا من تحويل مفهوم العمل الجماعي من مجرد مفهومًا
نظريًا إلى حركة فعلية داخل مجتمع األعمال في تايالند تستهدف التصدي لمصادر الفساد من
خالل التزام الشركات بمعايير موحدة للسلوكيات وتيسير تبادل المعلومات والخبرات حول
أفضل الممارسات؛ وأدى ذلك بدوره إلى خفض مخاطر الفساد التي قد تنشأ عن مجتمع األعمال،
وبعبارة أخرى ،تمكنت حملة العمل الجماعي من تغيير “األسلوب الذي تدار به األعمال” في
تايالند .واآلن ،بلغت عدد الشركات األعضاء في التحالف  325عضوًا ،من بينهم  175شركة
مسجلة في بورصة تايالند ،وتمثل تلك الشركات نسبة وقدرها  ٪25من عدد الشركات المدرجة
بالبورصة ،كما تشكل تلك الشركات  ٪50من حجم رأس المال المتداول في البورصة .ومن
ثم ،أصبح التحالف يمثل  ٪20من الناتج المحلي اإلجمالي في تايالند وأكثر من مليون موظف من
الموظفين العاملين في مجال األعمال وذلك بحسب تقديرات مركز المشروعات ومعهد المديرين
التنفيذيين.
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ويمكن إيجاز أفضل الممارسات التي أدت إلى نجاح جهود التصدي للفساد في تايالند والدروس
المستفادة فيما يلي:
* *يجب أن يقود القطاع الخاص مبادرة العمل الجماعي بشكل مستقل وبعيدًا عن القيادة
الحكومية أو القيادة من الجهات المانحة وذلك حتى تحظى تلك المبادرة بقبول مجتمع األعمال
باعتبارها جهدًا خالصًا له.
* *ال تتمثل جهود العمل الجماعي التي يبذلها قطاع األعمال للتصدي للفساد في مجرد إبرام “وثيقة
نزاهة” ،إنما يجب أن تتضمن تلك الجهود خطة للعمل والبدء بإعداد خارطة طريق تتوافق مع إطار
جهود العمل الجماعي ،بما في ذلك تحديد العناصر الرئيسية لتلك الجهود ،على أن يتم االنتهاء من
إعداد تلك الخطة قبل البدء في ضم أعضاء للتحالف.
* *ينبغي أن تكون المعايير والشروط التي يجب على الشركات األعضاء االلتزام بها واضحة ومفهومة
وقابلة للقياس حتى تتمكن الشركات من االمتثال لها.
* *تساهم عملية إتاحة التغطية اإلعالمية اإليجابية في توفير قوة دافعة لجهود العمل الجماعي باإلضافة
إلى تحفيز الشركات على االنضمام إلى لتحالف.
* *عندما ال يتمكن القطاع العام من إحراز تقدم في قضية التصدي للفساد (أي كان السبب)،
فتكون مسألة االستعانة بالجهود المتضافرة التي يبذلها القطاع الخاص هي السبيل الوحيد لتحقيق
تقدم في هذا المجال.
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برنامجا
أطلق مركز املشروعات الدولية اخلاصة ومعهد املديرين التنفيذيني
ً
للتصدي للفساد في يونيو  .2010ومنذ ذلك احلني ،كونا حتالفً ا يضم شركات
تتعهد بااللتزام مبستويات عالية من احلوكمة وااللتزام وبروتوكوالت التصدي
للرشوة.

توقيع المديرين التنفيذيين على تحالف العمل الجماعي للتصدي للفساد في تايالند  -عشية الدورة الرابعة
عشر للمؤتمر الدولي للتصدي للفساد التي أقيمت في شهر نوفمبر .2010

بلغ عدد أعضاء التحالف أربعمائة شركة من الشركات المحلية ،من بينهم أكبر الشركات في
البالد باإلضافة إلى عدد من الشركات متعددة الجنسيات المقامة في تايالند ،كما تمثل تلك
الشركات نسبة وقدرها  ٪20من الناتج اإلجمالي المحلي للبالد وأكثر من مليون موظف يعملون
في مجال األعمال.
وصف “ابهيسيت” ،رئيس الوزراء التايالندي ،مبادرة معهد المديرين التنفيذيين في كلمته التي
ألقاها أثناء الجلسة االفتتاحية للدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي للتصدي للفساد قائلاً “ :أنها
بمثابة نهجًا عمليًا لتعزيز عملية المنافسة العادلة” ،كما أثنى “ابهيسيت” على قدرة المبادرة على
“أن توفر العوامل الملموسة المحفزة لألعمال” بهدف تشجيع الشركات على رفض الممارسات
الفاسدة.
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كما علق “بنديد نيجاتاهورن” ،الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد المديرين التنفيذيين ونائب
محافظ بنك تايالند على ذلك قائلاً “ :يدرك القطاع الخاص أن التصدي للفساد أمرًا جوهريًا
الستدامة األعمال في تايالند باإلضافة إلى أنه يساهم في استدامة ونمو االقتصاد على المدى
الطويل .وتقدم مبادرة العمل الجماعي للتصدي للفساد وسيلة فعالة وواضحة للشركات يمكن
من خاللها المشاركة مباشرًة وتشجيع النزاهة في أداء األعمال وتمهيد ساحة األعمال للشركات
التايالندية”.
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التصدي للفساد من خالل العمل اجلماعي في أرمينيا
كتبه“ :تيدورا ميهايلوفا”
أسفرت الشراكة بين مركز المشروعات الدولية الخاصة وجمعية االستثمار والتعاون األجنبي
( ،)AFICعن إنشاء تحالف يضم قاعدة واسعة من جمعيات األعمال والغرف التجارية ،وعرفت
تلك القاعدة باسم شبكة دعم األعمال ،واستهدفت تلك الشبكة تحسين بيئة األعمال الخاصة
بالشركات الصغيرة والمتوسطة في أرمينيا.
تعاون مركز المشروعات الدولية الخاصة وجمعية االستثمار والتعاون األجنبي بهدف التصدي
للفساد في أرمينيا من خالل القيام بسلسلة من اإلصالحات التي تستهدف اعتماد قانون جديد
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصالح القانون المعمول به بشأن عمليات تفتيش الدولة على
القطاع الخاص وتحسين اللوائح المنظمة لحقوق الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق
بالمعامالت التجارية التي تستهدف نقل الملكية .وتمكنت جمعية االستثمار والتعاون األجنبي
من تفعيل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية صياغة السياسات من خالل
العمل الجماعي الذي أدى إلى تحسين البيئة التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة والحد من
مخاطر الفساد وتخفيض تكاليف ممارسة األعمال وزيادة الشفافية والمساءلة في إطار إتباع نظام
الحوكمة وذلك من خالل الدعم المقدم من مركز المشروعات الدولية الخاصة.

التصدي للفساد من خالل العمل اجلماعي
كتب “أندرس آسلوند” في كتابه “من الجريمة إلى القانون” (صادر من جامعة كامبريدج ،عام
 ،2012صفحة  ،283بشأن األسلوب الذي بُني علية النظام الرأسمالي :عملية التحول في وسط
وشرق أوروبا وروسيا والقوقاز ووسط آسيا)“ :إن الفساد مشكلة من المشاكل المنهجية التي
اُبتلي بها النظام الشيوعي السابق بأكمله ،وترجع جذور تلك المشكلة إلى ضعف سيادة القانون
واالفتقار إلى حقوق الملكية الخاصة”؛ ولذلك تعتبر مسألة بناء مؤسسات فعالة لحماية حقوق
الملكية الخاصة وضمان سيادة القانون والنظام أفضل وسيلًة متبعة لمعالجة مشكلة الفساد،
ويصف “أندس آسلوند” هذه المؤسسات (في كتابه ،صفحة  )284قائلاً “ :تلعب تلك المؤسسات
دورًا حيويًا في تحقيق النمو االقتصادي ،خاصًة فيما يتعلق بقطاع االستثمار” حيث أنها “تقلل
تكاليف المعامالت” ،كما تعمل تلك المؤسسات على تحسين بيئة األعمال.
حصلت أرمينيا على االستقالل من االتحاد السوفيتي في عام  ،1991ومنذ ذلك الحين وأرمينيا
تعاني من انتشار الفساد على نطاق واسع باإلضافة إلى هيمنة مجموعة ضئيلة من الساسة على الحياة
السياسية؛ فحتى عام  ،2001كانت نسبة وقدرها  ٪95من الكيانات التجارية في أرمينيا تفتقر
إلى من يمثلها رسميًا أمام الحكومة بهدف دعم اإلصالحات المؤيدة لمصالح القطاع الخاص.
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ألحق الفساد أضرارًا اقتصاديًة فادحًة بالقطاع الخاص في أرمينيا ،ولم يكن بمقدور شركة
واحدة بمفردها التصدي للرشوة؛ لذلك كان على جمعيات األعمال والغرف التجارية التحالف
للعمل معًا والعمل بشكل متناسق ومن خالل كيان واحد لدعم اإلصالحات التي تستهدف الحد
من السلوكيات الفاسدة في إطار أداء األعمال.
أقام مركز المشروعات وجمعية االستثمار ،في سابقة من نوعها في أرمينيا ،تحال ًفا ،وعرف ذلك
التحالف باسم “شبكة دعم األعمال” ،وتضم تلك الشبكة مجموعة من جمعيات األعمال والغرف
التجارية المحلية التي تستهدف معالجة التحديات المرتبطة بانتشار الفساد ،حيث قدم موظفو
مركز المشروعات الدولية الخاصة تدريبًا إلى جمعية االستثمار والتعاون األجنبي ،ويهدف ذلك
التدريب إلى بناء التحالفات وإدارة المنظمات ،كما قدم المركز إلى الجمعية التوجيهات الالزمة
لتصميم اإلطار المؤسسي للشبكة لضمان فعاليتها واستدامتها لتصبح تلك الشبكة بمثابة الصوت
المعبر عن الشركات الصغيرة الحجم .وتلعب جمعية االستثمار والتعاون األجنبي دورًا قياديًا داخل
الشبكة باإلضافة إلى أنها المتحدث الرسمي لها .وأصبح عدد أعضاء الشبكة اثنتين وثالثين
عضوًا من األصوات الرئيسية المعبرة عن مصالح مجتمع األعمال أثناء الحوارات المقامة لمناقشة
السياسات والمرتبطة بالتصدي لقضايا الفساد.
صمم مجلس أمانة السر التابع للتحالف المذكور (شبكة دعم األعمال) خطة استراتيجية للحصول
على الدعم الالزم لمعالجة التحديات المرتبطة بقضايا الفساد وذلك من خالل العمل الجماعي،
وبُنيت تلك الخطة على أساس إقامة بعض المشاورات مع األعضاء ومع الجمعية العمومية للشبكة
بهدف الوصول إلى فهم أفضل للعقبات التي تواجه الشركات في أرمينيا والبيئة التشريعية
المؤثرة على أعمالها .وتضمنت الجهود التي بذلتها جمعية االستثمار بصفتها العضو المؤسس
للتحالف إجراء استطالع ميداني ،وأجري ذلك االستطالع للشركات في “يريفان” باإلضافة إلى
الشركات في ثالث محافظات أخرى بهدف تحديد األولويات واإلصالحات الرئيسية التي تشغل
األعضاء ،وكان على رأسها :تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والسياسات الضريبية
والجمركية وإصالح آليات التفتيش على الشركات والتكامل األوروبي وحقوق الملكية.
كما عقدت الشبكة سلسلة من المقابالت واجتماعات الطاولة المستديرة بين ممثلي القطاع
الخاص وبعض من المسئولين الحكوميين بقيادة الجمعية بهدف تعزيز إجراء اإلصالحات على
القوانين التي تنظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإعداد بعض التشريعات المتعلقة
بهذا الصدد مع التركيز على قانون دعم الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم .وأجرت
الجمعية سلسلة من اجتماعات الطاولة المستديرة للحصول على الدعم الالزم ،وشارك في تلك
االجتماعات ممثلو وزارة االقتصاد والمركز الوطني لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ولجنة
عائدات الدولة ومنظمات المجتمع األهلي ،حيث عبرت الشركات للحضور عن المخاوف التي
تنتاب مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدت بعض التوصيات.
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وتمثلت المتطلبات األساسية الالزمة للتصدي لممارسات الفساد والتحديات التي يفرضها الفساد
والتي تواجه أرمينيا في إعداد خطة استراتيجية للشبكة وخطة للمحافظة على استدامتها وإعداد
جدول أعمال للحصول على الدعم الالزم لمحاربة الفساد .ويمكن تحقيق ذلك من خالل العمل
الجماعي وتحسين بيئة السياسات المتعلقة بالشركات الصغيرة الحجم.
لعبت الجمعية دورها بوصفها متحد ًثا رسميًا بالنيابة عن الشبكة وأعضائها ،حيث أصدرت نشرة
إخبارية إلكترونية شهرية بهدف تداول المعلومات ،وتصدر هذه النشرة تحت عنوان “صوت
أصحاب األعمال” ،وتتضمن النشرة كل ما هو جديد من األنشطة التي تؤديها الشبكة بهدف دعم
السياسات باإلضافة إلى أحدث التغييرات التشريعية واإلدارية .وأطلقت جمعية االستثمار موقعًا
إلكترونيًا خاصًا بالشبكة بهدف زيادة الشفافية والوضوح حول أعمال الشبكة وأنشطتها وأنشطة
الشركات األعضاء فيها وليوفر ذلك الموقع إمكانية تدفق المعلومات للمجموعات المعنية بشأن
موقف مجتمع األعمال تجاه القضايا المتنوعة .وأصدرت جمعية االستثمار تقريرًا بعنوان “الدور
الذي تلعبه شبكة دعم األعمال في تحسين بيئة األعمال ومدى أهميته” ،تضمن ذلك التقرير وص ًفا
للشبكة وتوضيحًا لرسالتها ولدورها في دعم ومناصرة السياسات فضلاً عن ملخصًا الستراتيجية
بدءا من نتائج استطالع الرأي والمقابالت واجتماعات الدائرة المستديرة؛ وتعتبر هذه
الشبكةً ،
اإلصدارات لسياسات الشبكة وأنشطتها من العناصر الهامة في إطار حملة الدعم.

التأثير على التشريعات
لعبت الشبكة دورًا جوهريًا فيما يتعلق بالمساهمة في تحقيق بعض اإلصالحات في العديد من
التشريعات ،مما أدى بدوره إلى توفير مناخ أفضل ألعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
في أرمينيا ،وكان من أبرز األدوار التي قامت بها الشبكة الدور الرئيسي الذي لعبته في صياغة
القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والحصول على الدعم الالزم لمناصرة
تبسيطا
ذلك القانون ،وبدأ تطبيق ذلك القانون اعتبارًا من األول من يناير  ،2011ويتضمن القانون
ً
إلجراءات تقديم التقارير الضريبية من خالل تفعيل عملية اإلبالغ اإللكتروني ،كما يوفر القانون
دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأضفت الشبكة الطابع المؤسسي على الصوت المعبر عن الشركات الصغيرة الحجم في إطار
الحوار القائم بين القطاعين العام والخاص من خالل الحصول على الدعم الالزم إلنشاء مجلس تنمية
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،إذ يعتبر ذلك من أهم الخطوات نحو تحقيق اإلصالح.
وبدأ المجلس المذكور أعماله في  2011برئاسة رئيس الوزراء ،ويتألف المجلس من ستة أعضاء
من شبكة دعم األعمال باإلضافة إلى ستة أعضاء من ممثلي القطاع العام والمؤسسات المالية
الدولية؛ وبذلك توافرت فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للتشاور مع الحكومة
بشأن القضايا التي تشغل بالهم وذلك بعد سنوات من فشل محاوالت التواصل بين الحكومة وتلك
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الشركات حول القوانين والتشريعات .ونجح المجلس في تعديل قانون دعم الدولة للشركات
الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل عمل المجلس مع وزارات الحكومة واألحزاب السياسية
في البرلمان.
تمكن أعضاء الشبكة من االستفادة من وجود من يمثلهم في مجلس تنمية الشركات الصغيرة
الحجم في الحصول على الدعم الالزم لتعديل إجراءات التأجير التي تلتزم بها الشركات الصغيرة
الحجم وتبسيطها ،حيث كان على تلك الشركات الحصول على موافقة من كاتب عدل أولاً على
عقود اإليجار ،وكان ذلك األمر يستغرق وقتًا طويلاً ويشكل عب ًئا ماديًا على الشركات ويعيق
المعامالت العقارية .وبدء تنفيذ التعديالت المدخلة على تلك اإلجراءات اعتبارًا من األول من يناير،
إذ ألغيت اإلجراءات التي تستلزم الحصول على موافقة كاتب عدل على عقود اإليجار ،وأجريت
عملية تثبيت قيمة نفقات التسجيل بدلاً من احتسابها كنسبة مئوية من المعامالت ،مما خفض قيمة
اإليجار .ووفرت هذه التعديالت الكثير من المال والوقت اللذان كانت تتكبدهما الشركات
الصغيرة والمتوسطة الحجم ،كما أصبحت اإلجراءات أكثر وضوحا مما جعلها متوقعة وحد من
احتمالية القيام بالممارسات الفاسدة.
كان الحصول على الدعم الالزم لمناصرة عملية إصالح قانون التفتيش الحكومي من أهم
القضايا ذات األولوية التي تشغل بال أعضاء الشبكة ،حيث تسببت المتطلبات اإلدارية واإلجرائية
للقانون القديم في تحمل الشركات للعديد من األعباء المادية باإلضافة إلى عدم وضوح اللوائح
وتداخل سلطات الهيئات التفتيشية ،مما يزيد من احتمالية حدوث الممارسات الفاسدة .وعلى الرغم
من أن اإلصالح بدا كمهمة شاقة لتأثيره على ما يصل إلى تسع عشرة جهة من جهات التفتيش،
تمكن القطاع الخاص من الحصول على الدعم العام لعملية اإلصالح من خالل الكشف عن مدى
حاجة القطاع الخاص إلى إلصالح والتغلب على معارضة الحكومة األرمينية لعمليات اإلصالح
وذلك بفضل العمل الجماعي من خالل الشبكة .وقدم ممثل الشبكة التعليقات التي قدمها القطاع
الخاص بخصوص هذه القضية إلى اللجنة المعنية بتنسيق إصالح قانون التفتيش الحكومي التي
ترأسها وزارة االقتصاد.
أسفرت تلك الجهود عن توقيع رئيس الجمهورية على تعديالت قانون التفتيش الدولة في يوليو من
عام  ،2011وأصبح ذلك القانون الجديد يعتمد على منهج تقييم المخاطر الذي يقوم على أساس
تحديد اإلجراءات التي تتخذها الدولة للتفتيش على الكيانات التجارية بحسب تصنيف الشركات
على أساس مستوي المخاطر فيما يتعلق ببعض المجاالت المحددة؛ ومن ثم تتعرض الشركات
التي من المحتمل تعرضها بشكل أكبر للمخاطر العالية لعدد أكبر من مرات التفتيش ،بينما
تنخفض عدد مرات التفتيش ومعدالت تكرارها بالنسبة للشركات التي من المحتمل أن تتعرض
لمخاطر أقل .وبذلك ،أدت التشريعات الجديدة إلى خفض عدد مرات التفتيش على الشركات
الصغيرة الحجم ،كما أدت إلى الحد من مخاطر الفساد التي قد تواجه القطاع الخاص.
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وتمكنت الشبكة من تعزيز قدرتها على االستدامة بوصفها تحال ًفا يشجع على الحوار الذي
يستهدف اإلصالح على جميع المستويات ،كما تمكنت من توسيع عضويتها من خالل قامت به
من إنجازات فيما يتعلق بالحصول على الدعم الالزم لمناصرة للسياسات ،حيث زاد عدد أعضائها
من  16إلى  25جمعيًة .وأصبحت الشبكة الممثل الرئيسي لقطاع الشركات الصغيرة الحجم في
المجتمع المدني بوصفها جهًة تدعو إلى القيام باإلصالحات بأسلوب ديمقراطي بهدف الوصول
بأرمينيا إلى المعايير األوروبية بحيث تصبح اآلليات المطبقة بها متوافقة مع المعايير األوروبية.

اخلالصة
تأسست شبكة دعم األعمال في إطار الشراكة المقامة بين مركز المشروعات الدولية الخاصة
وجمعية االستثمار والتعاون األجنبي بهدف تعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية
صياغة السياسات االقتصادية بما يستهدف مواصلة تقديم الدعم الالزم للقضايا التي تمثل أولوية
بالنسبة للقطاع الخاص في أرمينيا ،حيث حددت الجمعية القوانين والمؤسسات التي تتسبب في
انتشار الممارسات الفاسدة ووضعت التوصيات الالزمة لقيام بعملية اإلصالح وشجعت القطاع
الخاص على الحصول على الدعم الالزم لمناصرة هذه اإلصالحات.
ووفرت الشبكة منصة للدعوة إلى عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل جماعي ومؤثر
بما يستهدف إحداث تغير ملموس في السياسات وتحسين بيئة األعمال والقضاء على احتمالية وقوع
الفساد في أرمينيا.
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يتضمن اإلصدار الثالث لكتيب “استراتيجيات إلصالح السياسات” اثنني من دراسات احلالة
احلائزتني على املركزين األول والثالث في املسابقة الدولية املعروفة باسم “دراسات احلالة
عند تعدد أصحاب املصلحة” ،وتقام تلك املسابقة برعاية مؤسسة الشراكة العاملية للتعاون
من أجل التنمية الفعالة .وفازت دراسة حالة املدرجة حتت عنوان “متكني سيدات األعمال
في بنجالديش” باملركز األول ،وتركز تلك الدراسة على الشراكة بني غرفة التجارة والصناعة
لسيدات األعمال في بنجالديش ومركز املشروعات الدولية اخلاصة بهدف تعزيز النمو
االقتصادي ومتكني املرأة من خالل الوصول إلى الدعم الالزم ملناصرة قيام سيدات األعمال
في بنجالديش بتنظيم مشروعاتهم اخلاصة ،بينما كانت دراسة احلالة الثانية التي فازت في
النهائيات من السنغال ،وتوضح تلك الدراسة مشاركة الشركات الصغيرة واملتوسطة احلجم في
احلوار القائم بني القطاعني العام واخلاص.
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