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الحكمٹالديمقراطيٹالصالح
المكونٹالرئيسىٹلإلصالحٹالسياسىٹواالقتصادى

[CIPE]مركزٹالمشروعاتٹالدوليةٹالخاصةٹ

إعداد:ٹجونٹد.ٹسوليفان





جونٹد.ٹسوليفان
التنفيذيٹ المديرٹ منصبٹ يشغلٹ John D.Sullivanٹ د.سوليفانٹ جونٹ
التجاريةٹ للغرفةٹ التابعٹ (CIPE),ٹ الخاصةٹ الدوليةٹ المشروعاتٹ لمركزٹ
يعملٹ كــانٹ ١٩٨٣,ٹ عــامٹ وفــيٹ ١٩٩١.ٹ عــامٹ منذٹ المتحدةٹ لــلــواليــاتٹ
 bipartisan األحـــزابٹ ثنائيةٹ الديمقراطيةٹ لبرنامجٹ مساعداٹ مــديــراٹ
تقدمٹ التيٹ للديمقراطية,ٹ الوطنيةٹ الوقفيةٹ انشأٹ الــذيٹ democracy,ٹ

إنشاءٹ وبمجردٹ (CIPE)ٹ الخاصةٹ الدوليةٹ المشروعاتٹ لمركزٹ الدعمٹ
مركزٹ إنشاءٹ فيٹ يساعدٹ لكيٹ التجاريةٹ الغرفةٹ إلىٹ عادٹجونٹ الوقفية,ٹ

المشروعاتٹالدوليةٹالخاصةٹ(CIPE)ٹحيثٹعملٹمديراٹللبرامج.
وفيٹالفترةٹ١٩٧٧ٹ– ١٩٨٢ٹكانٹيعملٹفيٹإدارةٹالشئونٹالعامةٹوقسمٹ

المشروعاتٹالخاصةٹفيٹالغرفةٹالتجاريةٹللوالياتٹالمتحدة.
وفيٹعامٹ١٩٧٦,ٹانضمٹجونٹد.سوليفانٹللعملٹفيٹاللجنةٹاالنتخابيةٹ
الخاصةٹ الــبــحــوثٹ إدارةٹ فــيٹ عــمــلٹ حــيــثٹ فــــورد,ٹ األمــريــكــيٹ للرئيسٹ
االنتخابية.ٹ للحملةٹ السوقٹ وبحوثٹ الــرأيٹ واستطالعٹ باالستراتيجيةٹ
الــبــحــوثٹاالقــتــصــاديــة,ٹومكتبٹ فــيٹمعهدٹ قــبــلٹ قــدٹعــمــلٹمــنٹ وكـــانٹ
فيٹ المتحدة)ٹ للوالياتٹ التجارةٹ وزارةٹ (فيٹ األقلياتٹ أعمالٹ مشروعاتٹ
لوسٹأنجلوس,ٹوكانٹعملهٹفيٹذلكٹالوقتٹيتركزٹعلىٹتعزيزٹالمشروعاتٹ
الصغيرةٹومشروعاتٹاألقليات.ٹويحملٹجونٹد.سوليفانٹدرجةٹدكتوراهٹ
الفلسفةٹفيٹالعالقاتٹالدوليةٹٹمنٹجامعةٹبتسبرج.ٹوقدٹكتبٹعدداٹمنٹ
الديمقراطيةٹفيٹوسطٹوشرقٹ إلىٹ التحولٹ المقاالتٹواإلصــداراتٹعنٹ
علىٹ القائمةٹ الديمقراطيةٹ التنميةٹ وعنٹ الشركاتٹ حوكمةٹ وعنٹ أوروبــاٹ

أساسٹالتوجهٹإلىٹالسوق.





كلمةٹالمؤلفٹ
الديمقراطيةٹ لبناءٹ خطيراٹ تهديداٹ الصالحٹ الديمقراطىٹ الحكمٹ غــيــابٹ يمثلٹ
بعضٹ وفىٹ العالم.ٹ أنحاءٹ جميعٹ فىٹ السوقٹ أساسٹ علىٹ القائمةٹ واإلصالحاتٹ
الملكيةٹ مبادئٹشيوعٹ توليدٹ إلىٹ الصالحٹ الديمقراطىٹ الحكمٹ غيابٹ أدىٹ الدولٹ
المنطلق,ٹ هذاٹ ومنٹ األحيان.ٹ بعضٹ فىٹ واإلرهــابٹ بلٹ واالشتراكيةٹ  populism

يعتبرٹإنشاءٹالمؤسساتٹالالزمةٹللحكمٹالصالحٹضرورياٹلمستقبلٹالديمقراطيةٹ
واألسواقٹالحرةٹواستقرارٹالنظامٹالدولي.

إلىٹ تفتقرٹ التىٹ الدولٹ فىٹ واالجتماعيةٹ واالقتصاديةٹ السياسيةٹ النتائجٹ وتشملٹ
كبيرٹ بشكلٹ الفسادٹ انتشارٹ أهمهاٹ �واهر,ٹ عدةٹ الصالحٹ الديمقراطىٹ الحكمٹ
وتردىٹأوضاعٹالبنيةٹالتحتيةٹوارتفاعٹتكاليفٹاألعمالٹوانخفاضٹاالستثماراتٹ
الصعيدٹ علىٹ االستقرارٹ عــدمٹ و�هورٹ والــدخــلٹ والعمالةٹ النموٹ معدالتٹ وتدنىٹ

الوطنىٹواإلقليمىٹوالدولىٹوزيادةٹالسخطٹبينٹالمواطنين.
بالسياساتٹ الــخــاصــةٹ تــقــدمٹبعضٹاالقــتــراحــاتٹ الــورقــةٹ ــإنٹهــذهٹ ف ــكٹ ذل وعــلــىٹ
واالستراتيجياتٹالتىٹتضعٹأمامٹالقطاعٹالخاصٹوالمجتمعٹالمدنىٹوالمسئولينٹ
الحكوميينٹوالجهاتٹالمانحةٹاألدواتٹالالزمةٹإلقامةٹالحكمٹالديمقراطىٹالصالح.ٹٹ
هوٹ الصالحٹ الديمقراطىٹ الحكمٹ أنٹ تؤكدٹ التيٹ التجاربٹ منٹ العديدٹ تبرزٹ كماٹ
أساسٹاإلصالحٹاالقتصادىٹوالسياسىٹالناجح,ٹوأنٹالدولٹالتىٹأقامتٹأسسٹ

الحكمٹالديمقراطىٹالصالحٹحققتٹنتائجٹتنمويةٹممتازة.
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تقديم
لمٹتحققٹالجهودٹالراميةٹإلىٹالتحولٹالديمقراطىٹعلىٹالمستوىٹالعالمىٹخاللٹ
العقودٹالقليلةٹالماضيةٹالنتائجٹالتىٹكانتٹمرجوةٹمنها.ٹوعلىٹالرغمٹمنٹوجودٹنحوٹ
١٤٠ٹدولةٹفىٹالوقتٹالحالىٹيمكنٹاعتبارهاٹديمقراطياتٹانتخابيةٹذاتٹتعدديةٹ
حزبية,ٹيوصمٹأكثرٹمنٹنصفٹعددٹهذهٹالدولٹبعدمٹاحترامٹحقوقٹاإلنسانٹوحقٹ
القرارٹ عمليةٹصنعٹ فىٹ المشاركةٹ عنٹ المواطنينٹ وانصرافٹ الرأىٹ عنٹ التعبيرٹ
الحكومة.ٹٹ مساءلةٹ مبادئٹ تطبيقٹ وعــدمٹ الفكريةٹ الملكيةٹ حقوقٹ حمايةٹ وإهمالٹ
وتظلٹهذهٹالديمقراطياتٹالناشئةٹضعيفةٹوغيرٹمتحررة,ٹكماٹتستمرٹفىٹالمعاناةٹ
المواطنين.ٹٹ بينٹ االستياءٹ وزيادةٹ الفسادٹ وانتشارٹ النموٹ معدالتٹ انخفاضٹ منٹ
ونتيجةٹلذلك,ٹيعارضٹالكثيرٹمنٹمواطنىٹتلكٹالديمقراطياتٹالناشئةٹاإلصالحاتٹ
الديمقراطيةٹالقائمةٹعلىٹأساسٹاقتصادٹالسوقٹالحرٹويعتنقونٹمبادئٹشيوعٹ
الملكيةٹواالشتراكيةٹواإلرهاب.ٹٹولذلكٹفإنٹكشفٹجذورٹهذاٹاألداءٹالسيئٹيعتبرٹ
مسألةٹحيويةٹبالنسبةٹلمستقبلٹاألنظمةٹالديمقراطيةٹالقائمةٹعلىٹأساسٹالسوقٹ

فىٹالعالمٹكله.
وعلىٹمدىٹالعقودٹالقليلةٹالماضيةٹسادٹاالعتقادٹأنٹمصائبٹالدولٹالناميةٹترجعٹ
ركزتٹ وبالتالىٹ األساسيةٹ البنيةٹ وسوءٹ والتعليمٹ والتكنولوجياٹ المواردٹ قلةٹ إلىٹ
الجوانبٹعلىٹأملٹمساندةٹ تقديمٹوتحسينٹهذهٹ المانحةٹجهودهاٹعلىٹ الجهاتٹ
الديمقراطية,ٹوأنفقتٹفىٹسبيلٹذلكٹمبالغٹكبيرةٹساعدتٹفىٹتحقيقٹهذاٹالهدفٹ
إلىٹحدٹما,ٹولكنٹالنتيجةٹالنهائيةٹوهىٹتعميقٹجذورٹالديمقراطيةٹماٹتزالٹضعيفةٹ
فىٹ الفردٹ نصيبٹ انخفاضٹ منٹ عانتٹ دولةٹ ٥٠ٹ نحوٹ أنٹ والحقيقةٹ ٹ اآلن.ٹ حتىٹ
إجمالىٹالناتجٹالمحلىٹخاللٹعقدٹالتسعيناتٹبلٹأنٹبعضٹالدولٹأصبحتٹأفقرٹ

مماٹكانتٹعليهٹقبلٹثالثينٹسنةٹمضت.
يرجعٹالسببٹفىٹنقصٹالديمقراطيةٹوسوءٹاألداءٹفىٹكثيرٹمنٹالدولٹوعدمٹ والٹ
السوقٹ باتباعٹسياساتٹ التوصيةٹ إلىٹ السوقٹ المواطنينٹعنٹإصالحاتٹ رضاءٹ
الحرٹبلٹيرجعٹإلىٹالفشلٹفىٹتنفيذٹتلكٹالسياسات.ٹإذٹبينماٹتتعجلٹكثيرٹمنٹ
الحكوماتٹوالخبراءٹالدوليونٹفىٹاقتراحٹاإلصالحات,ٹيخفقونٹعادةٹأنٹيأخذواٹ
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يومية.ٹ بصفةٹ اإلصالحاتٹ تنفيذٹ تعوقٹ التىٹ المؤسسيةٹ المشاكلٹ االعتبارٹ فىٹ
الفسادٹواآللياتٹ تنفيذٹالسياساتٹيخضعٹلسيطرةٹ الدولٹألنٹ وكثيراٹماٹتفشلٹ
الضعيفةٹ القوانينٹ تنفيذٹ وآلياتٹ المبهمةٹ القانونيةٹ واألنظمةٹ السيئةٹ المؤسسيةٹ
ونقصٹالشفافيةٹفىٹاإلدارةٹوالعجزٹعنٹتقديمٹالخدماتٹالعامةٹوإدارتهاٹإدارةٹ

فعالة.
علىٹ الالتينيةٹ وأمريكاٹ وتركياٹ وروسياٹ آسياٹ فىٹ الحديثةٹ الماليةٹ األزماتٹ وتدلٹ
أنٹالفشلٹفىٹدمجٹالحكمٹالديمقراطىٹالصالحٹكجزءٹالٹيتجزأٹمنٹاإلصالحاتٹ
االقتصاديةٹيعرضٹبرنامجٹاإلصالحٹكلهٹللخطر.ٹٹهذهٹاألزماتٹوالسخطٹالمتزايدٹ
أوٹ الناشئةٹ الديمقراطياتٹ فىٹ الضعيفٹ االقتصادىٹ واألداءٹ الديمقراطيةٹ منٹ
الصاعدةٹتساعدٹعلىٹتركيزٹالمزيدٹمنٹاالهتمامٹعلىٹأهميةٹالحكمٹالديمقراطىٹ
الصالحٹفىٹكافةٹأنحاءٹاألرض.ٹٹوقدٹأكدتٹمنظماتٹالمجتمعٹالمدنىٹالمختلفةٹ
وممثلوٹالقطاعينٹالعامٹوالخاصٹفىٹالديمقراطياتٹالناشئةٹمدىٹأهميةٹالحكمٹ
فىٹ الرأىٹ وإجماعٹ إعالنٹصنعاءٹ مثلٹ الملزمةٹ الوثائقٹ منٹ الكثيرٹ فىٹ الصالحٹ
أصبحٹ كماٹ ٹ وغيرها.ٹ أفريقياٹ لتنميةٹ الجديدةٹ االقتصاديةٹ والشراكةٹ مونتيرىٹ
والــواليــاتٹ المانحةٹ الجهاتٹ تطالبٹ التىٹ الــشــروطٹ منٹ شرطاٹ الصالحٹ الحكمٹ

المتحدةٹاألمريكيةٹبتطبيقها.
أنٹ النامىٹ العالمٹ فىٹ الديمقراطيةٹ بناءٹ منٹ االستياءٹ استمرارٹ أسبابٹ ومــنٹ
المواطنين,ٹفىٹالكثيرٹمنٹالديمقراطياتٹالناشئةٹأوٹتلكٹالتىٹفىٹمرحلةٹالتحولٹ
بالقوانينٹ االلــتــزامٹ علىٹ ويجبرونٹ الــقــرارٹ صنعٹ عنٹ بمنأىٹ يظلونٹ غيرها,ٹ أوٹ
التىٹتمٹصدورهاٹباسلوبٹالٹيتسمٹبالشفافيةٹوالتىٹتفتقرٹإلىٹطريقةٹ واللوائحٹ
تعالجٹالمظالمٹوالٹتضمنٹللمواطنينٹحقوقهمٹأوٹتضمنٹتحسينٹاألنظمةٹالقائمة.ٹٹ
ويبينٹ"مسحٹالحكمٹالديمقراطىٹوالديمقراطية"ٹالذىٹأجرتهٹشركةٹجالوبٹالدوليةٹ
سنةٹ١٩٩٩ٹأنٹأكثرٹمنٹ٦٠%ٹمنٹسكانٹالعالمٹالٹُيحكمونٹبإرادةٹالشعبٹحتىٹ
ولوٹزعمٹأغلبهمٹأنٹاالنتخاباتٹالتىٹتجرىٹفىٹبالدهمٹحرةٹونزيهة.ٹٹوهكذاٹفإنٹ
مجردٹإجراءٹانتخاباتٹديمقراطيةٹالٹيكفي,ٹألنٹالحكوماتٹفىٹالكثيرٹمنٹالدولٹالٹ
تقبلٹالمساءلةٹفضالٹعنٹأنٹأساليبهاٹفىٹممارسةٹالسلطةٹتعوقٹجهودٹالتنمية.
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وهكذاٹفإنٹمفتاحٹاالنتقالٹالناجحٹالمستديمٹإلىٹالديمقراطيةٹوالنظامٹالقائمٹعلىٹ
أساسٹالسوقٹهوٹالحكمٹالديمقراطىٹالصالح,ٹأىٹالمؤسساتٹالرئيسيةٹالقابلةٹ
للمحاسبةٹوالمساءلة.ٹٹوعندٹاالعتمادٹعلىٹهذهٹالمؤسساتٹتصبحٹالحكومةٹومو�فىٹ
الحكومة,ٹٹبقوةٹالحكمٹالديمقراطىٹالصالح,ٹعرضةٹٹللمحاسبةٹوالمساءلةٹبصفةٹ
يومية,ٹألنٹهذهٹالمؤسساتٹتلزمٹالقادةٹباستشارةٹالمواطنينٹوأخذٹمصلحتهمٹ
السياسيةٹ بالحرياتٹ للتمسكٹ العامةٹ المواردٹ استخدامٹ يتمٹ بحيثٹ االعتبارٹ فىٹ
منٹ بدالٹ للنموٹ الضروريةٹ العامةٹ السلعٹ وتوفيرٹ األساسيةٹ االقتصاديةٹ والمدنيةٹ

استعمالهاٹلزيادةٹثرواتٹالحكامٹوالنخبةٹالمقربةٹمنهم.
ورغمٹاالهتمامٹالمتزايدٹبفوائدٹالديمقراطيةٹوالشفافيةٹوالمحاسبيةٹوآلياتٹالسوقٹ
فإنٹوضعٹالسياساتٹواللوائحٹالواضحةٹالتىٹتتمسكٹبهذهٹالقيمٹفىٹالممارسةٹ
للتنفيذٹ الــالزمــةٹ األســسٹ فهمٹ إنٹ ٹ الحسنة.ٹ النيةٹ مجردٹ منٹ أكثرٹ إلــىٹ يحتاجٹ
الصادقٹلوعودٹالحكمٹالديمقراطىٹالصالحٹهوٹالحدٹالفاصلٹبينٹالنجاحٹوالفشلٹ
فىٹالتحولٹإلىٹالديمقراطية.ٹٹوالصعوبةٹفىٹالوصولٹإلىٹهذاٹالفهمٹالحرجٹهىٹ
نواياها,ٹ أياٹكانٹحسنٹ الكثيرٹمنٹجهودٹاإلصالح,ٹ باإلخفاقٹعلىٹ التىٹتحكمٹ
ألنهاٹتخلوٹمنٹخريطةٹواضحةٹللطريقٹتحددٹماهيةٹالحكمٹالديمقراطىٹالصالحٹ

وكيفٹيمكنٹتحقيقه.
الديمقراطيٹ الحكمٹ مفهومٹ بتحديدٹ الحاجةٹ هذهٹ تلبيةٹ إلىٹ الكتيبٹ هذاٹ ويهدفٹ
الصالحٹتحديداٹواضحاٹوتحديدٹاألدواتٹوالبرامجٹالفعالةٹالتىٹتخرجهٹالىٹحيزٹ
المفتاحٹ هوٹ الصالحٹ الديمقراطيٹ الحكمٹ تأسيسٹ أنٹ الكتيبٹ ويؤكدٹ ٹ التنفيذ.ٹ
لمعالجةٹنقصٹالديمقراطيةٹوتعميقٹاإلصالحاتٹالديمقراطيةٹالقائمةٹعلىٹأساسٹ
منٹ االستفادةٹ منٹ الــدولٹ وتمكينٹ المستديمٹ االقتصاديٹ النموٹ وتوليدٹ السوق,ٹ

العولمة.
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ال خرافاتٹخطيرةٹحولٹالتنمية

تقدمٹ منٹ إحـــرازهٹ تمٹ مماٹ الرغمٹ علىٹ
بناءٹ التعقيدٹفيٹ فيٹاستيعابٹمواطنٹ
نحوٹ موجهةٹ ديــمــوقــراطــيــةٹ مجتمعاتٹ
مجتمعٹ فــيٹ تنطلقٹ الــســوق,ٹ اقتصادٹ
كبيرةٹ خــرافــاتٹ ثــالثٹ الدوليةٹ التنميةٹ
يمكنٹايجازهاٹلتصويرٹطولٹالمشوارٹ

الذيٹماٹيزالٹعليناٹأنٹنقطعه.

الخرافةٹاألولى:
هيٹاالعتقادٹأنٹمجردٹقيامٹالشركاتٹ
دولةٹ اقتصادٹ فيٹ كبيرٹ بدورٹ الخاصةٹ
ما,ٹيعنيٹأنهٹأصبحٹاقتصادٹسوقٹحر.ٹ
والتاريخٹحافلٹباألمثلةٹالتيٹتثبتٹغيرٹ
ذلك,ٹحيثٹتقدمٹكلٹمنٹالفيليبينٹإبانٹ
وإندونيسياٹ مــاركــوسٹ فرديناندٹ حكمٹ
إبانٹحكمٹسوهارتوٹمثالينٹكالسيكيينٹ
التيٹ الــرأســمــالــيــةٹ مــنٹاالقـــتـــصـــاداتٹ
الخاصةٹ الــمــنــشــآتٹ مــنٹ تتخذٹ كــانــتٹ
لمٹ النظامينٹ هذينٹ ولكنٹ لها.ٹ ركيزةٹ
اقتصادٹ نــظــامٹ علىٹ بالتأكيدٹ يقوماٹ
السوقٹالحر.ٹٹويطلقٹعلماءٹاالقتصادٹ
ــنــوعٹمــنٹســلــوكٹالــســوقٹ عــلــىٹهـــذاٹال
أوٹ االقتصاديٹ التربحٹ "محاولةٹ اســمٹ
السعيٹلتحقيقٹريعٹاقتصادي",ٹبينماٹ
أخرىٹ مصطلحاتٹ اآلخــرونٹ يستخدمٹ

وببساطةٹ والمحسوبية.ٹ الفسادٹ منهاٹ
الفسادٹ درجـــةٹ تفشتٹ كلماٹ شــديــدة,ٹ
ابتعدتٹ كلماٹ المجتمعية,ٹ األنظمةٹ فيٹ
الـــو�ـــائـــفٹاالقــتــصــاديــةٹعـــنٹمــبــادئٹ
اقتصادٹالسوقٹالحرٹوزادتٹالمخاطرٹ

التيٹتهددٹالديموقراطية.
وجــودٹ إمــكــانٹ علىٹ التأكيدٹ مــنٹ ــدٹ والب
اقتصاداتٹ منٹ مختلفةٹ كثيرةٹ أنــواعٹ
فـــروقٹحقيقيةٹ وعــلــىٹوجـــودٹ ــســوق,ٹ ال
مختلفٹ فــيٹ المؤسسيةٹ الهياكلٹ بينٹ
الدول.ٹإالٹأنٹجميعٹاقتصاداتٹالسوقٹ
تشتركٹفيٹسمةٹمشتركةٹوهي:ٹوجودٹ
القواعدٹ نفسٹ يطبقٹ تنافسيٹ نــظــامٹ
وتشملٹ فيه.ٹ المشاركينٹ جميعٹ علىٹ
حقوقٹ الرئيسيةٹ المؤسسيةٹ الجوانبٹ
االحتكارٹ ضــدٹ وأنظمةٹ ثابتة,ٹ ملكيةٹ
(أوٹسياساتٹلحمايةٹالتنافس)ٹوتنفيذٹ
القانون,ٹوأنظمةٹ باحترامٹنصٹ العقودٹ
والشفافيةٹ الــشــركــات,ٹ لحوكمةٹ قــويــةٹ
هذهٹ للمعلومات.ٹ الحرٹ االنسيابٹ أوٹ
تنشيٹ مجتمعةٹ المؤسسيةٹ الجوانبٹ
تكونٹ التنافسيةٹ السوقٹ لنظامٹ إطــاراٹ
منهاٹ ــخــروجٹ وال إليهاٹ الــدخــولٹ حــريــةٹ
يمكنٹ الٹ ذلـــك,ٹ علىٹ وعـــالوةٹ مكفولة.ٹ
طويالٹ يستمرٹ أنٹ الــنــظــامٹ هــذاٹ لمثلٹ
لنظامٹ الــتــامٹ الو�يفيٹ بالتطبيقٹ إالٹ

ديموقراطيٹصالح.
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الخرافةٹالثانية:
االعتقادٹ مــنٹ الثانيةٹ الــخــرافــةٹ وتنبعٹ
األعمالٹ مجتمعٹ أنٹ الخاطئٹ الشائعٹ
عامةٹ بصفةٹ الــخــاصٹ القطاعٹ أنٹ أوٹ
نــظــامٹأحــــاديٹبصفةٹعــامــةٹوأنــهٹ هــوٹ
يكونٹ أنٹ وإمـــاٹ مــؤيــداٹ يــكــونٹ أنٹ إمــاٹ
بعينها.ٹ قياداتٹ أوٹ معارضاٹسياساتٹ
وليسٹهذاٹصحيحا.ٹفالواقعٹأنٹمعظمٹ
أعمالٹ مجتمعاتٹ علىٹ تحتويٹ ــدولٹ ال
وأهــدافٹ مصالحٹ منهاٹ لكلٹ متعددة,ٹ
اقــتــصــادٹ أخـــذنـــاٹ وإذاٹ ــهــا.ٹ ب خــاصــةٹ
القطاعٹ فيهاٹ أنٹ سنجدٹ بعينهاٹ دولــةٹ
الــخــاص,ٹ والــقــطــاعٹ لــلــدولــة,ٹ المملوكٹ
داخلٹ وحتىٹ الرسمي.ٹ غيرٹ والقطاعٹ
القطاعٹالخاصٹنفسهٹقدٹنجدٹشركاتٹ
يــعــمــلــونٹمعظمٹ مـــبـــادراتٹ وأصـــحـــابٹ
تتجهٹ بينماٹ الدوليةٹ التجارةٹ فيٹ الوقتٹ
لإلنتاجٹ أخـــرىٹ ومــشــروعــاتٹ مــنــشــآتٹ
ومــنٹ فــقــط.ٹ الــمــحــلــيــةٹ الـــســـوقٹ لتلبيةٹ
أنٹ المستحيلٹ منٹ أنهٹ تماماٹ الواضحٹ
نفسٹ علىٹ المجموعتينٹ هاتينٹ تتفقٹ
إصالحاتٹ تأييدٹ علىٹ أوٹ السياسات,ٹ

االقتصادٹالموجهٹللسوق.
أماٹالمنشآتٹالتيٹتنشأٹتحتٹالحمايةٹ
الحكوميةٹمنٹالحواجزٹالتجاريةٹوتكونٹ
واالستفادةٹ بالحكومةٹ الصلةٹ شديدةٹ

الوضعٹ إلىٹمساندةٹ تميلٹ فإنهاٹ منهاٹ
غيرٹ منشآتٹ تكونٹ ماٹ وغالباٹ الراهن,ٹ
ديــمــوقــراطــيــة.ٹوعــلــىٹالــجــانــبٹاآلخــرٹ
هناكٹمنشآتٹمحرومةٹتماماٹمنٹدعمٹ
المبادرينٹ مشروعاتٹ وتضمٹ الحكومةٹ
التجارةٹ فيٹ تعملٹ ومنشآتٹ الصغيرةٹ
الدولية,ٹوهذهٹالمنشآتٹفيٹالغالبٹهيٹ
التغيير.ٹونظراٹ التيٹتقودٹالسعيٹإلىٹ
لماٹيوجدٹفيٹمجتمعٹاألعمالٹمنٹتنوعٹ
منٹ التعاونٹ يتمٹ أنٹ األجــدرٹ منٹ فإنهٹ
جمعياتٹٹ مــعٹ مشتركةٹ بــرامــجٹ خـــاللٹ
والمؤسساتٹ البحوثٹ ومراكزٹ األعمالٹ
المهتمةٹ األخـــرىٹ األعــمــالٹ ومنظماتٹ
الحرٹ االقــتــصــادٹ ســيــاســاتٹ بتطبيقٹ

والنظامٹالسياسيٹالديموقراطي.

الخرافةٹالثالثة
الخرافاتٹ أكثرٹ هيٹ الثالثةٹ والخرافةٹ
الثالثٹخطورة,ٹوهيٹالتيٹيطلقٹعليهاٹ
المتعصبينٹ "رأيٹ اســـمٹ الــغــالــبٹ فــيٹ
أنٹ ــادٹ ــق االعــت أوٹ الـــســـوق"  القــتــصــادٹ
نفسهاٹ تــلــقــاءٹ مــنٹ ستظهرٹ األســــواقٹ
فيٹ التدخلٹ عنٹ الحكومةٹ توقفتٹ إذاٹ
االقــتــصــاد.ٹوهــوٹكــالمٹأبعدٹمــاٹيكونٹ
أنٹ بدٹ الٹ الحكومةٹ ألنٹ الحقيقة,ٹ عنٹ
وقوانينٹ قواعدٹ وجــودٹ وتضمنٹ تتعهدٹ
اقتصادٹ ينشأٹ لــكــيٹ وعــادلــةٹ متسقةٹ

خـــــــــــــرافـــــــــــــاتٹخـــــــطـــــــيـــــــرةٹحـــــــــــــــولٹالـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة
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ــــــح ــــــصــــــال خـــــــــــــرافـــــــــــــاتٹخـــــــطـــــــيـــــــرةٹحـــــــــــــــولٹالـــــتـــــنـــــمـــــيـــــةالـــــــحـــــــكـــــــمٹالـــــــــديـــــــــمـــــــــوقـــــــــراطـــــــــيٹال

السوقٹالقوي.ٹوعالوةٹعلىٹذلك,ٹيجبٹ
علىٹالمؤسساتٹالحكوميةٹوالمنظماتٹ
فيٹ بــدورهــاٹ تــقــومٹ أنٹ التنظيمٹ ذاتــيــةٹ
ضــمــانٹوضـــعٹهـــذهٹالــقــواعــدٹموضعٹ
التيٹ العادلةٹ الرقابةٹ وتعتبرٹ التنفيذ.ٹ
واحدةٹ البنوكٹ علىٹ بالمصداقيةٹ تتمتعٹ
هذاٹ فيٹ الحكومةٹ و�ائفٹ أوضــحٹ منٹ

المجال.
الــقــواعــدٹ غــيــابٹ فــيٹ الــفــوضــىٹ تنتشرٹ
جميعٹ تحكمٹ التيٹ والهياكلٹ الملزمةٹ
تتحولٹ وعــنــدئــذٹ ــفــاعــلــة,ٹ ال األطـــــرافٹ
مـــاٹيسمىٹ إلــــىٹ ــةٹ ــجــاري ــت ال األعـــمـــالٹ
ــنــو"ٹحــيــثٹتصبحٹ ــكــازي ال ــيــةٹ "رأســمــال
االستثماراتٹمجردٹمراهنات,ٹمراهناتٹ

علىٹأنٹيفيٹالناسٹبوعودهمٹوأنٹتلتزمٹ
الشركاتٹبالصدق,ٹومراهناتٹعلىٹأنٹ
يحصلٹالعمالٹعلىٹرواتبهمٹوأجورهم,ٹ

ومراهناتٹعلىٹسدادٹالديون.
ــمــؤكــد,ٹعــلــىٹضـــوءٹالــخــبــراتٹ ومـــنٹال
التخلصٹ الممكنٹ مــنٹ أنـــهٹ الــحــديــثــة,ٹ
مــنٹجميعٹهــذهٹالــخــرافــات,ٹوأنـــهٹمنٹ
العقيمٹ للجدلٹ نهايةٹ وضعٹ الضروريٹ
بينٹأنصارٹالليبراليةٹالجديدةٹوبينٹمنٹ
يهاجمونهاٹويعتبرونهاٹأساساٹلتضليلٹ
المناقشةٹ أنٹ األمــرٹ وحقيقةٹ الــســوق.ٹ
مالحظاتٹ ثــالثٹ علىٹ تــركــزٹ أنٹ يجبٹ
الديموقراطيةٹ تفاعلٹ كيفيةٹ عنٹ عامةٹ

واقتصادٹالسوق.
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ــتــصــادٹ ــةٹواق ــراطــي ــمــوق ــدي ال
ـــاتٹدعــمٹ – عـــالق ـــســـوقٹ ال

متبادلة
يشيرٹالتاريخٹالمعاصرٹإلىٹأنٹالدولٹ
الموجهةٹ الديموقراطيةٹ األنظمةٹ ذاتٹ
نــحــوٹاقــتــصــادٹالــســوقٹتــكــونٹأفضلٹ
استعداداٹلالستجابةٹلتحدياتٹالعولمةٹ
التحديدٹ وجهٹ علىٹ وهناكٹ غيرها.ٹ منٹ
للديموقراطيةٹ أساسيةٹ جوانبٹ أربعةٹ
ــيــراتٹحــاســمــةٹعلىٹ ــأث ت لــهــاٹ ثــبــتٹأنٹ
علىٹ واالجتماعيةٹ االقتصاديةٹ التنميةٹ

المدىٹالطويل:
هوٹ السليمٹ الديموقراطيٹ ٹالنظامٹ
أفضلٹضمانٹلالستقرارٹالسياسيٹ
الذيٹيعتبرٹبدورهٹعنصراٹأساسياٹ
واســتــثــمــاراتٹ االقــتــصــاديٹ للنموٹ
ـــقـــطـــاعٹالــــخــــاصٹعـــلـــىٹالـــمـــدىٹ ال

الطويل.
الشفافيةٹ مثلٹ الديموقراطيةٹ ٹقيمٹ
بالنسبةٹ أساسيةٹ تعتبرٹ والمسائلةٹ
ــحــكــومــةٹالـــفـــعـــالـــةٹالــمــســتــجــيــبــةٹ ــل ل
الكفءٹ االقــتــصــاديٹ النشاطٹ وإلــىٹ
والـــمـــزدهـــر.ٹولــلــتــدلــيــلٹعــلــىٹذلـــك,ٹ
يــجــدرٹاالهــتــمــامٹبــدراســةٹاألزمـــاتٹ
الماليةٹالتيٹتعرضتٹلهاٹدولٹآسياٹ

وروسياٹفيٹأواخرٹالتسعينات.

ٹضــــــرورةٹوجـــــودٹقـــوانـــيـــنٹولـــوائـــحٹ
احــتــرامٹ يــعــززهــاٹ سليمةٹ تنظيميةٹ
الـــقـــانـــونٹمـــنٹأجــــلٹالــنــمــوٹالــقــوىٹ
ألنــشــطــةٹاألعــــمــــالٹٹفـــيٹاقــتــصــادٹ

السوق.
إجــــــــراءاتٹ تـــســـمـــحٹ أنٹ ٹضــــــــرورةٹ
والتغذيةٹ بالمشاركةٹ الــقــرارٹ صنعٹ
ـــدةٹمــــنٹالـــقـــطـــاعٹالـــخـــاصٹ ـــمـــرت ال
ــمــعٹالـــمـــدنـــي,ٹٹوالــعــمــالٹ ــمــجــت وال
منٹ وغيرهاٹ السياسيةٹ واألحــــزابٹ
مــنــظــمــاتٹالــمــجــتــمــع.ٹوفــــيٹغــيــابٹ
والمساءلة,ٹ المرتدةٹ التغذيةٹ أنظمةٹ
الحكوميةٹ التنظيمٹ عملياتٹ تفقدٹ
والموازنةٹومختلفٹالجوانبٹاليوميةٹ
للحكمٹالصالحٹاالتصالٹبينهاٹوبينٹ
الناسٹوالمجموعاتٹالتيٹماٹوٌجدتٹ
إالٹلتخدمها.ٹومنٹأمثلةٹذلكٹإتاحةٹ
واآلراء,ٹ المالحظاتٹ إلبــداءٹ فتراتٹ
وعــقــدٹجــلــســاتٹاالســتــمــاع,ٹونشرٹ

مسوداتٹاللوائحٹالمقترحة.
وبــيــنــمــاٹتـــوجـــدٹقــضــايــاٹوإصـــالحـــاتٹ
الديموقراطيةٹ نجاحٹ إلىٹ تــؤديٹ كثيرةٹ
التعاملٹ فيٹ نجحتٹ التيٹ الــدولٹ فــإنٹ
األربعةٹ الرئيسيةٹ التحدياتٹ هــذهٹ معٹ
ــــالٹ ــــيٹتــحــقــيــقٹآم نـــجـــحـــتٹكــــذلــــكٹف
شعوبهاٹوتطلعاتهاٹوفيٹإيجادٹالفرصٹ

ـــــــراطـــــــيـــــــةٹواقـــــــــتـــــــــصـــــــــادٹالـــــــســـــــوق ـــــــمـــــــوق ـــــــدي ال
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البشريٹ للنموٹ األساسيةٹ االقتصاديةٹ
النقيضٹ وعلىٹ الفقر.ٹ حــدةٹ وتخفيفٹ
فيٹ تخفقٹ التيٹ الــدولٹ فــإنٹ ذلــك,ٹ منٹ
تتعثرٹ صالحٹ ديموقراطيٹ حكمٹ إقامةٹ

االستفادةٹ عنٹ وتعجزٹ تقدمهاٹ خطىٹ
ــيٹتــوفــرهــاٹ ــت مـــنٹالـــفـــرصٹالــكــثــيــرةٹال

العولمة.

ـــــــراطـــــــيـــــــةٹواقـــــــــتـــــــــصـــــــــادٹالـــــــســـــــوق ـــــــمـــــــوق ـــــــدي ال
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العجزٹالديموقراطي
تــوجــدٹعــالقــةٹمــتــبــادلــةٹبــيــنٹاإلصـــالحٹ
والتنميةٹ الــســوقٹ القــتــصــادٹ الــمــوجــهٹ
الــديــمــوقــراطــيــة,ٹفــكــلٹمــنــهــمــاٹيــدعــمٹ
اآلخرٹمماٹيمكنٹأنٹيؤديٹفيٹأحسنٹ
الظروفٹإلىٹدائرةٹحميدةٹمنٹالتنميةٹ
هذهٹ إذاٹصحتٹ لكن,ٹ ٹ واالســتــقــرار.ٹ
أغلبٹ فيٹ ذلــكٹ نــرىٹ الٹ لماذاٹ المقولة,ٹ
ولماذاٹيهددٹالضياعٹعقداٹ ٹ األحوال?ٹ
كــامــالٹمــنٹاإلصـــالحـــاتٹفــيٹأمــريــكــاٹ
لماذاٹالٹتجدٹدولٹكثيرةٹ أوٹ الالتينية?ٹ
أفريقيةٹوشرقٹأوسطيةٹطريقاٹيوصلهاٹ
يجعلٹ بماٹ الحميدةٹ الــدائــرةٹ هــذهٹ إلــىٹ
تلكٹ ــىٹ ال لــلــوصــولٹ الــمــواطــنٹحريصاٹ
اجـــراءاتٹ مــنٹ المزيدٹ وتأييدٹ الــدائــرةٹ

اإلصالح?
وقدٹنجدٹإحدىٹاإلجاباتٹفيٹمصادرٹ
الــتــمــويــلٹالــغــربــيــةٹالــتــىٹلــهــاٹرؤيـــةٹفىٹ
السوق,ٹ وإصالحٹ الديموقراطيةٹ مجالٹ
وماٹيقدمونهٹمنٹنصائحٹإلىٹاألسواقٹ
الصاعدةٹوفيٹالدولٹالنامية.ٹوكبداية,ٹ
هــنــاكٹإجــمــاعٹثــابــتٹفــيٹالــــرأيٹعلىٹ
وجــودٹ إلــىٹ تحتاجٹ الديموقراطيةٹ أنٹ
مواطنينٹ وإلىٹ ونزيهة,ٹ انتخاباتٹحرةٹ
هياكلٹ وإلــىٹ والمعرفة,ٹ الحافزٹ لديهمٹ
وإلــىٹ الــبــنــاء,ٹ جــيــدةٹ حــزبــيــةٹسياسيةٹ

مدنيٹ ومنظماتٹمجتمعٹ إعالمٹ وسائلٹ
شـــديـــدةٹالــحــســاســيــةٹوإلــــىٹدعـــمٹمنٹ
يعدٹ األخــيــرٹ (وهـــذاٹ األعــمــالٹ مجتمعٹ
الديمقراطيةٹ مفهومٹ فىٹ حديثاٹ تطوراٹ
الشاملة).ٹومعٹذلكٹهناكٹمكونٹمفقودٹ
اليوميةٹ العمليةٹ وهـــوٹ الــحــيــويــةٹ بــالــغٹ
خاللهاٹ مــنٹ يــتــمٹ الــتــيٹ ــرارٹ ــق ال لصنعٹ

حكمٹالبالد.
ـــاءاتٹ ـــن ـــث وفـــيـــمـــاٹعـــــداٹبـــعـــضٹاالســـت
سوتو,ٹ ديٹ هيرناندوٹ مثلٹ الملحو�ةٹ
والممارسينٹ المنظرينٹ معظمٹ يفشلٹ
لعملياتٹ األســـودٹ الــصــنــدوقٹ فتحٹ فــيٹ
ــحٹالســتــكــشــافٹمــدىٹ الــحــكــمٹالــصــال
ــارهــاٹإلــــىٹقــيــمٹالــديــمــوقــراطــيــةٹ ــق ــت اف
مــثــلٹالــشــفــافــيــةٹوالــمــشــاركــةٹوالــعــدلٹ
المدافعينٹ فإنٹ وبالمثل,ٹ ٹ والمساواة.ٹ
عادةٹ يخفقونٹ السوقٹ إصالحاتٹ عنٹ
فــيٹدمـــجٹاالعــتــبــاراتٹالــســيــاســيــةٹأوٹ
الــمــواطــنــيــنٹضــمــنٹتصميمٹ مــشــاركــةٹ
الثقيلٹ التركيزٹ إنٹ اإلصـــالح.ٹ بــرامــجٹ
كمصممينٹ الــفــنــيــيــنٹ الـــخـــبـــراءٹ عــلــىٹ
عــدةٹ عــلــىٹ للفشلٹ يــتــعــرضٹ لــإلصــالحٹ

مستويات
واألهـــمٹمــنٹذلــكٹأنٹبــرامــجٹاإلصــالحٹ
يجبٹ اإلصالحاتٹ أنٹ حقيقةٹ تتجاهلٹ
رودريـــكٹ دانـــيٹ أســمــاهٹ مــاٹ تشملٹ أنٹ
المعرفةٹالمحلية,ٹوأنهٹالٹبدٹمنٹوجودٹ

الــــــــــــــعــــــــــــــجــــــــــــــزٹالــــــــــــــديــــــــــــــمــــــــــــــوقــــــــــــــراطــــــــــــــي
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فيٹ الشعبيةٹ المشاركةٹ لضمانٹ طرقٹ
العمليةٹ وهـــيٹ اإلصـــالحـــات,ٹ تصميمٹ
الـــتـــيٹيــخــشــاهــاٹمــســئــولــوٹالــحــكــومــةٹ
والــتــقــنــيــونٹألنــهــاٹقــدٹتـــؤديٹإلـــىٹبــطءٹ
أنٹ إالٹ ٹ اإلصـــــالح.ٹ عمليةٹ فــيٹ كبيرٹ
تطويرٹاإلجراءاتٹإلحداثٹهذاٹالتفاعلٹ
علىٹعدةٹمستوياتٹمختلفةٹفيٹمراحلٹ
اإلصالحٹسيكونٹلهٹمردودٹجيدٹيتمثلٹ
والتمسكٹ بــاإلصــالحــاتٹ ــزامٹ ــت االل فــيٹ

بها.
المؤسسيةٹ الــتــنــمــيــةٹ ضــعــفٹ ويـــــؤديٹ
ـــــيٹالــتــنــفــيــذٹ ـــرٹف ـــي ـــكـــب ــــقــــصٹال ــــن وال
واإلصــــالحــــاتٹســيــئــةٹالــتــصــمــيــمٹإلــىٹ
عجزٹفيٹالديموقراطيةٹيهددٹبانتكاسةٹ
العجزٹ هــذاٹ التقدم.ٹ منٹ عديدةٹ عقودٹ
الكثيرٹ إلــىٹ يـــؤديٹ الديموقراطيةٹ فــيٹ
يــســيــرٹدونٹأنٹ الــمــصــاعــبٹألنـــهٹ مــنٹ
يراهٹأحدٹمنٹالذينٹيتفاخرونٹبحدوثٹ
وتصميمٹ الــديــمــوقــراطــيــةٹ نــحــوٹ تــحــولٹ
هذاٹ الــســوق.ٹ نحوٹ موجهةٹ إصــالحــاتٹ
بدرجةٹ يؤثرٹ الديموقراطيةٹ فيٹ العجزٹ
أوٹبأخرىٹعلىٹكلٹمنطقةٹمنٹمناطقٹ

العالمٹالناميٹتقريبا.
الالتينيةٹ أمريكاٹ دولٹ كانتٹ أنٹ وبعدٹ
لعدةٹسنواتٹمضربٹاألمثالٹأصبحتٹ
إلىٹ أدتٹ اقتصاديةٹ ألزمــاتٹ تتعرضٹ

الملكيةٹ شــيــوعٹ مــبــادئٹ �ــهــورٹ عـــودةٹ
ـــنـــطـــاقٹفــيٹ ــــــىٹتــشــكــكٹواســــــعٹال وإل
لمٹ التيٹ المزعومةٹ "إصالحاتٹالسوق"ٹ
وقدٹشهدتٹ الحقيقة.ٹ فيٹ تنفيذهاٹ يتمٹ
دولٹمنطقةٹوسطٹأوروباٹتغيراتٹكبيرةٹ
هيٹ وكــانــتٹ التسعينات,ٹ عــقــدٹ خـــاللٹ
نمواٹ شهدتٹ التيٹ الــوحــيــدةٹ المنطقةٹ
أنٹ إالٹ الماضية.ٹ السنةٹ فــيٹ حقيقياٹ
ماٹ الوسطىٹ آسياٹ ودولٹ البلقانٹ دولٹ
فيٹ الــقــوةٹ يجمعونٹ قــادةٹ تنجبٹ تــزالٹ
الوطنيةٹ الحماسةٹ ويحشدونٹ أيديهمٹ
ويــــشــــوهــــونٹ"األســـــــــــواق"ٹمــــنٹأجـــلٹ
أجــزاءٹ وهــنــاكٹ الشخصية.ٹ المصالحٹ
متعددةٹفيٹآسياٹمصابةٹباالشتراكيةٹ
والتطرفٹالدينيٹواألزماتٹاالقتصاديةٹ
والــديــكــتــاتــوريــاتٹالــراســخــة.ٹوتــواجــهٹ
سبقٹ الــتــيٹ المشاكلٹ جميعٹ أفريقياٹ
الشديدةٹ النزاعاتٹ إلىٹ إضافةٹ ذكرهاٹ
األساسيةٹ البنيةٹ فيٹ الخطيرٹ والنقصٹ
واألزماتٹالصحيةٹواألميةٹوغيابٹآلياتٹ
السوقٹوهياكلٹالحكمٹالصالحٹوخبرةٹ
المشاكلٹ مــعٹ الــتــعــامــلٹ فــيٹ اإلدارةٹ

بكفاءة.

الــــــــــــــعــــــــــــــجــــــــــــــزٹالــــــــــــــديــــــــــــــمــــــــــــــوقــــــــــــــراطــــــــــــــي
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مـــاٹهـــوٹالــحــكــمٹالــديــمــقــراطــيٹ
الصالح?

تنظيمٹ بمجردٹ الديمقراطياتٹ تبنىٹ الٹ
انتخاباتٹ وإجــراءٹ السياسيةٹ األحــزابٹ
كــانــتٹ وإذاٹ فــحــســب.ٹ ونــزيــهــةٹ حــــرةٹ
فرصةٹالمواطنينٹمحدودةٹفىٹتوصيلٹ
الفتراتٹ خــاللٹ ممثليهمٹ إلــىٹ آرائــهــمٹ
ينتخبونهمٹ مــنٹ ومــســاءلــةٹ االنتخابيةٹ
فإنهمٹ قـــرارات,ٹ منٹ يتخذونهٹ ماٹ علىٹ
علىٹ شيكاتٹ ممثليهمٹ يسلمونٹ إنماٹ
بــيــاضٹطـــوالٹمـــدةٹانــتــخــابــهــم.ٹٹلكنٹ
للديمقراطياتٹ الناجحٹ البناءٹ مفتاحٹ
الحكمٹ هوٹ االقتصاديةٹ واإلصــالحــاتٹ
الــــذىٹيشملٹ الــصــالــحٹ الــديــمــقــراطــىٹ
التقاليدٹوالمؤسساتٹواالجراءاتٹالتىٹ
الحكومةٹ قـــراراتٹ صنعٹ كيفيةٹ تحددٹ

بصفةٹيومية.
الصالحٹ الديمقراطىٹ الحكمٹ ويحتاجٹ
إلىٹوسائلٹيمكنٹللمواطنينٹبواسطتهاٹ
صنعٹ فــىٹ منتظمةٹ بصفةٹ الــمــشــاركــةٹ
الـــســـيـــاســـات.ٹٹوتــخــشــىٹالــحــكــومــاتٹ
إلــىٹجعلٹ ــكٹ ذل يـــؤدىٹ أنٹ الغالبٹ فــىٹ
كلماٹ لكنٹ بطيئة,ٹ القرارٹ صنعٹ عمليةٹ
أكثرٹشموالٹ القرارٹ عمليةٹصنعٹ كانتٹ
القوانينٹ كانتٹ كلماٹ األطراف,ٹ لجميعٹ
عنهاٹ الــصــادرةٹ واإلجــــراءاتٹ واللوائحٹ

أكثرٹاستجابةٹالحتياجاتٹالمواطنين.ٹٹ
ــكٹيــحــتــاجٹالــحــكــمٹالــديــمــقــراطــىٹ وكــذل
الصالحٹإلىٹمؤسساتٹقابلةٹللمحاسبةٹ
استخدامٹ تسيءٹ الٹ حتىٹ والمساءلةٹ
الدستوريةٹ القواعدٹ وتميلٹ ٹ السلطة.ٹ
الـــتـــىٹتــنــظــمٹكــيــفــيــةٹتـــوزيـــعٹالــســلــطــةٹ
تسمىٹ والتىٹ وموازنتها,ٹ ومراجعتهاٹ
للمساءلة,ٹ األفقيةٹ اآللياتٹ الغالبٹ فىٹ
إلىٹأنٹتكونٹمؤثرةٹفىٹالحيلولةٹدونٹ
الكبرىٹوفىٹ إساءةٹاستخدامٹالسلطةٹ
تــعــزيــزٹاالســتــقــرار.ٹٹومـــعٹذلـــكٹهناكٹ
آلــيــاتٹإضــافــيــةٹللحدٹمنٹ ــىٹ إل حــاجــةٹ
المرتبطةٹ الــســلــطــةٹ اســتــخــدامٹ ســـوءٹ
أوٹ الــيــومــيــةٹ أوٹ الــروتــيــنــيــةٹ ــاألعــمــالٹ ب
المكتبية.ٹوهناٹيأتىٹالدورٹالذىٹيلعبهٹ

الحكمٹالصالح.
تــقــومٹ ــونٹأنٹ ــمــواطــن ال كــيــفٹيــضــمــنٹ
التىٹ الهيئاتٹ تلكٹ خاصةٹ الحكومة,ٹ
األعضاءٹ رقابةٹ تحتٹ مباشرةٹ تقعٹ الٹ
المنتخبين,ٹبالوفاءٹبالتزاماتهاٹوتطبيقٹ
بسرعةٹ المذكورةٹ السياساتٹ وتنفيذٹ
ومــاذاٹ ٹ ومستقيمة?ٹ سليمةٹ وبطريقةٹ
يحدثٹعندماٹيتعرضٹالمواطنٹللضررٹ
بسببٹفعلٹاوٹقرارٹقامتٹبهٹالحكومةٹ
أوٹأخفقتٹفىٹالقيامٹبه?ٹمنٹالواضحٹ
أنٹعملياتٹالتصويتٹالمتقطعةٹليستٹ
ــمــشــاكــل.ٹٹ كــافــيــةٹلــحــلٹمــثــلٹهــــذهٹال

ـــــمـــــقـــــراطـــــيٹالـــــصـــــالـــــح? ـــــدي مـــــــاٹهـــــــوٹالـــــحـــــكـــــمٹال
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قضاياٹ فــىٹ الــدخــولٹ يعتبرٹ وبــالــمــثــل,ٹ
ضدٹالحكومةٹلحلٹالمشاكلٹالصغيرةٹ
مضيعاٹ أسلوباٹ الروتينيةٹ المسائلٹ أوٹ
عملي.ٹ وغيرٹ التكاليفٹ وباهظٹ للوقتٹ
الديمقراطىٹ الحكمٹ يحتاجٹ ثــمٹ ومــنٹ
يتمكنٹ آلـــيـــاتٹ إلــــىٹ أيــضــاٹ ــحٹ ــصــال ال
نظاميةٹ وبطريقةٹ خاللهاٹ منٹ المواطنٹ
وغيرٹمكلفةٹمنٹالتظلمٹمنٹاإلجراءاتٹ
الحكوميةٹبماٹيؤدىٹالىٹتحسينٹفعاليةٹ

الحكمٹالصالح.

القابلةٹ المؤسساتٹ ذاتٹ الحكوماتٹ
أكثرٹ تــكــونٹ والمحاسبةٹ للمساءلةٹ
قدرةٹعلىٹممارسةٹالحكمٹالديمقراطىٹ
جماهيرىٹ بــدعــمٹ تتمتعٹ وبــالــتــالــىٹ
ليستٹ التىٹ الحكوماتٹ أمــاٹ ٹ أكــبــر.ٹ
للمساءلةٹ القابلةٹ المؤسساتٹ لديهاٹ
أالٹ المحتملٹ مــنٹ فــإنــهٹ والــمــحــاســبــةٹ
عدمٹ منٹ تعانىٹ وقــدٹ انتخابها,ٹ يعادٹ
ومجموعةٹ الــكــفــاءةٹ وقــلــةٹ الشرعيةٹ

أخرىٹمنٹالمشاكلٹاألخرى.

ـــــمـــــقـــــراطـــــيٹالـــــصـــــالـــــح? ـــــدي مـــــــاٹهـــــــوٹالـــــحـــــكـــــمٹال
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الــــــــحــــــــكــــــــمٹالـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيٹالــــــــــصــــــــــالــــــــــح ..ٹالــــــــــمــــــــــكــــــــــونٹالــــــــرئــــــــيــــــــســــــــىٹلــــــــــــإلصــــــــــــالحٹالــــــــســــــــيــــــــاســــــــىٹواالقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادى

الغيرٹ الديمقراطىٹ الحكمٹ آثــارٹ
صالح

يعدٹتجاهلٹالحكمٹالديمقراطىٹالصالحٹ
الخطيرةٹٹ السلبيةٹ ـــارهٹ آث لــهٹ تقصيراٹ
علىٹكافةٹالمستوياتٹالفرديةٹوالمحليةٹ
واإلقليميةٹوالدولية.ٹٹوتخفقٹالكثيرٹمنٹ
واالقتصاداتٹ الناشئةٹ الديمقراطياتٹ
ـــســـوقٹفىٹ الــقــائــمــةٹعــلــىٹأســـــاسٹال
وتعانىٹ األساسيةٹ بالحرياتٹ التمسكٹ
ـــنٹتــفــشــىٹالـــفـــســـادٹوســـــوءٹالــبــنــيــةٹ م
النموٹ مــعــدالتٹ وانخفاضٹ األساسيةٹ
االقتصادىٹوانتشارٹاألمراضٹو�هورٹ
العنفٹفىٹبعضٹاألحيانٹألنهاٹخاليةٹ
للمحاسبةٹ الــقــابــلــةٹ الــمــؤســســاتٹ مــنٹ
والــمــســاءلــة.ٹوقــدٹيــكــونٹغــيــابٹالحكمٹ
الديمقراطىٹالصالحٹهوٹالمسئولٹعنٹ
المبالغٹ رغــمٹ الـــدولٹ مــنٹ الكثيرٹ فشلٹ
الماليةٹالهائلةٹالتىٹتلقتهاٹكمساعداتٹ

أجنبيةٹخاللٹالعقدٹالمنصرم.
إلىٹانخفاضٹ الدولٹ أداءٹ ويؤدىٹسوءٹ
الشرعيةٹوانخفاضٹالدعمٹالمقدمٹإلىٹ
األنــظــمــةٹالــديــمــقــراطــيــةٹالــقــائــمــةٹعلىٹ

المواطنونٹ ويفقدٹ ٹ الــســوق.ٹ أســـاسٹ
فىٹكثيرٹمنٹالدولٹثقتهمٹفىٹأنظمتهمٹ
الديمقراطيةٹوإصالحاتٹالسوقٹألنهمٹ
أغلبٹاألحيانٹالٹيستفيدونٹشيئاٹ فىٹ
مــنٹاإلصــالحــاتٹاالقــتــصــاديــةٹأوٹمنٹ
األنــظــمــةٹالــســيــاســيــةٹالــديــمــقــراطــيــة.ٹٹ
أنٹ يــجــدونٹ ذلـــك,ٹ عــنٹ عــوضــاٹ ولكنهمٹ
المستفيدينٹالوحيدينٹمنٹاإلصالحاتٹ
وقليلٹ الفاسدةٹ الحكومةٹ مو�فوٹ هــمٹ
الذينٹ المواطنونٹ أمــاٹ ٹ الصفوة.ٹ منٹ
التحولٹ عمليةٹ مــنٹ قليالٹ ــفــادواٹ اســت
عمليةٹ فىٹ لهمٹصوتٹضعيفٹ وأصبحٹ
صنعٹالسياساتٹفإنهمٹيصبحونٹهدفاٹ
ألولــئــكٹالــذيــنٹيــريــدونٹقلبٹاألوضــاعٹ
عنٹ والــنــكــوصٹ الرئيسيةٹ السياسيةٹ
اإلصــالحــاتٹاالقــتــصــاديــة.ٹوقــدٹرأيناٹ
الديمقراطياتٹ منٹ العديدٹ فىٹ مؤخراٹ
توافقٹ حــدوثٹ الناشئةٹ واالقــتــصــاداتٹ
بــيــنٹاالشــتــراكــيــةٹوالــقــومــيــةٹوشــيــوعٹ
التصدىٹ بقصدٹ واإلرهـــــابٹ الملكيةٹ
عمليةٹ عـــنٹ والــــعــــدولٹ الــهــشــةٹ لـــلـــدولٹ
تكونٹ الحاالتٹ بعضٹ وفــىٹ اإلصــالح.ٹ
عمليةٹالتحولٹكلهاٹخاضعةٹللتهديد.

ـــح ــــرٹصـــال ــــي ــــغ ــــحــــكــــمٹالـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــىٹال آثــــــــــارٹال
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ال نــــتــــائــــجٹغـــــيـــــابٹالـــحـــكـــمٹ

الديمقراطيٹالصالح
لمطالبٹ تستجيبٹ الٹ ٹســيــاســاتٹ
الفرصٹ إتــاحــةٹ عــدمٹ ــىٹ وإل الشعبٹ

المتساوية
عــنــدمــاٹتــكــونٹمــشــاركــةٹالــمــواطــنــيــنٹ
القوانينٹ وضـــعٹ مــجــالٹ فــىٹ مــحــدودةٹ
النتائجٹ تصبحٹ واللوائح,ٹ والسياساتٹ
معبرةٹ غيرٹ إليهاٹ التوصلٹ يتمٹ الــتــىٹ
ــهــم.ٹٹوهـــــذاٹاالتـــجـــاهٹ ــاجــات ــي عـــنٹاحــت
قراراتٹ إلىٹ الوصولٹ يجعلٹ الشمولىٹ
مسألةٹ الفئاتٹ جميعٹ مصالحٹ تــخــدمٹ
فإنٹ ذلكٹ علىٹ وعــالوةٹ ٹ للغاية.ٹ صعبةٹ
بينٹ الفصلٹ مثلٹ الرقابة,ٹ آلياتٹ غيابٹ
عرضةٹ الحكوماتٹ يجعلٹ السلطات,ٹ
لتركيزٹالقوةٹفىٹقبضةٹالدولة.ٹٹونتيجةٹ
النخبةٹمتحكمةٹ لذلكٹتصبحٹحفنةٹمنٹ
والسياساتٹ القوانينٹ عمليةٹصنعٹ فىٹ
الخاصةٹ مصالحهاٹ لتحقيقٹ واللوائحٹ
ومــنٹ ٹ الــشــعــب.ٹ غالبيةٹ حــســابٹ عــلــىٹ
أمثلةٹاللوائحٹالتىٹالٹتستجيبٹلمطالبٹ
الشعبٹتلكٹالتىٹتقصرٹالمنافسةٹعلىٹ
قطاعاتٹمعينةٹأوٹتتطلبٹكمياتٹكبيرةٹ
منٹالمواردٹإلنشاءٹالشركاتٹوتشغيلها.ٹٹ
هذهٹاللوائحٹتخلقٹحواجزٹتعوقٹدخولٹ

االسواقٹوتحولٹدونٹالمنافسةٹوالنموٹ
وتجبرٹأصحابٹالمبادراتٹعلىٹاللجوءٹ

إلىٹالقطاعٹغيرٹالمنظم.
ٹتــــضــــاؤلٹالـــشـــرعـــيـــةٹوانـــخـــفـــاضٹ
للديمقراطيةٹواإلصالحاتٹ التأييدٹ

الرئيسية
وضعٹ فىٹ تخفقٹ التىٹ الحكوماتٹ إنٹ
ـــاســـاتٹتــســتــجــيــبٹالحــتــيــاجــاتٹ ســـي
الشعبٹأوٹفىٹتوفيرٹالسلعٹوالخدماتٹ
وبالتالىٹ تعهداتهاٹ تنكثٹ األســاســيــةٹ
أنٹ ذلـــكٹ ــالٹ ومــث تفقدٹشــرعــيــتــهــا.ٹ قــدٹ
اإلحـــــصـــــاءاتٹالــحــديــثــةٹتــشــيــرٹإلــىٹ
أمــريــكــاٹ فـــىٹ الــحــكــمٹ ادارةٹ ســـوءٹ أنٹ
والتأييدٹ الشرعيةٹ قدٹأضعفٹ الالتينيةٹ
سيترددٹ وكذلكٹ للديمقراطية.ٹ الشعبىٹ
غيرٹ الحكومةٹ تأييدٹ فــىٹ الــمــواطــنــونٹ
قاسيةٹ برامجٹ تقترحٹ عندماٹ الشرعيةٹ
مماٹ واالقتصادىٹ السياسىٹ لإلصالحٹ
إلىٹ التحولٹ تعطيلٹ إلىٹ بالتالىٹ يؤدىٹ
وفىٹ ٹ السوق.ٹ واقتصادٹ الديمقراطيةٹ
بعضٹالحاالت,ٹقدٹيشتركٹالمواطنونٹ
فــىٹمـــحـــاوالتٹقــلــبٹنــظــامٹالــحــكــمٹأوٹ
غيرٹ األنظمةٹ منٹ للتخلصٹ ثــوراتٹ فىٹ
دولٹ منٹ عددٹ فىٹ حدثٹ كماٹ الشرعيةٹ

أمريكاٹالالتينية.
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غيرٹ وتنظيميةٹ قانونيةٹ أطــراٹ ٹخلقٹ
مستقرة

آلياتٹ إلىٹ تفتقرٹ التيٹ الديمقراطياتٹ
السلطات,ٹ بينٹ الفصلٹ مثلٹ الــرقــابــةٹ
األفقيةٹ بــاآللــيــاتٹ إليهاٹ يــشــارٹ والــتــيٹ
فيٹ الشفافيةٹ إلــىٹ وتفتقرٹ للمساءلة,ٹ
السلطةٹ لتركيزٹ عرضةٹ تكونٹ أعمالهاٹ
وتنظيميةٹ قانونيةٹ تغييراتٹ وحـــدوثٹ
ميزانياتها.ٹٹ اســتــقــرارٹ وعـــدمٹ مــتــكــررةٹ
ويؤدىٹعدمٹاستقرارٹالجوانبٹالقانونيةٹ
وغــمــوضٹالــلــوائــحٹإلــىٹزيـــادةٹمخاطرٹ
عدمٹااللتزامٹبهاٹوإلىٹرفعٹتكلفةٹالقيامٹ
يؤدىٹ وبالمثل,ٹ ٹ اقتصادية.ٹ بانشطةٹ
غيابٹالشفافيةٹوالمساءلةٹفىٹالميزانيةٹ
إلىٹوجودٹتقلباتٹفىٹميزانياتٹالهيئاتٹ
الحكوميةٹالتىٹتوفرٹالسلعٹوالخدماتٹ
الميزانية,ٹ تقلباتٹ وتؤدىٹ ٹ األساسية.ٹ
بدورها,ٹإلىٹانخفاضٹٹقدرةٹالحكومةٹ
واللوائحٹ القوانينٹ وتنفيذٹ إدارةٹ علىٹ
متسقة.ٹ وبطريقةٹ بسرعةٹ والسياساتٹ
وضعفٹ اليقينٹ وعـــدمٹ التوترٹ ويـــؤدىٹ
جــاذبٹ غيرٹ مناخٹ وجــودٹ إلــىٹ الكفاءةٹ
لالستثماراتٹومنعٹأصحابٹالمبادراتٹ
منٹإنشاءٹالشركاتٹومنعٹالمستثمرينٹ

منٹاالستثمار

ٹتضاربٹورداءةٹالسلعٹوالخدمات
ذاتٹ المستقرةٹ والــمــيــزانــيــاتٹ األطـــرٹ
التصميمٹالقانونىٹوالتنظيمىٹالجيدٹالٹ
السلعٹ تقديمٹ استقرارٹ لضمانٹ تكفىٹ
النوعيةٹ ذاتٹ األســاســيــةٹ والــخــدمــاتٹ
الديمقراطىٹ النظامٹ �ــلٹ فــىٹ الجيدةٹ
أىٹ إنٹ ٹ الــســوق.ٹ أســاسٹ علىٹ القائمٹ
تنفيذٹ أوٹ إصــدارٹ تتولىٹ حكوميةٹ هيئةٹ
تحتاجٹ سياساتٹ أوٹ لوائحٹ أوٹ قوانينٹ
أنهٹالبدٹ ذلكٹ إدارةٹجيدة,ٹومعنىٹ إلىٹ
الهيئاتٹ علىٹ جيدةٹ رقــابــةٹ وجــودٹ مــنٹ
وعلىٹالمو�فينٹالعموميينٹومساءلتهمٹ
عماٹيقومونٹبه,ٹوماٹيخفقونٹعنٹالقيامٹ
به,ٹمنٹأعمال.ٹويحتاجٹالمواطنونٹإلىٹ
حالةٹ فىٹ إليهاٹ يرجعونٹ مراجعٹ وجودٹ
قيامٹ أوٹ األداءٹ فــىٹ الــحــكــومــةٹ فــشــلٹ
أوٹأطرافٹخاصةٹٹ مسئولينٹحكوميينٹ
بمخالفةٹالقانون.ٹٹفرجالٹاألعمال,ٹعلىٹ
إلىٹتصاريحٹ يحتاجونٹ المثال,ٹ سبيلٹ
لممارسةٹأعمالهم,ٹوإذاٹكانٹاستخراجٹ
الــتــصــريــحٹيــســتــغــرقٹعـــدةٹشــهــورٹأوٹ
عــدةٹســنــوات,ٹبــدالٹمــنٹعــدةٹأسابيع,ٹ
االقتصاديةٹ االنــشــطــةٹ أصــحــابٹ فــإنٹ
قادرينٹ يكونواٹ أنٹ يجبٹ والــمــبــادراتٹ
قيمةٹ وتحميلهاٹ الحكومةٹ مساءلةٹ علىٹ
األرباحٹالتىٹضاعتٹعليهم.ٹٹوبالمثل,ٹ
يحتاجٹالمواطنونٹإلىٹوسيلةٹلإلنصافٹ

ـــحـــكـــمٹالـــديـــمـــقـــراطـــيٹالـــصـــالـــح ـــجٹغــــيــــابٹال ـــائ ـــت ن



١٧

دى
ــــــا
صـــــ
ــــــــ
ـــتـــ
قــــــــ
واال

ـىٹ
ســـــــ

ــــــا
ــــيــ
ســــ
ــــــــ
حٹال

ــال
ــــــــ
إلصــ

ــــــــ
ٹلــــ
ـــى
ســـــ
ــــــــ
ــــــي
ـرئــ
لـــــــ
نٹا
ـــــو
كـــــ
ــــــــ
ـــمــ
لـــــــ
.ٹا
حٹ.

ــــــــ
ـــالــ
صـــــــ

ــــــــ
ٹالــ
ـــي
طــــــ
ــــرا
قـــــ
ـــــــــ
ــــم
ديـــــ

ـــــــــ
مٹال

ــــــــ
ـــك
حـــــ
ــــــــ
ال

فىٹحالةٹحدوثٹانتهاكاتٹتعاقديةٹدونٹ
عدمٹ بسببٹ للعقوبةٹ المخالفٹ تعريضٹ
جميعٹ وفــىٹ القضائي.ٹ النظامٹ كفاءةٹ
الحكمٹ يقومٹ انٹ يمكنٹ الــحــاالت,ٹ هــذهٹ

الديمقراطىٹالصالحٹبدورٹهام.

ــمــواردٹ ال تخصيصٹ وســـوءٹ ٹإهــــدارٹ
المحليةٹواألجنبية

المساءلةٹتصبحٹ غيابٹمؤسساتٹ عندٹ
الـــمـــواردٹاألجــنــبــيــةٹوالــمــحــلــيــةٹعرضةٹ

للضياعٹوسوءٹالتخصيص.
مــشــاركــةٹفىٹ ــاكٹ هــن تــكــنٹ لـــمٹ ٹإذاٹ
تخصيصٹ يــتــمٹ الــــقــــرارات,ٹ صــنــعٹ
المواردٹفىٹالغالبٹلمشاريعٹتحققٹ
أوٹ المواطنينٹ مــنٹ حفنةٹ مصالحٹ
حسابٹ علىٹ المجموعاتٹ منٹ عــددٹ
أنٹ ذلـــكٹ ومــثــالٹ ٹ الــشــعــب.ٹ غالبيةٹ
الذينٹ الصناعةٹ رجــالٹ منٹ النخبةٹ
األسواقٹ احتياجاتٹ لتلبيةٹ ينتجونٹ
علىٹ قـــادريـــنٹ يــصــبــحــونٹ المحليةٹ
لهاٹ الدعمٹ بتقديمٹ الحكومةٹ إقناعٹ
علىٹ تــقــضــىٹ حـــواجـــزٹ بـــوضـــعٹ أوٹ
ــافــســة.ٹٹوكـــذلـــكٹيــعــمــدٹكــبــارٹ ــمــن ال
حكوماتهمٹ إغــــراءٹ إلـــىٹ الــمــقــاولــيــنٹ
عمالقةٹ مــشــروعــاتٹ فــىٹ بــالــدخــولٹ
ــعــامــةٹربــمــاٹالٹتــكــونٹ ــألشــغــالٹال ل
ربماٹ أوٹ الــشــعــبٹ لــصــالــحٹ محققةٹ

تتكلفٹمبالغٹباهظةٹيتحملهاٹدافعوٹ
الضرائب.

الحكوميةٹ الــهــيــئــاتٹ تفتقرٹ ٹعــنــدمــاٹ
والمحاسبةٹ المساءلةٹ أنظمةٹ إلــىٹ
المزيدٹ إعطائهاٹ فــإنٹ والشفافية,ٹ
المشكلة.ٹٹ يحلٹ الٹ قدٹ الــمــواردٹ منٹ
التىٹ المتطرفةٹ وفىٹبعضٹالحاالتٹ
وقــعــتٹفــىٹبــيــروٹوزائـــيـــرٹوزامــبــيــاٹ
والمواردٹ الخارجيةٹ المعوناتٹ كانتٹ
الحساباتٹ إلـــىٹ تــتــســربٹ المحليةٹ
الــمــصــرفــيــةٹالـــخـــاصـــةٹبــالــحــكــامٹ
ومسئولىٹ الحكامٹ وأســرٹ وأصدقاءٹ
الحكومة.ٹٹوباختصار,ٹيعتبرٹغيابٹ
واحداٹ الصالحٹ الديمقراطىٹ الحكمٹ
منٹاألسبابٹالرئيسيةٹلفشلٹالكثيرٹ
األجنبيةٹ المعوناتٹ مشروعاتٹ منٹ
المحليةٹ اإلصـــالحـــاتٹ ومـــبـــادراتٹ
حقيقية,ٹ ديمقراطياتٹ تحقيقٹ فــىٹ
واقـــتـــصـــاداتٹقــائــمــةٹعــلــىٹأســاسٹ

السوقٹوتنميةٹمستدامة.
النموٹ وإعـــاقـــةٹ ــفــســادٹ ال ٹتــشــجــيــعٹ

الطبيعى
ـــديـــمـــقـــراطـــىٹغــيــرٹ ــــــؤدىٹالـــحـــكـــمٹال ي
الصالحٹإلىٹالفساد.ٹٹوهناكٹعددٹمنٹ
احترامٹ عدمٹ أنٹ تؤكدٹ التىٹ الدراساتٹ
وهىٹ والمحاسبة,ٹ والمساءلةٹ القانونٹ
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المؤسساتٹاالساسيةٹللحكمٹالصالح,ٹ
الفساد.ٹٹ مــنٹ أعلىٹ مستوياتٹ تواكبهٹ
ومنٹالحقائقٹالمعروفةٹأنٹالفسادٹيعوقٹ
التنميةٹالسياسيةٹواالقتصاديةٹويؤدىٹ
وزيـــادةٹ النموٹ مــعــدالتٹ تخفيضٹ إلــىٹ
ومنعٹ االقــتــصــادىٹ الــنــشــاطٹ تكاليفٹ
طلبٹ ٢٠٠٢ٹ سنةٹ وفىٹ االستثمارات.ٹ
 Executive التنفيذىٹ األعمالٹ مسحٹ
الــشــركــاتٹ مــنٹ  Business Survey

فىٹاالقتصاداتٹالصاعدةٹترتيبٹأكبرٹ
وجــاءتٹ ٹ نشاطها.ٹ تكبلٹ التىٹ القيودٹ
القيودٹ اكبرٹ انٹ لتبينٹ المسحٹ نتائجٹ
والبيروقراطيةٹ الكفاءةٹ عدمٹ فىٹ يتمثلٹ

الحكوميةٹبعدٹقيدٹالتمويل.
إنٹالفسادٹفىٹعملياتٹالخصخصةٹفىٹ
والديمقراطياتٹ االقتصاداتٹ منٹ كثيرٹ
الــنــاشــئــةٹيــبــيــنٹهــــذهٹالـــنـــقـــاط.ٹٹوقــدٹ
تمتٹ التىٹ الخصخصةٹ عملياتٹ أدتٹ
إلــىٹٹ مــنــاســبــةٹ دونٹوجـــودٹمــؤســســاتٹ
و�هورٹ تقييمهاٹ وسوءٹ األصولٹ تجريدٹ
ــكــاراتٹتــقــدمٹمــنــتــجــاتٹوخــدمــاتٹ احــت
فيها.ٹٹ مبالغٹ بــأســعــارٹ الــجــودةٹ رديــئــةٹ
المالكٹ ارتبطٹ الحاالتٹ منٹ كثيرٹ وفىٹ
للشركاتٹ الجددٹ المديرونٹ أوٹ الجددٹ
كبيراٹ ارتــبــاطــاٹ تخصيصهاٹ تــمٹ الــتــىٹ
بمو�فىٹالدولةٹواستغلواٹهذهٹالعالقاتٹ
ــطــةٹومـــقـــاومـــةٹ ــســل ـــراكٹفــــىٹال ـــالشـــت ل

علىٹ تعملٹ التىٹ الهامةٹ اإلصــالحــاتٹ
تعزيزٹآلياتٹالسوقٹألنٹمنٹشأنٹتلكٹ

اآللياتٹتقليلٹسلطتهم.
إلـــىٹتخفيضٹ الــفــســادٹ ـــؤدىٹ ي ــكٹ وكــذل
عائداتٹالحكومةٹمنٹالسلعٹوالخدماتٹ
الــمــالــيــةٹ اإلدارةٹ وإعـــاقـــةٹ ــةٹ األســاســي
الــســلــيــمــةٹوزيـــــــادةٹالــفــقــرٹوانــتــشــارٹ
يقضىٹ الفسادٹ فإنٹ وأخيرا,ٹ ٹ الظلم.ٹ
االقتصاديةٹ المؤسساتٹ شرعيةٹ علىٹ
تعتبرٹ ــتــىٹ ال الــرئــيــســيــةٹ والــســيــاســيــةٹ
ـــصـــادىٹمثلٹ ـــت االق لــلــنــمــوٹ ضــــروريــــةٹ
احترامٹ غيابٹ وفىٹ ٹ القانون.ٹ احترامٹ
بمنأىٹ الملكيةٹ حقوقٹ تكونٹ القانون,ٹ
ــدمــاٹتــكــونٹحــقــوقٹ عـــنٹاألمــــــن.ٹٹوعــن
المبادرونٹ يمتنعٹ آمنة,ٹ غيرٹ الملكيةٹ
الحصولٹ عنٹ المشروعاتٹ وأصحابٹ
فائدةٹ بمعدالتٹ المقدمةٹ القروضٹ علىٹ
مــعــقــولــةٹإلنـــشـــاءٹمــشــروعــاتٹجــديــدةٹ
ويمتنعٹ قائمة,ٹ مشروعاتٹ لتطويرٹ أوٹ
ولوٹ حتىٹ االستثمارٹ عنٹ المستثمرونٹ
فائدةٹ بمعدالتٹ متوفراٹ االئتمانٹ كــانٹ

رخيصة.
وتـــشـــيـــرٹدراســــــــاتٹعــــديــــدةٹأجـــريـــتٹ
تحترمٹ الــتــىٹ ــــدولٹ ال أنٹ إلـــىٹ مــؤخــراٹ
شفافيةٹ بهاٹ وتــوجــدٹ الــقــانــونٹ ســيــادةٹ
وآلــيــاتٹ قــويــةٹ برلمانيةٹ ورقــابــةٹ كبيرةٹ
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ــــــــ
ـــك
حـــــ
ــــــــ
ال والــمــســاءلــةٹ الــــرأىٹ عــنٹ للتعبيرٹ قــويــةٹ

ـــىٹمــــنٹأخـــالقـــيـــاتٹ ومـــســـتـــويـــاتٹأعـــل
تتمتعٹ الــتــىٹ ـــــدولٹ ال هـــىٹ الـــشـــركـــاتٹ
ومعدالتٹ الفسادٹ منٹ اقلٹ بمستوياتٹ
المحلىٹ ــنــاتــجٹ ال إجــمــالــىٹ مـــنٹ ــىٹ أعــل
بالمقارنةٹبغيرهاٹمنٹالدولٹالتىٹتفتقرٹ
أنٹ والحقيقةٹ ٹ الخصائص.ٹ هــذهٹ إلــىٹ
ذاتٹ الدولٹ أنٹ بينتٹ الدراساتٹ بعضٹ
فيهاٹ تنخفضٹ الشموليةٹ المؤسساتٹ
مستوياتٹالعمالةٹوالتشغيلٹوتقلٹفيهاٹ
معدالتٹ فيهاٹ وترتفعٹ النموٹ مــعــدالتٹ
الــفــقــرٹألنــهــاٹفــشــلــتٹفــىٹخــلــقٹفــرصٹ
األصــول.ٹٹ ويناءٹ الثروةٹ وتكوينٹ العملٹ
وتؤكدٹهذهٹالنتائجٹمجتمعةٹأنٹالحكمٹ
الــديــمــقــراطــىٹالــصــالــحٹ(ولــيــسٹمجردٹ
وثيقاٹ ارتــبــاطــاٹ يرتبطٹ الديمقراطية)ٹ

بمعدالتٹالنموٹالمرتفعة.
ٹتــخــفــيــضٹالـــدخـــلٹوزيـــــادةٹاألمــيــةٹ

ومعدالتٹالوفاةٹلدىٹاألطفال
آلياتٹ التىٹتغيبٹفيهاٹ الدولٹ تبينٹأنٹ
الدعائمٹ منٹ وهماٹ والمسائلة,ٹ التعبيرٹ
األساسيةٹللحكمٹالديمقراطىٹالصالح,ٹ
وتزيدٹ العامٹ الدخلٹ مستوىٹ فيهاٹ يقلٹ
معدالتٹالوفياتٹلدىٹاألطفالٹكماٹتزيدٹ
دانييلٹ وقــدٹتوصلٹ ٹ األمــيــة.ٹ مــعــدالتٹ
كوفمانٹفىٹواحدةٹمنٹالدراساتٹالتىٹ

احــتــرامٹ مستوىٹ ضعفٹ أنٹ أجــراهــاٹ
سيادةٹالقانونٹيرتبطٹارتباطاٹمباشراٹ
معدالتٹ وارتــفــاعٹ الــدخــولٹ بانخفاضٹ
معدالتٹ وارتفاعٹ األطفالٹ لدىٹ الوفاةٹ
األمية.ٹٹوبالمثل,ٹبينتٹدراساتٹأخرىٹ
والمسائلةٹ التعبيرٹ آلــيــاتٹ ضعفٹ أنٹ
انخفاضٹ عنٹ يكونٹمسئوالٹ أنٹ يمكنٹ
٢,٥ٹ بمعاملٹ الوطنىٹ الدخلٹ معدالتٹ
الديمقراطيةٹ الــمــمــارســةٹ ضعفٹ وأنٹ
وغــيــابٹحــريــةٹالــتــعــبــيــرٹمــنٹالــعــوامــلٹ
حــدوثٹ علىٹ تساعدٹ الــتــىٹ الــجــوهــريــةٹ
أنٹغيابٹ ثــبــتٹ ــكٹ وكــذل ٹ الــمــجــاعــات.ٹ
بغيابٹ يرتبطٹ الديمقراطيةٹ الممارسةٹ
االلتزامٹبحمايةٹالبيئةٹوحمايةٹالمواردٹ

الالزمةٹللنموٹاالقتصادى.

ـــةٹ ـــصـــادي ـــت ــــــــــاتٹاالق ٹإثـــــــــارةٹاألزم
والسياسية

ــــــــدولٹالــــتــــىٹتـــخـــلـــوٹمــنٹ تـــتـــعـــرضٹال
الـــمـــؤســـســـاتٹالــخــاضــعــةٹلــلــمــســاءلــةٹ
بهٹ المسلمٹ ٹومنٹ كبيرة.ٹ ماليةٹ ألزماتٹ
اآلنٹأنٹاألزماتٹالماليةٹالتىٹشهدتهاٹ
كانتٹ الالتينيةٹ وأمريكاٹ وروسياٹ آسياٹ
وتعتبرٹ ٹ الصالح.ٹ الحكمٹ لغيابٹ نتيجةٹ
هامةٹ للمساءلةٹ الخاضعةٹ المؤسساتٹ
بصفةٹخاصةٹفىٹالقطاعٹالماليٹألنهاٹ
ألصحابٹ اإلقــراضٹ منحٹ علىٹ تساعدٹ
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الــــــــحــــــــكــــــــمٹالـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيٹالــــــــــصــــــــــالــــــــــح ..ٹالــــــــــمــــــــــكــــــــــونٹالــــــــرئــــــــيــــــــســــــــىٹلــــــــــــإلصــــــــــــالحٹالــــــــســــــــيــــــــاســــــــىٹواالقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادى

التيٹ الممارساتٹ منٹ وهىٹ العالقات,ٹ
منٹشأنهاٹتدميرٹاالقتصاد.ٹٹوالحقيقةٹ
مسحٹ إليهاٹ توصلٹ التىٹ النتائجٹ أنٹ
تؤكدٹ ٢٠٠٢ٹ ســنــةٹ الــتــنــفــيــذىٹ ــــرأىٹ ال
ــحٹ ارتــــبــــاطٹمـــســـتـــوىٹالـــحـــكـــمٹالــصــال
وعالوةٹ ٹ والمالي.ٹ الصحىٹ بالقطاعينٹ
ــــؤدىٹاألزمــــــاتٹالــمــالــيــةٹ ــــك,ٹت عــلــىٹذل
االستقرارٹ زعــزعــةٹ إلــىٹ واالقــتــصــاديــةٹ

السياسي.

واإلقليميٹ الوطنيٹ األمــنٹ ٹتعريضٹ
والدوليٹللخطر

ــــيٹتـــخـــلـــوٹمـــــنٹالــحــكــمٹ ــــت ـــــــــدولٹال ال
الــديــمــقــراطــيٹالــصــالــحٹتــكــونٹمــهــددةٹ
ــىٹ أمـــنـــيـــا.ٹٹفــــالــــدولٹالـــتـــىٹتــفــتــقــرٹإل
ولــوائــحٹ قــوانــيــنٹ وتنفيذٹ أســالــيــبٹســنٹ
الخدماتٹ توفيرٹ والىٹ التصميمٹ جيدةٹ
مواطنيهاٹ أمــنٹ فيهاٹ بماٹ األســاســيــةٹ
منٹ كــبــيــرةٹ لمجموعةٹ مــعــرضــةٹ تــكــونٹ
المشاكل.ٹٹأوال,ٹتكونٹهذهٹالدولٹغيرٹ
الوديةٹ بالطرقٹ النزاعاتٹ لحسمٹ مهيأةٹ
هذهٹ كانتٹ ســواءٹ المطلوبةٹ وبالسرعةٹ
والحكومة,ٹ األفــرادٹ بينٹ تقعٹ النزاعاتٹ
بينٹ أوٹ ومــجــمــوعــاتٹ أفـــــرادٹ بــيــنٹ أوٹ
إداراتٹحكوميةٹ(بماٹفىٹذلكٹالنزاعاتٹ
العسكريةٹ الــجــهــاتٹ بــيــنٹ تــقــعٹ ــتــىٹ ال
والوزاراتٹأوٹاإلداراتٹالحكوميةٹالتىٹ

التىٹ النزاعاتٹ إنٹ ٹ مدنيون).ٹ يرأسهاٹ
الٹتجدٹسبيلهاٹإلىٹالحلٹقدٹتتصاعدٹ
وتؤدىٹإلىٹالعنفٹالذىٹقدٹيصلٹإلىٹ
حدٹالحربٹاألهلية.ٹوكذلكٹتكونٹالدولٹ
ذاتٹالحكمٹالسيئٹغيرٹمستعدةٹلمنعٹ
انتشارٹاألمراضٹأوٹالجريمةٹالمنظمةٹ
أوٹتجارةٹالمخدراتٹوتكونٹغيرٹقادرةٹ
وغسيلٹ االحــتــيــالٹ عملياتٹ كبحٹ علىٹ
حقوقٹ وانتهاكاتٹ واإلرهـــابٹ األمـــوالٹ
إلىٹ تـــؤدىٹ عملياتٹ وكلهاٹ اإلنــســان,ٹ
زعزعةٹوإضعافٹاألمنٹعلىٹالمستوياتٹ

الوطنيةٹواإلقليميةٹوالدولية.

ـــحـــكـــمٹالـــديـــمـــقـــراطـــيٹالـــصـــالـــح ـــجٹغــــيــــابٹال ـــائ ـــت ن
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ال كــــيــــفٹيـــتـــحـــقـــقٹالـــحـــكـــمٹ

الديمقراطيٹالصالح?
يعتبرٹالوصولٹإلىٹالحكمٹالديمقراطىٹ
المستمرةٹ ــتــحــديــاتٹ ال مـــنٹ الــصــالــحٹ
الــمــبــادراتٹ مــنٹ الكثيرٹ تتطلبٹ الــتــىٹ
ومنٹ والــخــاصٹ الــعــامٹ القطاعينٹ مــنٹ
منظماتٹالمجتمعٹالمدنى.ٹوهذاٹالجزءٹ
مــنٹالــتــقــريــرٹيــصــفٹبــعــضٹالــوســائــلٹ
الــرئــيــســيــةٹالــتــىٹيــمــكــنٹاســتــعــمــالــهــاٹ
اعتبارٹ ويجبٹ التحدي.ٹ هذاٹ لمواجهةٹ
يمكنٹ أدواتٹ بمثابةٹ التوصياتٹ هــذهٹ
استعمالهاٹ والــحــكــومــاتٹ للمواطنينٹ
القابلةٹ مؤسساتهمٹ إلنشاءٹ وتكييفهاٹ
الظروفٹ معٹ تتناسبٹ والتىٹ للمساءلةٹ

المحليةٹالواقعية.

ٹزيادةٹمستوىٹالشفافية
منٹ المعلوماتٹ علىٹ الحصولٹ يعتبرٹ
تحقيقهاٹ يــجــبٹ الــتــىٹ الــخــطــواتٹ أهـــمٹ
الصالح,ٹ الديمقراطىٹ الحكمٹ لتحسينٹ
فالمعلوماتٹتغذىٹالشفافيةٹوالمحاسبةٹ
وبالتالىٹتؤدىٹإلىٹالحوكمةٹالجيدةٹفىٹ
جميعٹالمجاالت.ٹوالشفافيةٹهىٹتدفقٹ

واالجتماعيةٹ االقتصاديةٹ المعلوماتٹ
والـــســـيـــاســـيـــةٹالـــشـــامـــلـــةٹفــــىٹالـــوقـــتٹ
االعــتــمــادٹ يمكنٹ وبــطــريــقــةٹ الــمــنــاســبٹ
عليها.ٹوهناكٹثالثةٹمكوناتٹللمعلوماتٹ
الحصولٹ إمكانيةٹ أوال,ٹ هى:ٹ الشفافةٹ
متاحةٹ تكونٹ انٹ أىٹ المعلوماتٹ علىٹ
تكونٹ أنٹ وثانيا,ٹ المواطنين,ٹ لجميعٹ
بالموضوعٹ الصلةٹ وثيقةٹ المعلوماتٹ
المعنيةٹ بالقضيةٹ متعلقةٹ تكونٹ انٹ أىٹ
امكانيةٹ وثالثا,ٹ معين,ٹ قــرارٹ بإصدارٹ
يجبٹ لذلكٹ المعلوماتٹ علىٹ االعتمادٹ
وحديثةٹ دقيقةٹ المعلوماتٹ تــكــونٹ انٹ

وشاملة.

توصياتٹبالسياساتٹالتىٹتعملٹعلىٹ
زيادةٹمستوىٹالشفافية

إصدارٹوإنقاذٹقوانينٹحريةٹالمعلوماتٹ
علىٹ بالحصولٹ للجمهورٹ تسمحٹ التىٹ
ــقــوانــيــنٹوالــلــوائــحٹ وثــائــقٹالــلــجــانٹوال
الحكومية,ٹسواءٹمسوداتٹالقوانينٹأوٹ
والمعلوماتٹ بالفعل,ٹ الساريةٹ القوانينٹ
المتعلقةٹبالميزانية,ٹوسجالتٹتصويتٹ
أعضاءٹالهيئاتٹالتشريعيةٹحتىٹيتمكنٹ
تقييمٹ منٹ اإلعالمٹ ووسائلٹ المواطنونٹ

ـــمـــقـــراطـــيٹالـــصـــالـــح? ـــدي ــحــقــقٹالـــحـــكـــمٹال ــت كـــيـــفٹي
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ســجــالتٹالــمــو�ــفــيــنٹالــعــمــومــيــيــنٹثمٹ
مساءلتهمٹومحاسبتهم.ٹٹوبالتالىٹيجبٹ
وجهٹ علىٹ يلىٹ ماٹ تحددٹ معاييرٹ وضعٹ

الخصوص:
ــومــاتٹالـــتـــىٹيجبٹ ــمــعــل ٹمـــاٹهـــىٹال
المعاييرٹ أنٹتنصٹ تقديمها?ٹويجبٹ
علىٹجودةٹودقةٹوشموليةٹالمعلوماتٹ

التىٹيجبٹتقديمها.
لتقديمٹ المناسبةٹ الــصــورةٹ هــىٹ ٹمــاٹ
الحصولٹ السهلٹ منٹ المعلومات?ٹ
بصورةٹ تقدمٹ التىٹ المعلوماتٹ علىٹ

بسيطةٹومستقيمة.
المكلفةٹ الحكوميةٹ الهيئةٹ هــىٹ ٹمــاٹ
المعلوماتٹ أنواعٹ هىٹ وماٹ بالنشر,ٹ
ــتــىٹيــمــكــنٹنــشــرهــاٹومــواصــفــاتٹ ال
الــمــحــتــوىٹالـــــذىٹتــتــضــمــنــهٹهــذهٹ

المعلومات?
عنٹ المعلومات?ٹ نشرٹ سيتمٹ ٹكيفٹ
طــريــقٹالــمــطــبــوعــاتٹالــحــكــومــيــةٹأوٹ
مــواقــعٹاالنــتــرنــيــتٹالــحــكــومــيــة,ٹأوٹ
اإلعالناتٹ أوٹ الرسمية,ٹ اإلعــالنــاتٹ
الطلب,ٹ حــســبٹ أوٹ الــصــحــف,ٹ فــىٹ

الخ.
عنٹ للكشفٹ الزمنىٹ اإلطــارٹ هوٹ ٹماٹ
الخاصةٹ فالمعلوماتٹ المعلومات?ٹ
نشرهاٹ يجبٹ مثالٹ قانونٹ بمسودةٹ

مقدماٹقبلٹانعقادٹجلساٹلمناقشتهاٹ
يمكنٹ وعندئذٹ عليها.ٹ للتصويتٹ أوٹ
اإلعالمٹ ووسائلٹ الخارجيةٹ للهيئاتٹ
للتحققٹ المعاييرٹ هــذهٹ اســتــخــدامٹ
الوقتٹ فــىٹ المعلوماتٹ صــدورٹ مــنٹ
المناسب,ٹومنٹدقتهاٹوشموليتها.
ٹتأسيسٹوحمايةٹحريةٹاإلعالم

دولٹ مــنٹ كثيرٹ فــىٹ الصحفيونٹ يتأثرٹ
العالمٹبالسلطةٹالسياسيةٹولذلكٹتعتبرٹ
والمستقلةٹ الحساسةٹ اإلعــالمٹ وسائلٹ
بنشرٹ الشفافيةٹ لتعزيزٹ األهميةٹ بالغةٹ
وإذاعــــةٹالــبــيــانــاتٹالــعــامــةٹوالــمــقــاالتٹ
للمحاسبةٹ القابليةٹ وتعزيزٹ واإلعالناتٹ
بكشفٹالفسادٹوكشفٹنقصٹالشفافيةٹ
وانتهاكاتٹالقوانينٹوأوجهٹالنقصٹفىٹ
الــحــكــومــي.ٹٹ األداءٹ ـــىٹ وف اإلجـــــــراءاتٹ
واألهمٹمنٹذلكٹأنهٹالبدٹأنٹتكونٹهناكٹ
برامجٹتثقيفيةٹلتدريبٹالصحفيينٹعلىٹ
دراسةٹالسياساتٹوالقوانينٹواللوائح.ٹٹ
كثيرٹ فىٹ الصحفيونٹ يتعرضٹ وكذلكٹ
منٹدولٹالعالمٹللتهديدٹعندماٹيقومونٹ
أوٹ الحكوميةٹ الهيئاتٹ فسادٹ بكشفٹ
الكثيرٹ وهناكٹ الحكوميين,ٹ المسئولينٹ
منٹالصحفيينٹالذينٹأدخلواٹالسجونٹ
بهذاٹ القيامٹ نتيجةٹ أرواحهمٹ فقدواٹ أوٹ
الــضــرورىٹ مــنٹ يــكــونٹ وهــكــذاٹ العمل.ٹ

ـــمـــقـــراطـــيٹالـــصـــالـــح? ـــدي ــتــحــقــقٹالـــحـــكـــمٹال كـــيـــفٹي
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الصحفيينٹ لــحــمــايــةٹ ٹ ـــاتٹ ـــي آل وضــــعٹ
وضمانٹحقوقهمٹالمهنية.

توصياتٹبالسياساتٹالتيٹتعملٹعلىٹ
حمايةٹحريةٹاالعالم

ٹإصدارٹوإنفاذٹقوانينٹتضمنٹحريةٹ
وسائلٹاإلعالمٹٹتشملٹضمانٹسريةٹ

مصادرٹالمعلوماتٹومنٹالرقابة.
لوسائلٹ الخاصةٹ بالملكيةٹ ٹالسماحٹ
اإلعــــــــالمٹبـــتـــوحـــيـــدٹشـــــــروطٹمــنــحٹ
بحيثٹ والـــتـــصـــاريـــحٹ الــتــراخــيــصٹ
تصبحٹفىٹمتناولٹاليدٹمنٹالناحيةٹ

الزمنيةٹوالمالية.
لألخبارٹ المحايدةٹ التغطيةٹ ٹتشجيعٹ
للدولةٹ المملوكةٹ اإلعالمٹ وسائلٹ فىٹ

بتكوينٹلجانٹمراقبةٹمستقلة.
ٹتــوفــيــرٹإمــكــانــيــةٹحـــصـــولٹوســائــلٹ
المتعلقةٹ المعلوماتٹ علىٹ اإلعـــالمٹ

بأنشطةٹالحكومة.
ٹتــوفــيــرٹفـــرصٹالــتــدريــبٹعــلــىٹمهنةٹ
منٹ الصحفيينٹ لتمكينٹ الصحافةٹ
والغشٹ الصالحٹ غيرٹ الحكمٹ كشفٹ

والفساد.ٹ
فىٹ الصحفيينٹ مــســئــولــيــةٹ ٹتــعــزيــزٹ
إعـــــــدادٹتـــقـــاريـــرٹحـــــولٹالــقــضــايــاٹ
األساسيةٹ والسياسيةٹ االجتماعيةٹ

بـــمـــاٹفــيــهــاٹالـــقـــضـــايـــاٹالــمــتــعــلــقــةٹ
والدينيةٹ العرقيةٹ واألقليةٹ بالمرأةٹ

والمجموعاتٹالمهمشة.

صنعٹ فــىٹ العامةٹ المشاركةٹ ٹزيـــادةٹ
القرار

إنٹزيادةٹالشفافيةٹعنٹطريقٹمعلوماتٹ
دقيقةٹ وتكونٹ عليهاٹ الحصولٹ يسهلٹ
وحدهاٹ تكفىٹ الٹ للموضوع,ٹ ومناسبةٹ
الصالح.ٹٹ الديمقراطىٹ الحكمٹ إلقــامــةٹ
الــمــعــلــومــاتٹيساعدٹ عــلــىٹ فــالــحــصــولٹ
المواطنينٹعلىٹتحديدٹماٹينبغىٹتغييرهٹ
أوٹتحسينه.ٹٹوكذلكٹيحتاجٹالمواطنونٹ
إلىٹآلياتٹيمكنٹمنٹخاللهاٹأنٹٹيؤثرواٹ
الحكامٹ ويضعواٹ التغييرٹ إحــداثٹ فىٹ
موضعٹ فــىٹ الحكوميينٹ والمسئولينٹ
ويــحــتــاجٹ منتظمة.ٹ بــصــفــةٹ الــمــســاءلــةٹ
الـــمـــشـــرعـــونٹوصــــنــــاعٹالــســيــاســاتٹ
احتياجاتٹ علىٹ للتعرفٹ آلــيــاتٹ إلــىٹ
أوٹ وأولياتهم,ٹ ومصالحهمٹ المواطنينٹ
الــقــرارٹ يــحــتــاجٹصــنــاعٹ آخـــر,ٹ بمعنىٹ
إلـــىٹمــعــلــومــاتٹشــامــلــةٹوحــديــثــةٹتبينٹ
بصفةٹ ويطلبونهٹ الناسٹ يريدهٹ ماٹ لهمٹ
قدٹ المعلوماتٹ هــذهٹ وبــدونٹ ٹ منتظمة.ٹ
وأفضلٹ القوانينٹ صناعٹ أفضلٹ يقومٹ
صــنــاعٹالــســيــاســاتٹبــكــلٹحــســنٹنيةٹ
غالبيةٹ تفيدٹ الٹ ولوائحٹ قوانينٹ بوضعٹ
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الــمــواطــنــيــن.ٹٹوعـــالوةٹعلىٹذلـــك,ٹإذاٹ
منٹ منتظمةٹ مــدخــالتٹ هــنــاكٹ تكنٹ لــمٹ
القضائىٹ النظامٹ يقعٹ قدٹ المواطنين,ٹ
القراراتٹتحتٹسيطرةٹبعضٹ وصناعٹ
أصحابٹ منٹ المجموعاتٹ أوٹ األفـــرادٹ
ــفــوذٹالـــذيـــنٹيــنــجــحــونٹدائـــمـــاٹفىٹ ــن ال
ــوائــحٹالٹتــخــدمٹإالٹ إصـــدارٹقــوانــيــنٹول

مصالحهمٹالخاصة.
معهدٹ وضــعٹ التسعيناتٹ مطلعٹ وفــىٹ
الـــحـــريـــةٹوالـــديـــمـــقـــراطـــيـــةٹفــــىٹبــيــروٹ
القرارٹ عمليةٹصنعٹ لجعلٹ استراتيجيةٹ
تلكٹ وتــضــمــنــتٹ ديــمــوقــراطــيــة.ٹ عمليةٹ

االستراتيجيةٹالمكوناتٹالتالية:

تعملٹ الــتــىٹ بــالــســيــاســاتٹ تــوصــيــاتٹ
فىٹصنعٹ العامةٹ المشاركةٹ زيادةٹ علىٹ

القرار
القوانينٹ جميعٹ مسوداتٹ نشرٹ ٹيتمٹ
منهاٹ يتعلقٹ ماٹ باستثناءٹ واللوائح,ٹ
الخارجية,ٹ والشئونٹ العامٹ باألمنٹ
ويشملٹ كقوانين,ٹ تــصــدرٹ أنٹ قبلٹ
أوٹ القانونٹ ألهــدافٹ شرحاٹ النشرٹ
علىٹ يعودٹ لماٹ وتحليلٹ السياسة,ٹ
يتحملهٹ ومـــاٹ فــائــدةٹ مــنٹ المجتمعٹ
الجهةٹ إلـــىٹ وإشــــــارةٹ تــكــلــفــة,ٹ مـــنٹ
ممثلىٹ أوٹ الحكوميةٹ الــجــهــاتٹ أوٹ

الحكومةٹالذينٹأعدواٹالمسودة.

ٹوبعدٹذلكٹتعطىٹللمواطنينٹووسائلٹ
اإلعالمٹمدةٹشهرٹلتقديمٹمالحظاتهمٹ
وتعليقاتهمٹإلىٹالممثلٹالحكومىٹأوٹ
وتكونٹ المعنية.ٹ الحكوميةٹ الهيئةٹ
الــحــكــومــةٹمــلــزمــةٹبــتــوفــيــرٹالــفــرصٹ
لــلــمــواطــنــيــنٹلــمــنــاقــشــةٹمـــســـوداتٹ
القوانينٹواللوائحٹفىٹجلساتٹعامة,ٹ
ويتمٹذلكٹفىٹالمنتدياتٹالعامةٹالتىٹ
تعقدٹفىٹأماكنٹمناسبةٹبعدٹاإلعالنٹ
خاللٹ مــنٹ أوٹ جــيــدةٹ بطريقةٹ عنهاٹ
المناقشاتٹاإلليكترونيةٹعلىٹشبكةٹ
لوسائلٹ يمكنٹ وكذلكٹ ٹ االنترنيت.ٹ
اإلعالمٹأنٹتشجعٹهذهٹالمناقشاتٹ
بنشرٹالمقاالتٹالتىٹتتضمنٹاآلراءٹ
أصحابٹ واســتــضــافــةٹ والتعليقاتٹ
البحثيةٹ المراكزٹ الــرأي.ٹٹكماٹتقومٹ
عندماٹ المناقشاتٹ نوعيةٹ بتحسينٹ
تنشرٹوتــوزعٹعلىٹنطاقٹواســعٹماٹ
علىٹ يترتبٹ عماٹ تحليالتٹ منٹ تعدهٹ
القانونٹأوٹالالئحةٹموضوعٹالتحليلٹ

منٹفوائدٹوتكاليف.
ٹيـــجـــبٹإعــــطــــاءٹالـــمـــواطـــنـــيـــنٹحــقٹ
االستماعٹ جلساتٹ فــىٹ المشاركةٹ
االستشاريةٹ الــلــجــانٹ وفــىٹ الــعــامــةٹ
الــحــكــومــيــةٹعــنــدٹوضــــعٹالــقــوانــيــنٹ

واللوائح.
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ٹيـــجـــبٹإعــــطــــاءٹالـــمـــواطـــنـــيـــنٹحــقٹ
االعتراضٹبسرعةٹعلىٹالقوانينٹأوٹ
تلبىٹ الٹ التىٹ أوٹ التعسفيةٹ اللوائحٹ
إجــــراءاتٹ خـــاللٹ مــنٹ احتياجاتهمٹ
أنٹ وللمواطنينٹ بــوضــوح.ٹ مــحــددةٹ
لصالحهمٹ الــقــرارٹ صــدورٹ يتوقعواٹ
إذاٹأخفقتٹالحكومةٹفىٹالردٹخاللٹ

اإلطارٹالزمنىٹالمحدد.
إجراءٹ حقٹ المواطنينٹ إعطاءٹ ٹيجبٹ
واللوائحٹ القوانينٹ علىٹ استفتاءاتٹ
المقترحةٹأوٹعلىٹماٹيستجدٹمنها.ٹٹ
االستفتاءٹ شــروطٹ تكونٹ أنٹ ويجبٹ
وسهلةٹ وشــفــافــةٹ ونــزيــهــةٹ بــســيــطــةٹ
المواطنونٹ يتمكنٹ بحيثٹ التنفيذٹ
بطريقةٹ الخيارٹ هــذاٹ ممارسةٹ مــنٹ

معقولة.

ٹالــــحــــدٹمــــنٹهــيــمــنــةٹالــمــســئــولٹ
الحكومى

ــــــةٹوالــقــانــونــيــةٹالــتــىٹ األنــظــمــةٹاإلداري
تعطىٹالمسئولٹالحكومىٹسلطةٹفرديةٹ
لنموٹ األرضٹ تهيئٹ الــنــطــاقٹ واســعــةٹ
الــصــالــح.ٹوفىٹ والــحــكــمٹغيرٹ الــفــســادٹ
الحكومةٹ لمو�فىٹ يمكنٹ الظروفٹ هذهٹ
اســـتـــخـــدامٹســلــطــتــهــمٹفـــىٹالــحــصــولٹ
وقدٹ الخفية.ٹ والصفقاتٹ الرشوةٹ علىٹ
البنكٹ كــوفــمــانٹخــبــيــرٹ دانــيــيــلٹ وضـــعٹ

توضحٹ قــائــمــةٹ (١٩٩٩:٩٤)ٹ الـــدولـــىٹ
مجاالتٹ تتضمنٹ التىٹ المجاالتٹ أهمٹ
عليهاٹ تركزٹ أنٹ ينبغىٹ التىٹ السلطةٹ

جهودٹاإلصالحٹوهي:
·• إصــــدارٹالــتــراخــيــصٹوالــتــصــاريــحٹ
ـــجـــوازاتٹ وحــصــصٹالـــــــوارداتٹوال
ــقٹعــبــورٹالــحــدودٹ ــائ والــجــمــاركٹووث

وتراخيصٹالبنوك
ٹتنفيذٹالرقابةٹعلىٹاألسعار

ومستثمرينٹ جــديــدةٹ شــركــاتٹ ٹمنعٹ
جــددٹمــنٹدخــولٹاألســـواقٹوإعطاءٹ

القوةٹلالحتكارات
الحسنةٹ والــــقــــروضٹ الـــدعـــمٹ ٹمــنــحٹ
والمعاشاتٹ الضريبيةٹ واإلعــفــاءاتٹ
ــــســــمــــاحٹبـــالـــتـــهـــربٹ ـــرةٹوال ـــي ـــكـــب ال

الضريبي
األجنبىٹ النقدٹ علىٹ الرقابةٹ ٹفــرضٹ
فىٹ تعددٹ وجــودٹ منٹ عنهٹ ينتجٹ ومــاٹ
أســـعـــارٹالـــصـــرف,ٹوالـــمـــغـــاالةٹفىٹ
قيمةٹفواتيرٹالوارداتٹوهروبٹرأسٹ

المال
ٹتخصيصٹالعقاراتٹوأماكنٹتخزينٹ
الـــحـــبـــوبٹواالتـــــصـــــاالتٹالــســلــكــيــةٹ

والالسلكيةٹوالبنيةٹالتحتية
ٹاالنتقائيةٹفىٹتنفيذٹاللوائحٹالمرغوبةٹ
ــتــىٹتــطــبــقٹفىٹ اجــتــمــاعــيــاٹكــتــلــكٹال
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مجاالتٹالصحةٹالعامةٹوالبيئة
ٹاالحــتــفــاظٹبــحــســابــاتٹغــامــضــةٹأوٹ
تسهيلٹ أوٹ بالميزانية,ٹ تتعلقٹ سريةٹ
"تسريب"ٹاألموالٹمنٹالميزانيةٹإلىٹ

الحساباتٹالخاصة.

توصياتٹبالسياساتٹالتىٹتعملٹعلىٹ
الحدٹمنٹهيمنةٹالمسئولٹالحكومى

ٹيــجــبٹتــوضــيــحٹالــقــوانــيــنٹوالــلــوائــحٹ
ــقــواعــدٹ ــحــقــوقٹوال بــحــيــثٹتــكــونٹال
مــحــددةٹبــوضــوحٹوتــكــونٹإجـــراءاتٹ
ــنــفــيــذٹواإلجـــــــــــراءاتٹاإلداريـــــــةٹ ــت ال
ثغرةٹ هــنــاكٹ تــكــونٹ وأالٹ مستقيمةٹ
أوٹ الــلــوائــحٹ تفسيرٹ بــتــعــددٹ تسمحٹ

القوانين.
ٹيــجــبٹإلـــغـــاءٹالــقــوانــيــنٹوالــلــوائــحٹ
ــمــزدوجــةٹوالــســطــحــيــةٹوالــمــعــقــدةٹ ال
ـــخـــاذٹ والــــمــــتــــضــــاربــــة,ٹويــــجــــبٹات
االلتزامٹ لتسهيلٹ الالزمةٹ الخطواتٹ

بالقوانين.ٹ
ٹيــجــبٹإصــــدارٹإرشـــــاداتٹواضــحــةٹ
معاييرٹ ووضــعٹ اإلفــصــاح,ٹ تتطلبٹ
الــهــيــئــاتٹ تــســتــخــدمــهــاٹ أنٹ يــمــكــنٹ
الــحــكــومــيــةٹلــمــنــحٹالـــدعـــمٹوتــحــديــدٹ
مــنٹ اإلعـــــــفـــــــادتٹ وٹ الــــحــــصــــصٹ

الغرامات.

ٹتقليلٹاألعباءٹالقانونية
ــوائــحٹالٹتــتــوافــقٹمعٹ هــنــاكٹقــوانــيــنٹول
مــصــالــحٹاألفــــــرادٹبــشــكــلٹعـــامٹألنــهــاٹ
ـــوداٹوشــــروطــــاٹقــانــونــيــةٹ ـــي تــتــضــمــنٹق
تكاليفٹ يتحملونٹ تجعلهمٹ ـــــةٹ وإداري
وقتهم.ٹٹ مــنٹ الكثيرٹ وتستهلكٹ باهظةٹ
ومنٹأمثلةٹذلكٹعددٹالخطواتٹوالمبالغٹ
وقدٹ جــديــدة.ٹ شركةٹ لتأسيسٹ الــالزمــةٹ
علىٹ أجــريــتٹ حــديــثــةٹ دراســــةٹ كشفتٹ
فىٹ تحتاجٹ العمليةٹ هــذهٹ أنٹ دولــةٹ ٨٥ٹ
المتوسطٹإلىٹ١٠,١٧ٹخطوةٹتستغرقٹ
٦٣,٠٥ٹيومٹعمل.ٹٹوفىٹأسوأٹالحاالتٹ
٢٠ٹ بوليفياٹ فىٹ العمليةٹ هــذهٹ تتضمنٹ
وفىٹ عمل.ٹ يــومٹ ٨٢ٹ وتستغرقٹ إجــراءٹ
مثلٹهذهٹالظروفٹتفشلٹالحكومةٹفىٹ
التصاريحٹ وإصـــدارٹ الخدماتٹ تقديمٹ
مناسبة.ٹ وبتكلفةٹ المناسبٹ الوقتٹ فىٹ
وبذلكٹيصبحٹالحصولٹعلىٹالتصاريحٹ
والرخصٹبيئةٹخصبةٹللفسادٹوالرشوة.ٹ
(أداءٹ الـــدولـــىٹ الــبــنــكٹ وتــؤكــدٹدراســــةٹ
األعمالٹسنةٹ٢٠٠٤)ٹوجودٹعالقةٹوثيقةٹ
والــفــســاد.ٹٹويشيرٹ الــلــوائــحٹ عــددٹ بينٹ
التعاونٹ منظمةٹ دولٹ أنٹ إلــىٹ التقريرٹ
االقتصادىٹوالتنميةٹاألقلٹفساداٹهىٹ
علىٹعددٹمنٹ تحتوىٹ التىٹ الــدولٹ تلكٹ
إجـــــراءاتٹالــتــأســيــسٹيــقــلٹعــنٹالــعــددٹ
الــمــوجــودٹفــىٹالـــدولٹالــنــامــيــة.ٹٹوتزيدٹ
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أفريقياٹ فــىٹ شــركــةٹ تأسيسٹ تكاليفٹ
دولٹ فــىٹ التكاليفٹ عــنٹ مــرةٹ ٢٠ٹ مثالٹ
والتنمية.ٹٹ االقتصادىٹ التعاونٹ منظمةٹ
أماٹتسجيلٹشركةٹفىٹأمريكاٹالالتينيةٹ
ومنطقةٹالكاريبىٹفيستغرقٹوقتاٹأطولٹ
مماٹيستغرقهٹفىٹدولٹمنظمةٹالتعاونٹ
الــدخــلٹ ذاتٹ والــتــنــمــيــةٹ االقـــتـــصـــادىٹ

األعلىٹبمقدارٹ٢,٥ٹمرة.
والديمقراطيةٹ الحريةٹ معهدٹ وقدٹوضعٹ
علىٹ للقضاءٹ استراتيجيةٹ بــيــروٹ فــىٹ
والمراسالتٹ البيروقراطيةٹ اإلجــراءاتٹ
الـــورقـــيـــةٹوصـــفـــوفٹاالنـــتـــظـــارٹومـــدةٹ
ــتــظــارٹالـــزائـــدةٹعــنٹالــحــد.ٹونظمٹ االن
ـــمـــاعٹعــامــةٹ الــمــعــهــدٹجـــلـــســـاتٹاســـت
ــةٹ ــدول ونـــــدواتٹفـــىٹمــخــتــلــفٹأنـــحـــاءٹال
وأعضاءٹ القانونٹ خــبــراءٹ فيهاٹ شــاركٹ
المشاكلٹ لمناقشةٹ الــكــونــجــرسٹ مــنٹ
واالخـــتـــنـــاقـــاتٹاإلداريـــــــة.ٹواســتــخــدمٹ
المعهدٹالنتائجٹالتىٹتمٹالتوصلٹإليهاٹ
قانونٹيقضىٹعلىٹ فىٹوضعٹمشروعٹ
القيودٹالتىٹالٹداعىٹلوجودهاٹويسهلٹ
تطبيقٹاإلدارةٹالعامةٹويخفضٹتكاليفٹ

العملياتٹوالصفقات.

توصياتٹبالسياساتٹالتىٹتعملٹعلىٹ
تقليلٹاألعباءٹالقانونية

ٹالقضاءٹعلىٹالشروطٹالمسبقةٹالتىٹ

تؤدىٹإلىٹحدوثٹاختناقاتٹقانونية,ٹ
ووضعٹأنظمةٹللرقابةٹتجعلٹتكاليفٹ
ــقــانــونٹأقـــلٹمنٹ الــعــمــلٹبــمــوجــبٹال

تكاليفٹالعملٹبمخالفةٹالقانون.
صنعٹ عمليةٹ فىٹ الالمركزيةٹ ٹتطبيقٹ

القرارات.
ٹتشجيعٹمشاركةٹمستخدمىٹالنظامٹ
تــنــفــيــذٹجميعٹ عــلــىٹ ـــرقـــابـــةٹ ال ـــىٹ ف

القرارات.ٹ
ٹإصالحٹالهيئاتٹالحكومية

ــهــيــئــاتٹالــحــكــومــيــةٹالــبــيــروقــراطــيــةٹ ال
المعقدةٹتصبحٹأرضاٹخصبةٹللفساد.ٹ
والمراجعةٹ الداخليةٹ الــرقــابــةٹ ونــقــصٹ
يسمحٹللمو�فينٹالحكوميينٹباستغاللٹ
تفضيليةٹ معاملةٹ تقديمٹ فىٹ سلطتهمٹ
وقــــبــــولٹالـــــرشـــــاوىٹوتـــأخـــيـــرٹتــقــديــمٹ
الخدماتٹأوٹعدمٹتقديمهاٹعلىٹاإلطالقٹ
المعقدةٹ واإلجــــراءاتٹ الــنــاس.ٹ لبعضٹ
ــىٹالــمــشــاركــةٹفىٹ ـــنـــاسٹعــل تــجــبــرٹال
وقدٹ القوانين.ٹ علىٹ والتحايلٹ الفسادٹ
والحصولٹ الشركةٹ تأسيسٹ يستغرقٹ
علىٹجميعٹاألوراقٹالالزمةٹسنةٹكاملة,ٹ
بعددٹ بالقيامٹ مطالباٹ المواطنٹ ويكونٹ
مــنٹاإلجــــــراءاتٹالــتــىٹقــدٹتـــؤدىٹإلــىٹ
حكوميينٹ لمو�فينٹ معينةٹ مبالغٹ دفعٹ
أجلٹ مــنٹ لذلكٹ الفرصةٹ تحينٹ عندماٹ
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التصريحٹ أوٹ الرخصةٹ علىٹ الحصولٹ
المطلوب.ٹٹوهذاٹيعطىٹالمفسدينٹميزةٹ
غيرٹعادلةٹتميزهمٹعنٹغيرهمٹمنٹذوىٹ
السلوكٹالسوي.ٹٹومنٹهناٹتأتىٹأهميةٹ
إصالحٹالهيئاتٹالحكوميةٹالغارقةٹفىٹ
البيروقراطيةٹوضعفٹالكفاءة.ٹوأفضلٹ
تنفيذٹ هــىٹ اإلصــــالحٹ لتنفيذٹ طــريــقــةٹ
الداخليةٹ المراقبةٹ أعمالٹ منٹ سلسلةٹ

والخارجية.

توصياتٹبالسياساتٹالتىٹتعملٹعلىٹ
اصالحٹالهيئاتٹالحكومية

التشغيلٹ إجراءاتٹ وتسهيلٹ ٹتبسيطٹ
الداخليةٹفىٹالوكاالتٹالحكومية.

ــفــيــذٹمـــواثـــيـــقٹلــلــشــرفٹ ــن ٹوضــــعٹوت
والسلوك.

ٹالتقييمٹالمنتظمٹألداءٹالهيئاتٹطبقاٹ
لمعاييرٹواضحةٹومحددة.

والمنتظمةٹ المستقلةٹ ٹالــمــراجــعــةٹ
ــلــمــيــزانــيــاتٹ(وفـــــىٹهــــذاٹالــصــددٹ ل
إنشاءٹ جــداٹ المفيدٹ مــنٹ يــكــونٹ قــدٹ
غرارٹ علىٹ مستقلةٹ مراجعةٹ هيئاتٹ
مكتبٹالمراجعةٹالعامةٹفىٹالوالياتٹ

المتحدةٹاألمريكية.ٹ
ـــمـــراجـــعـــةٹالــمــنــتــظــمــةٹألصــــولٹ ٹال
ومصالحهمٹ العموميينٹ المو�فينٹ

المالية.

ٹوضعٹقواعدٹواضحةٹوشفافةٹبشأنٹ
تـــضـــاربٹالــمــصــالــحٹفـــىٹالــقــطــاعٹ
العام.ٹٹففىٹكثيرٹمنٹالدولٹماٹيزالٹ
(أوٹ الحكومةٹ لمو�فىٹ الممكنٹ منٹ
أطفالهمٹأوٹزوجاتهمٹأوٹمحاميهم)ٹ
القيامٹبو�ائفٹإضافيةٹمدرةٹللدخلٹ
مملوكةٹ أوٹ خــاصــةٹ مــؤســســاتٹ فــىٹ
للدولةٹأوٹاستالمٹمكافآتٹأوٹأتعابٹ
اســتــشــاريــة,ٹالــــخ.ٹمــنٹمــؤســســاتٹ
الكشفٹ األقلٹ علىٹ ويجبٹ خاصة.ٹ
ـــاتٹومــنــعٹ ـــعـــالق عــــنٹمـــثـــلٹهـــــذهٹال
اتخاذٹ عــنٹ المو�فينٹ أولــئــكٹ مثلٹ
المؤسسات.ٹ تلكٹ تؤثرٹعلىٹ قراراتٹ
الجهودٹ بذلٹ يجبٹ طبيعيةٹ وكنتيجةٹ
المو�فينٹ قدرةٹ تحديدٹ إلىٹ الراميةٹ
العموميينٹعلىٹتركٹالعملٹالرسمىٹ
لدخولٹ مــدرةٹ أعمالٹ إلىٹ واالنتقالٹ
معامالتٹ لهاٹ مؤسساتٹ فــىٹ أكبرٹ
الهيئاتٹ أوٹ ــــوزاراتٹ ال مــعٹ تجاريةٹ

التىٹكانواٹيعملونٹفيها.
ٹتــــوفــــيــــرٹالــــــفــــــرصٹالـــمـــنـــتـــظـــمـــةٹ
للتعبيرٹ والمو�فينٹ للمستخدمينٹ
المفيدٹ ومنٹ آرائهمٹومخاوفهم.ٹ عنٹ
ــصــددٹاســتــخــدامٹ جـــداٹفــىٹهـــذاٹال
أوٹ التشخيصيةٹ الــمــســحٹ عملياتٹ

بطاقاتٹالتسجيل.
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إلىٹ أهليةٹ ٹضمٹمواطنينٹومنظماتٹ
هيئاتٹالمراقبةٹالحكومية.

الهيئاتٹ لتحسينٹ إجـــراءاتٹ ٹتنفيذٹ
شاملةٹ بطريقةٹ السيئٹ األداءٹ ذاتٹ
وفورية.ٹومنٹالمهمٹجداٹوضعٹأطرٹ
زمنيةٹومعاييرٹتقييمٹلقياسٹاألعمالٹ

العالجية.

الحكوميةٹ الهيئاتٹ قــدراتٹ ٹتقويةٹ
اإلداريةٹوالتنفيذية

الهيئاتٹ وهيكلةٹ إصـــالحٹ يصبحٹ قــدٹ
ــــمٹإرشــــــــــاداتٹ ــــدي ــــق الـــحـــكـــومـــيـــةٹوت
ـــدةٹواحــــــداٹمنٹ ــاتٹجـــدي ــوجــي ــول ــكــن وت
يفتقرٹ عندماٹ نواجههاٹ التىٹ التحدياتٹ
التعليمٹ إلــــىٹ ــيــونٹ ــمــدن ال ــمــو�ــفــونٹ ال
فىٹ العملٹ فىٹ يبقونٹ وعندماٹ الكافىٹ
الشخصيةٹ لــعــالقــاتــهــمٹ الــهــيــئــاتٹ تــلــكٹ
بعضٹ فـــىٹ الــمــهــنــيــة.ٹ لــمــؤهــالتــهــمٹ الٹ
عنٹ الــبــيــروقــراطــيــاتٹ تعجزٹ األحــيــانٹ
تقديمٹخدماتٹمناسبةٹألنهاٹالٹتواكبٹ
التطوراتٹالحديثةٹفىٹاللوائحٹأوٹألنهمٹ
الكافيةٹ الماليةٹ اإلمكانياتٹ يجدونٹ الٹ

وماٹإلىٹذلكٹمنٹالمواردٹاألخرى.

تعملٹ ٹ الــتــىٹ بالسياساتٹ تــوصــيــاتٹ
علىٹتقويةٹقدراتٹالهيئاتٹالحكوميةٹ

االداريةٹوالتنفيذية

ذاتٹ مــدنــيــيــنٹ مــو�ــفــيــنٹ ٹإيــــجــــادٹ
التعاقدٹ طريقٹ عــنٹ جيدةٹ مــؤهــالتٹ
وتــطــويــرٹقـــاعـــدةٹالــمــو�ــفــيــنٹوفــقٹ
خاللٹ (منٹ مؤكدةٹ مهنيةٹ مستوياتٹ
التدريبٹ وتقديمٹ قياسية)ٹ اختباراتٹ
التكنولوجيات,ٹ أحدثٹ علىٹ المهنىٹ
المهنيينٹ ودفعٹرواتبٹكافيةٹلجذبٹ
الــمــؤهــلــيــنٹجــــيــــدا,ٹومـــنـــعٹفـــرصٹ
الترقيةٹ وجــعــلٹ بــالــرشــوة,ٹ التعاملٹ
أنٹ مــنٹ بـــدالٹ األداءٹ أســــاسٹ عــلــىٹ

تكونٹحسبٹاألقدمية.
ٹتوفيرٹالمواردٹالماليةٹوالفنيةٹالكافيةٹ

لتطبيقٹالقوانينٹتطبيقاٹجيدا.
لتخفيضٹ جــديــدةٹ أســالــيــبٹ ٹتجربةٹ
تنفيذٹ فاعليةٹ وتحسينٹ التكاليفٹ
واللوائحٹوتشجيعٹ القوانينٹ وتطبيقٹ

كفاءةٹالسوق.

ــيــةٹعلىٹ ــقــانــون ال الـــرقـــابـــةٹ ٹتــقــويــةٹ
السلطةٹالتنفيذية

باإلضافةٹإلىٹتمثيلٹمصالحٹالمواطنينٹ
تلعبٹ والقوانين,ٹ السياساتٹ ووضــعٹ
فىٹ هــامــةٹ دوراٹ الــقــضــائــيــةٹ الــســلــطــةٹ
التنفيذيةٹ السلطةٹ بمراقبةٹ الحوكمةٹ
المراقبةٹ وتتمٹ السياسات.ٹ تنفيذٹ فىٹ
الحكوميين,ٹ المو�فينٹ كبارٹ بمساءلةٹ

ـــمـــقـــراطـــيٹالـــصـــالـــح? ـــدي ــحــقــقٹالـــحـــكـــمٹال ــت كـــيـــفٹي



٣٠

الــــــــحــــــــكــــــــمٹالـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيٹالــــــــــصــــــــــالــــــــــح ..ٹالــــــــــمــــــــــكــــــــــونٹالــــــــرئــــــــيــــــــســــــــىٹلــــــــــــإلصــــــــــــالحٹالــــــــســــــــيــــــــاســــــــىٹواالقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادى

ومراجعةٹأوٹتأكيدٹالتعييناتٹالتنفيذية,ٹ
ـــىٹالــمــو�ــفــيــنٹأوٹ وتــوجــيــهٹاالتـــهـــامٹإل
متخصصةٹ لــجــانٹ وتــكــويــنٹ فــصــلــهــم,ٹ
مجاالتٹ فىٹ السياساتٹ تنفيذٹ تراقبٹ
محددة,ٹوعقدٹجلساتٹاستماعٹعامة.
توصياتٹبالسياساتٹالتىٹتعملٹعلىٹ
السلطةٹ علىٹ القانونيةٹ الرقابةٹ تقويةٹ

التنفيذية
ـــجـــانٹالــمــراقــبــةٹ ٹيـــجـــبٹتــشــكــيــلٹل
تنفيذٹ ـــراقـــبٹ ت الـــتـــىٹ الــتــشــريــعــيــةٹ
الـــســـيـــاســـاتٹبـــواســـطـــةٹالــســلــطــةٹ
منٹ ممكنٹ عددٹ أكبرٹ فىٹ التنفيذيةٹ
المجاالتٹ فــىٹ وخــاصــةٹ الــمــجــاالتٹ

المتعلقةٹبالميزانيةٹوالمالية.
البشريةٹ بــالــمــواردٹ الــلــجــانٹ ·• تــزويــدٹ
ــكــافــيــة,ٹومــنٹ ــيــةٹال ــمــال والــفــنــيــةٹوال
تــكــونٹ بــصــفــةٹخـــاصـــةٹأنٹ ــمــهــمٹ ال
بحوثٹ إجـــراءٹ علىٹ ـــادرةٹ ق الــلــجــانٹ
ــدمــاٹتــكــونٹالـــمـــواردٹ ــة.ٹوعــن شــامــل
المراقبةٹ لــجــانٹ علىٹ يجبٹ نـــادرة,ٹ
منظماتٹ منٹ المساعدةٹ تطلبٹ أنٹ
البحوثٹ لتقديمٹ المدنىٹ المجتمعٹ
والــخــبــراتٹالـــالزمـــةٹبــشــأنٹاآلثـــارٹ
المحتملةٹللسياساتٹالعامةٹوبدائلٹ

السياسات.

ٹإصالحٹالسلطةٹالقضائية
يجبٹإصالحٹوتقويةٹالسلطةٹالقضائيةٹ
حتىٹتتمكنٹمنٹتنفيذٹالقوانينٹبكفاءةٹ
وبــصــفــةٹمــســتــمــرةٹونــزيــهــة,ٹوبــالــتــالــىٹ
وتوفيرٹ الــقــانــونٹ ســيــادةٹ علىٹ تحافظٹ
التظلمات.ٹ لتقديمٹ للمواطنينٹ الفرصةٹ
ويــعــتــبــرٹمــؤشــرٹاإلصـــــالحٹالــقــضــائــىٹ
اإلصالحٹ مبادرةٹ لتصميمٹ مفيدةٹ أداةٹ
نقابةٹ وضعتهٹ مؤشرٹ وهــوٹ القضائي,ٹ
ثالثينٹ ويستخدمٹ األمريكيةٹ المحامينٹ
والتعليمٹ الجودةٹ مجاالتٹ فىٹ عنصراٹ
والشفافيةٹ والــمــســاءلــةٹ والــضــمــانــاتٹ
القضائىٹ الدولةٹ نظامٹ لتقييمٹ والكفاءةٹ
ووضعٹخريطةٹطريقٹلجهودٹاإلصالح.ٹ
ويمكنٹالحصولٹعلىٹمؤشرٹاإلصالحٹ
القضائىٹمنٹالموقعٹالتالىٹعلىٹشبكةٹ

 www.abanet.org/ceeliاالنترنيت:ٹ
ـــــيـــــاتٹبــــديــــلــــةٹلــفــضٹ ٹتــــوفــــيــــرٹآل
المنازعات:ٹٹباإلضافةٹإلىٹإصالحٹ
الوسائلٹ تعتبرٹ القضائيةٹ السلطةٹ
بواسطةٹ الــمــنــازعــاتٹ لحلٹ البديلةٹ
المحاكمٹ قــاعــاتٹ خـــارجٹ التحكيمٹ
أداةٹمنٹاألدواتٹالتىٹتخففٹالعبءٹ
فىٹ البتٹ إلىٹ وتــؤدىٹ المحاكمٹ عنٹ
الشكاوىٹوالتظلماتٹبسرعة.ٹٹوفىٹ
بواسطةٹ التجارةٹ تنظمٹ التىٹ الدولٹ
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بالسوابقٹ ترتبطٹ الٹ مدنيةٹ قوانينٹ
دولٹ مــنٹ الكثيرٹ (ومنهاٹ القانونيةٹ
قلبٹ الممكنٹ منٹ الالتينية)ٹ أمريكاٹ
رسمية,ٹ بقراراتٹ واللوائحٹ القوانينٹ
وهــوٹإجــراءٹيهددٹاالســتــقــرار.ٹوقدٹ
يــكــونٹمـــنٹالــــضــــرورىٹفـــىٹأغــلــبٹ
أفقيةٹ بــمــســاءلــةٹ ــقــيــامٹ ال األحـــيـــانٹ
منٹ للتقليلٹ نطاقاٹ أوســعٹ ومراجعةٹ
حــــدوثٹتــغــيــيــراتٹجــذريــةٹمــتــكــررةٹ
فــىٹاإلطــــارٹالــقــانــونــىٹوالــقــضــائــىٹ
السلطةٹ استعمالٹ سوءٹ منٹ وللحدٹ

الحكومية.
ٹإقامةٹنظامٹللمحققينٹفىٹالشكاوىٹ
المقامةٹضدٹالدولة:ٹٹمنٹاألساليبٹ
المفيدةٹللحصولٹعلىٹتغذيةٹمرتدةٹ
نظامٹ إقامةٹ تتمٹ أنٹ المواطنينٹ منٹ
المرفوعةٹ الشكاوىٹ فىٹ للمحققينٹ
ضــدٹالــدولــة.ٹويــكــونٹهــذاٹالمحققٹ
معٹ التحقيقٹ يتولىٹ عمومياٹ مو�فاٹ
تنتهكٹ قدٹ التىٹ الحكوميةٹ الهيئاتٹ
حــقــوقٹاألفـــــراد,ٹويــســجــلٹشــكــاوىٹ
الــمــواطــنــيــنٹويــتــخــذٹاإلجـــــــراءاتٹ
بماٹ األوضـــاعٹ لتصحيحٹ المناسبةٹ
قانونيةٹ تغييراتٹ إدخـــالٹ ــكٹ ذل فــىٹ
هــذاٹ ــاٹ مــزاي أهـــمٹ ومـــنٹ وتنظيمية.ٹ
يقدمهاٹ التىٹ الخدمةٹ أنٹ المحققٹ
ــفٹعــــنٹمـــعـــظـــمٹالـــخـــدمـــاتٹ ــل ــخــت ت

تقدمٹ كونهاٹ فىٹ األخــرىٹ القانونيةٹ
بالمجانٹوبالتالىٹتكونٹفىٹمتناولٹ

يدٹجميعٹالمواطنين.
توصياتٹبالسياساتٹالتىٹتعملٹعلىٹ
الشكاوىٹ فىٹ للمحققينٹ نظامٹ اقامةٹ

المقامةٹضدٹٹالدولة
ٹإنــــشــــاءٹمـــكـــاتـــبٹلــلــمــحــقــقــيــنٹفــىٹ
فىٹ الدولةٹ المرفوعةٹضدٹ الشكاوىٹ
يتمكنٹ حتىٹ البالدٹ أنحاءٹ مختلفٹ
جميعٹالمواطنينٹمنٹاالستفادةٹمنٹ

خدماتها

ٹمحاربةٹالفساد
توصياتٹبالسياساتٹالتىٹتعملٹعلىٹ

محاربةٹالفساد
ٹتــحــديــدٹودمـــجٹالــقــوانــيــنٹوالــلــوائــحٹ

القانونية.
ٹتوضيحٹالقوانينٹالمتعلقةٹبتضاربٹ

المصالح.
المشترياتٹ ــونٹ ــان ق وتــنــفــيــذٹ ٹتــبــنــىٹ
منظمةٹ عـــنٹ ـــصـــادرٹ ال الــحــكــومــيــةٹ

الشفافيةٹالدولية.
ٹتبنىٹوتنفيذٹاتفاقيةٹمنظمةٹالتعاونٹ
االقتصادىٹوالتنميةٹبشأنٹمكافحةٹ

الرشوة.

ـــمـــقـــراطـــيٹالـــصـــالـــح? ـــدي ــحــقــقٹالـــحـــكـــمٹال ــت كـــيـــفٹي



٣٢

الــــــــحــــــــكــــــــمٹالـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيٹالــــــــــصــــــــــالــــــــــح ..ٹالــــــــــمــــــــــكــــــــــونٹالــــــــرئــــــــيــــــــســــــــىٹلــــــــــــإلصــــــــــــالحٹالــــــــســــــــيــــــــاســــــــىٹواالقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادى

ٹإنشاءٹلجانٹمستقلةٹضدٹالفساد.
ــــامــــةٹأنـــظـــمـــةٹجــــيــــدةٹلــحــوكــمــةٹ ٹإق

الشركات.
نــظــامٹالٹمــركــزىٹ قــيــامٹ ٹتــشــجــيــعٹ

لو�ائفٹالحكومة
يتمٹغالباٹتنفيذٹنظامٹالمركزيةٹو�ائفٹ
بجعلهاٹ الحكومةٹ لتحسينٹ الحكومةٹ
الناسٹ وألنٹ الشعب.ٹ مــنٹ قرباٹ أكثرٹ
يــمــيــلــونٹإلـــىٹالــمــزيــدٹمــنٹالــمــشــاركــةٹ
فـــىٹالــســيــاســاتٹالــمــحــلــيــةٹومــتــابــعــةٹ
األخــــبــــارٹالــمــحــلــيــةٹوالـــتـــصـــويـــتٹفىٹ
الالمركزيةٹ فــإنٹ المحليةٹ االنتخاباتٹ
فىٹ الــمــيــولٹ هـــذهٹ تسخرٹ أنٹ يمكنهاٹ
مشاركةٹ أكثرٹ محليةٹ حكوماتٹ تكوينٹ
الناس.ٹ الحتياجاتٹ استجابةٹ وأكــثــرٹ
تعنىٹ الٹ ــةٹ ــالمــركــزي ال مــجــردٹ أنٹ إالٹ
بصفةٹ صالحٹ ديمقراطىٹ حكمٹ وجــودٹ
استراتيجياتٹ أنٹ فــالــواقــعٹ تلقائية,ٹ
قدٹ السيئٹ التصميمٹ ذاتٹ الالمركزيةٹ
تزيدٹمنٹمستوياتٹالفسادٹألنٹمو�فىٹ
الحكوماتٹالمحليةٹوالنخبةٹقدٹيقيمونٹ
القائمةٹ للعالقاتٹ نظاماٹ بساطةٹ بكلٹ
ــىٹمــجــامــلــةٹاألقـــــــاربٹوالـــعـــالقـــاتٹ عــل
الشخصية.ٹ الــمــصــالــحٹ عــلــىٹ الــقــائــمــةٹ
الذىٹ التراجعٹ أسبابٹ ذلكٹ يفسرٹ وقدٹ
بينٹ العالقةٹ فىٹ ــدولٹ ال بعضٹ تشهدهٹ

الالمركزيةٹوالفسادٹوعدمٹتحقيقٹنتائجٹ
علىٹ الالمركزيةٹ تساعدٹ ولكىٹ متسقة.ٹ
الٹ الصالحٹ الديمقراطىٹ الحكمٹ تعزيزٹ
بدٹمنٹتكوينٹمؤسساتٹأساسيةٹعلىٹ
المستوىٹالمحلىٹتكونٹقابلةٹللمساءلةٹ
التوصياتٹ تــكــونٹ وقـــدٹ والــمــحــاســبــة.ٹ
يمكنٹ التىٹ الجيدةٹ النقاطٹ منٹ التاليةٹ

البدءٹبها.
توصياتٹبالسياساتٹالتىٹتعملٹعلىٹ
لو�ائفٹ قيامٹنظامٹالمركزىٹ تشجيعٹ

الحكومة
ٹتحديدٹمسئولياتٹالحكومةٹالمحليةٹ

تحديداٹواضحا.
ٹتــخــويــلٹالــحــكــومــاتٹالــمــحــلــيــةٹقــوةٹ
وسلطاتٹكافيةٹلالضطالعٹبمهامهاٹ
بطريقةٹفعالةٹومستقلةٹعنٹالحكومةٹ
يؤدىٹ أنٹ يجبٹ أنــهٹ (أىٹ المركزيةٹ
السلطةٹ نقلٹ إلىٹ الالمركزيةٹ نظامٹ
وعدمٹ المحليةٹ الحكومةٹ إلىٹ بالفعلٹ
االكتفاءٹبمجردٹعدمٹتركيزهاٹفىٹيدٹ

السلطةٹالمركزية).
بالمواردٹ المحليةٹ الحكوماتٹ ٹتزويدٹ
الكافية.ٹ والفنيةٹ والبشريةٹ الماليةٹ
بإصالحٹ الخاصةٹ األجـــزاءٹ (أنــظــرٹ
قــدراتٹ وتقويةٹ الحكوميةٹ الهيئاتٹ
الـــهـــيـــئـــاتٹالـــحـــكـــومـــيـــةٹاإلداريــــــــةٹ
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التوصياتٹالمفصلة).
ٹوضعٹوتنفيذٹأنظمةٹمحاسبيةٹجيدةٹ

علىٹأساسٹشفافيةٹالميزانية.
مستقلةٹ إعــــالمٹ وســـائـــلٹ ٹتــأســيــسٹ
علىٹ التحقيقاتٹ عملٹ علىٹ وقـــادرةٹ

المستوىٹالمحلى.
المجتمعٹ منظماتٹ قــيــامٹ ٹتشجيعٹ
ــــتــــىٹتـــــراقـــــبٹنـــشـــاطٹ الــــمــــدنــــىٹال

الحكومة.
يمكنٹ المرتدةٹ للتغذيةٹ آلياتٹ ٹوضعٹ
عنٹ التعبيرٹ خاللهاٹ منٹ للمواطنينٹ
(مثلٹ الــحــكــومــةٹ أداءٹ فــىٹ آرائـــهـــمٹ
المنتظمةٹ االجـــتـــمـــاعـــاتٹ انــعــقــادٹ
لمجلسٹالمدينةٹواستخدامٹبطاقاتٹ
الــمــســحٹ ــاتٹ ــي ــل عــم أوٹ ــتــســجــيــلٹ ال

للحكوماتٹالمحلية).

الشركاتٹ حوكمةٹ مبادئٹ ٹتعزيزٹ
داخلٹشركاتٹالقطاعٹالعام

ومــمــارســاتٹ مــبــادئٹ تــأســيــسٹ ويعتبرٹ
ــمــنــشــآتٹ ـــشـــركـــاتٹفــــىٹال حـــوكـــمـــةٹال
األخرىٹ الكبرىٹ التحدياتٹ منٹ العامةٹ
الــتــىٹتـــواجـــهٹاالقـــتـــصـــاداتٹالــنــامــيــةٹ
منٹ الكثيرٹ ففىٹ والمتحولة,ٹ والناشئةٹ

والناشئةٹ (الناميةٹ االقــتــصــاداتٹ هــذهٹ
القطاعٹ شــركــاتٹ تساهمٹ والمتحولة)ٹ
الــعــامٹفــىٹإجــمــالــىٹالــنــاتــجٹالــوطــنــىٹ
رأسٹ واســتــخــدامٹ والــدخــلٹ والتو�يفٹ
منشآتٹ مساهمةٹ تفوقٹ بنسبٹ المالٹ
الــقــطــاعٹالــخــاص.ٹوعــــالوةٹعــلــىٹذلــكٹ
قــدٹتــقــومٹشــركــاتٹالــقــطــاعٹالــعــامٹفىٹ
السياساتٹ بتشكيلٹ األحـــوالٹ معظمٹ
فـــإنٹتأسيسٹ لــذلــكٹ الــعــامــة.ٹونــتــيــجــةٹ
مبادئٹالحوكمةٹالجيدةٹداخلٹشركاتٹ
الــقــطــاعٹالـــعـــامٹيــكــونٹمـــنٹالــجــوانــبٹ
التنميةٹاالقتصاديةٹ لتحقيقٹ األساسيةٹ

والنموٹواإلصالحٹاالقتصادى.
التىٹ الـــدولٹ علىٹ أيضاٹ ذلــكٹ وينطبقٹ
أوٹ الخصخصةٹ فــىٹ ــشــروعٹ ال تعتزمٹ
التىٹتجتازٹبالفعلٹمرحلةٹالخصخصة.ٹٹ
وفىٹالبداية,ٹالٹبدٹللشركاتٹالعامةٹأنٹ
تتحولٹإلىٹشركاتٹمساهمةٹوأشخاصٹ
وهــذهٹ الخصخصة,ٹ قــبــلٹ اعــتــبــاريــيــنٹ
األحيانٹ بعضٹ فــىٹ تستغرقٹ العمليةٹ
فترةٹ تمرٹ ربماٹ ذلكٹ وبعدٹ طويلة.ٹ مدةٹ
فىٹ الــشــركــةٹ تستفيدٹ أنٹ قبلٹ طويلةٹ
صورتهاٹالجديدةٹمنٹخبراتٹومهاراتٹ
أصـــحـــابـــهـــاٹالــنــشــطــيــنٹومـــديـــريـــهـــاٹ
الــمــاهــريــن.ٹوفـــىٹنــفــسٹالـــوقـــت,ٹفــإنٹ
إدارةٹ سيضمنٹ الشركةٹ إدارةٹ حسنٹ
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مواردٹالشركةٹبكفاءةٹونزاهةٹوبالتالىٹ
تزيدٹإنتاجيةٹالشركةٹوترتفعٹقيمتها.ٹ
تطالبٹ أخـــرىٹ وهــنــاكٹســيــنــاريــوهــاتٹ
ــشــركــاتٹداخـــلٹ بــمــمــارســةٹحــوكــمــةٹال
الــقــطــاعٹالـــعـــام.ٹفــالــشــركــاتٹالــعــامــةٹ
علىٹ تسيطرٹ قــدٹ الــمــثــالٹ سبيلٹ عــلــىٹ
الــمــؤســســاتٹالــتــىٹأصــبــحــتٹشــركــاتٹ
شركاتٹ فىٹ معهاٹ دخلتٹ إذاٹ خاصةٹ
فإنٹ ذلــكٹ إلــىٹ وبــاإلضــافــةٹ ٹ مشتركة.ٹ
الٹ ربماٹ العامٹ القطاعٹ كياناتٹ بعضٹ
تنالهاٹالخصخصةٹعلىٹاإلطالقٹألنهاٹ
تعتبرٹمؤسساتٹحيويةٹبالنسبةٹلألمنٹ
العامٹأوٹذاتٹحساسيةٹسياسية.ٹومنٹ
ــشــركــاتٹســوفٹ الـــواضـــحٹأنٹهـــذهٹال
تستفيدٹمنٹحوكمةٹالشركاتٹالجيدة.
توصياتٹبالسياساتٹالتىٹتعملٹعلىٹ
تعزيزٹممارساتٹحوكمةٹالشركات

ٹتــبــنــىٹوتــنــفــيــذٹتــوصــيــاتٹالــمــبــادئٹ
األولىٹلحوكمةٹالشركاتٹالعامةٹفىٹ
منٹ عليهاٹ الحصولٹ ويمكنٹ الهندٹ
الموقعٹالتالىٹعلىٹشبكةٹاالنترنتٹ
http://www.corpgov.net/forums/

commentary/reddy.html

ٹوكذلكٹنشطتٹهيئةٹحوكمةٹشركاتٹ
القطاعٹالخاصٹفىٹكينياٹفىٹتعزيزٹ

القطاعٹ شــركــاتٹ داخـــلٹ الــحــوكــمــةٹ
العام,ٹويمكنٹالحصولٹعلىٹالمزيدٹ
منٹالمعلوماتٹمنٹالموقعٹالتالي:

www.corporategovernanceco.ke

ٹتشجيعٹتأسيسٹمنظماتٹالمجتمعٹ
المدني

تــلــعــبٹمــنــظــمــاتٹالــمــجــتــمــعٹالــمــدنــىٹ
المواطنينٹ بــيــنٹ هــامــاٹ وســيــطــاٹ دوراٹ
والحكومة,ٹفتساعدٹعلىٹتجميعٹوتمثيلٹ
ممارساتٹ ومراقبةٹ المواطنينٹ مصالحٹ
بتزويدٹ الحكومةٹ ومــســاءلــةٹ الحكومةٹ
القضائيةٹ والــهــيــئــةٹ الــجــمــهــورٹ عــمــومٹ
بشأنٹ الالزمةٹ والخبراتٹ بالمعلوماتٹ
اآلثارٹالمترتبةٹعلىٹالسياساتٹالعامةٹ

والسياساتٹالبديلة.ٹ

توصياتٹبالسياساتٹالتىٹتعملٹعلىٹ
المجتمعٹ منظماتٹ تأسيسٹ تشجيعٹ

المدنى
ٹإزالةٹالحواجزٹالقانونيةٹالتىٹتحولٹ
المجتمعٹ منظماتٹ تــأســيــسٹ دونٹ
بسيطةٹ اإلجـــراءاتٹ وجعلٹ المدني,ٹ

ومستقيمةٹوغيرٹمكلفة.
ٹتقديمٹاإلعفاءاتٹالضريبيةٹلمنظماتٹ

المجتمعٹالمدني.

ـــمـــقـــراطـــيٹالـــصـــالـــح? ـــدي ــتــحــقــقٹالـــحـــكـــمٹال كـــيـــفٹي
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ــــمــــالٹ ـــاتٹاألع ٹإشــــــــــراكٹجـــمـــعـــي
ومنظماتٹالمجتمعٹالمدني

البحثٹ مراكزٹ إشــراكٹ الــضــرورىٹ منٹ
ـــرهـــاٹمــنٹ وجـــمـــعـــيـــاتٹاألعـــــمـــــالٹوغـــي
ارســاءٹ عمليةٹ فــىٹ األهليةٹ الجمعياتٹ
الصالحٹ الــديــمــقــراطــىٹ الحكمٹ قــواعــدٹ
المترتبةٹ للتكاليفٹ شعبىٹ فهمٹ لبناءٹ
الصالحٹ غيرٹ الديمقراطىٹ الحكمٹ علىٹ

وتأييدٹالمطالبةٹبإحداثٹالتغيير.
توصياتٹبالسياساتٹالتىٹتعملٹعلىٹ
ومنظماتٹ االعمالٹ جمعياتٹ اشراكٹ

المجتمعٹالمدنى
الــتــىٹ الــبــرامــجٹ تــحــتــوىٹ ٹيــجــبٹأنٹ
تــشــتــركٹفــيــهــاٹجــمــعــيــاتٹاألعــمــالٹ

فىٹ الــمــدنــىٹ المجتمعٹ ومــنــظــمــاتٹ
عمليةٹاإلصالحٹعلىٹبرنامجٹتثقيفىٹ
التأكيدٹ إلــىٹ يوجهٹ المعالمٹ واضــحٹ
علىٹرفضٹغيابٹالحكمٹالديمقراطىٹ
بماٹ الــنــاسٹ تعريفٹ وإلــىٹ الصالحٹ
مواطنونٹ بوصفهمٹ حقوقٹ منٹ لهمٹ
ذلــكٹيمكنٹ ودافــعــوٹضــرائــب.ٹوبعدٹ
الجهودٹ تصعيدٹ األهليةٹ للجمعياتٹ
الراميةٹإلىٹتعزيزٹاإلصالحٹووضعٹ

الحكومةٹفىٹموضعٹالمساءلة.
تأييدٹودعمٹجمعياتٹ ·• تقويةٹمهاراتٹ
األعمالٹومنظماتٹالمجتمعٹالمدنىٹ
المطالبةٹ علىٹ قـــادرةٹ تصبحٹ حتىٹ

بإدخالٹإصالحاتٹفعالة.

ـــمـــقـــراطـــيٹالـــصـــالـــح? ـــدي ــحــقــقٹالـــحـــكـــمٹال ــت كـــيـــفٹي
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جدولٹ(١):ٹٹتعريفاتٹعامةٹللحكمٹالصالح
البنكٹالدولي:ٹالبنكٹالدوليٹيعرفٹالحكمٹالصالحٹبأنهٹالتقاليدٹوالمؤسساتٹ
العام,ٹ الصالحٹ أجلٹ منٹ الدولةٹ فيٹ السلطةٹ ممارسةٹ تتمٹ خاللهاٹ منٹ التيٹ
ورصدهمٹ السلطةٹ علىٹ القائمينٹ اختيارٹ عمليةٹ (١)ٹ يشملٹ التعريفٹ وهــذاٹ
السياساتٹ وتنفيذٹ الــمــواردٹ إدارةٹ علىٹ الحكومةٹ قــدرةٹ (٢)ٹ واستبدالهم,ٹ
التيٹ للمؤسساتٹ والدولةٹ المواطنينٹ منٹ كلٹ احترامٹ (٣)ٹ بفاعلية,ٹ السليمةٹ

تحكمٹالتفاعالتٹاالقتصاديةٹواالجتماعيةٹفيماٹبنها.
برنامجٹاألممٹالمتحدةٹاإلنمائي:ٹيمكنٹالقولٹأنٹالحكمٹالصالحٹهوٹممارسةٹ
كافةٹ علىٹ الدولةٹ شئونٹ إلدارةٹ واإلداريـــةٹ والسياسيةٹ االقتصاديةٹ السلطةٹ
يعبرٹ خاللهاٹ منٹ التيٹ والمؤسساتٹ والعملياتٹ اآللياتٹ ويشملٹ المستويات,ٹ
المواطنونٹوالمجموعاتٹعنٹمصالحهمٹويمارسونٹحقوقهمٹالقانونيةٹويوفونٹ

بالتزاماتهمٹويقبلونٹالوساطةٹلحلٹاختالفاتهم.
الدوليةٹ المشروعاتٹ مركزٹ قبلٹ منٹ الصالحٹ الديموقراطيٹ الحكمٹ تعريفٹ

:CIPEالخاصةٹ
التيٹ والعملياتٹ والمؤسساتٹ التقاليدٹ الصالحٹ الديموقراطيٹ الحكمٹ يشملٹ
تحددٹكيفيةٹاتخاذٹالقراراتٹالحكوميةٹبصفةٹيومية,ٹوتعالجٹاألسئلةٹالتالية:
ٹكيفٹوإلىٹأيٹمدىٹيكونٹللمواطنينٹرأيٹفيٹصنعٹالسياساتٹاليومية?

ٹماٹمدىٹكفاءةٹإدارةٹالمواردٹوالخدماتٹالعامة?
ٹكيفيةٹمنعٹاألجهزةٹالحكوميةٹمنٹاساءةٹاستخدامٹقوتهاٹأوٹسلطتها?

عنٹ مسئولينٹ بــأنــهــمٹ االحــســاسٹ الــحــكــومــةٹ مــو�ــفــيٹ لـــدىٹ تخلقٹ ٹكــيــفٹ
تصرفاتهم?

ٹكيفيةٹالتعاملٹمعٹالشكاوى?
آلياتٹالحكمٹالديموقراطيٹالصالحٹالسليمةٹتساعدٹعلىٹإنشاءٹ

ديموقراطياتٹفاعلة

الــصــالــح لــلــحــكــمٹ اســـاســـيـــةٹ مــفــاهــيــمٹ (١):ٹ مــلــحــقٹ
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ال جدولٹ(٢)ٹ:ٹٹاملوازنةٹوالشفافية

يعتبرٹرصدٹكيفيةٹصرفٹاإليراداتٹأسلوباٹمنٹاألساليبٹالرئيسيةٹلمساءلةٹ
بإتباعٹ الشفافيةٹ وتتحققٹ الموازنة,ٹ شفافيةٹ يتطلبٹ الرصدٹ ألنٹ الحكومات,ٹ
التعاونٹ منظمةٹ عنٹ الصادرةٹ الموازنةٹ لشفافيةٹ الممارساتٹ أفضلٹ وتطبيقٹ

االقتصاديٹوالتنميةٹفيٹسبتمبرٹ٢٠٠٠.
االقتصادىٹ التعاونٹ منظمةٹ الصادرةٹعنٹ الممارساتٹ أفضلٹ إرشاداتٹ وتقعٹ

والتنميةٹفيٹثالثةٹأجزاء:
الحكوماتٹ علىٹ يجبٹ التيٹ للموازنةٹ األساسيةٹ التقاريرٹ يعدٹ األول:ٹ الجزءٹ
والتقاريرٹ الموازنةٹ وتقريرٹ الموازنةٹ مثل,ٹ محتوياتهاٹ تحددٹ كماٹ إصــدارهــاٹ
الشهريةٹعنٹتنفيذٹالموازنةٹوتقريرٹمنتصفٹالعامٹوتقريرٹنهايةٹالعامٹوتقريرٹ

ماٹقبلٹاالنتخاباتٹوتقريرٹعلىٹالمدىٹالطويل.
يصفٹحاالتٹاإلفصاحٹالمحددةٹالتيٹيجبٹأنٹتحتويٹعليهاٹ الجزءٹالثاني:ٹ
التقاريرٹمثل,ٹاالفتراضاتٹاالقتصاديةٹوااللتزاماتٹواألصولٹالماليةٹواألصولٹ

غيرٹالماليةٹوالتزاماتٹمعاشاتٹالمستخدمينٹوااللتزاماتٹالطارئة.
الجزءٹالثالث:ٹيسلطٹالضوءٹعلىٹالممارساتٹالتيٹتضمنٹصحةٹالتقاريرٹمثلٹ
عمومٹ منٹ والفحصٹ والمراجعةٹ والمسئوليةٹ واألنظمةٹ المحاسبيةٹ السياساتٹ

الجمهورٹومنٹالبرلمان.
وتشملٹاألدواتٹاألخرىٹالتيٹتساعدٹعلىٹتحسينٹشفافيةٹالموازنةٹماٹيلي:
قياسٹ إلىٹ يهدفٹ الموازنةٹ لشفافيةٹ دليالٹ الدوليٹ الموازنةٹ مشروعٹ ٹيعدٹ
توفرهاٹ التيٹ المعلوماتٹ المعلوماتٹوفائدةٹ ومقارنةٹدرجةٹالحصولٹعلىٹ
بالتمويلٹواإليراداتٹوالمصروفات.ٹولمزيدٹ يتعلقٹ الوطنيةٹفيماٹ الحكومةٹ
عنٹ المعلوماتٹ مــنٹ ثـــروةٹ علىٹ والــحــصــولٹ الدليلٹ عــنٹ المعلوماتٹ مــنٹ
اإلليكتروني الموقعٹ زيــارةٹ نرجوٹ والشفافيةٹ الموازنةٹ سياسةٹ تحسينٹ

www.internationalbudget.orgٹ.
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للموازنة"ٹ المواطنٹ "دليلٹ بكرواتياٹ زغربٹ فيٹ العامةٹ الماليةٹ معهدٹ ٹنشرٹ
الذيٹيقدمٹنصائحٹواستراتيجياتٹلفهمٹالموازنةٹوعملياتٹالموازنة,ٹويمكنٹ

. www.ijf.hrالحصولٹعلىٹهذاٹالدليلٹمنٹالموقعٹاإلليكترونيٹ
الموقعٹ علىٹ موجودٹ الماليةٹ الشفافيةٹ عنٹ الدوليٹ النقدٹ صندوقٹ ٹدليلٹ

اإلليكتروني
www.imf.org/external/np/fad/trans/manual/index.htm

الــصــالــح لــلــحــكــمٹ اســـاســـيـــةٹ مــفــاهــيــمٹ (١):ٹ مــلــحــقٹ



٣٩

دى
ــــــا
صـــــ
ــــــــ
ـــتـــ
قــــــــ
واال

ـىٹ
ســـــــ

ــــــا
ــــيــ
ســــ
ــــــــ
حٹال

ــال
ــــــــ
إلصــ

ــــــــ
ٹلــــ
ـــى
ســـــ
ــــــــ
ــــــي
ـرئــ
لـــــــ
نٹا
ـــــو
كـــــ
ــــــــ
ـــمــ
لـــــــ
.ٹا
حٹ.

ــــــــ
ـــالــ
صـــــــ

ــــــــ
ٹالــ
ـــي
طــــــ
ــــرا
قـــــ
ـــــــــ
ــــم
ديـــــ

ـــــــــ
مٹال

ــــــــ
ـــك
حـــــ
ــــــــ
ال جدولٹ(٣):ٹٹالحكمٹالصالحٹالفعال

هادفةٹ غيرٹ منظمةٹ وهيٹ  Asia Foundation آسياٹ مؤسسةٹ قامتٹ ٢٠٠٤ٹ فيٹ
للربحٹتعملٹفيٹمنطقةٹآسيا-باسيفيكٹبإعدادٹمسحٹللحكمٹالصالحٹالقصدٹمنهٹ
تقييمٹالحكوماتٹالمحليةٹفيماٹيتعلقٹبالممارساتٹوالمبادراتٹذاتٹالعالقةٹبالحكمٹ
الديموقراطيٹالصالح.ٹتستخدمٹنتائجٹالمسحٹفيٹوضعٹسجلٹللحكمٹالصالحٹ
تقييمٹمستوىٹودرجةٹجهودٹومبادراتٹ المستجيبينٹ المسحٹمنٹ المحلي.ٹطلبٹ

وممارساتٹحكوماتٹالمدنٹفيٹقضاياٹبعينها,ٹوتقييمٹماٹيليٹبالتحديد:
ٹدرجةٹالكفاءةٹالمهنيةٹلدىٹالمو�فينٹوالمسئولينٹفيٹالمدينةٹكماٹتبدوٹمنٹ

أداءٹو�ائفهمٹوقيامهمٹبمسئولياتهم.
ٹالحصولٹعلىٹمعلوماتٹعنٹكيفيةٹاستخدامٹالتمويلٹالمحلىٹللمدنٹومراعاةٹ

فاعليةٹالتكاليف.
ٹشفافيةٹنظامٹالمناقصاتٹوالمشترياتٹالذيٹتطبقهٹمجالسٹالمدينة.

ٹإخالصٹالحكومةٹالمحليةٹفيٹالتواصلٹمعٹالجمهورٹمنٹخاللٹمكتبٹعامٹ
للمعلومات.

ٹدرجةٹانتشارٹوممارساتٹنظامٹالضبطٹوالموازنةٹفىٹمجالسٹالمدينة
ٹمستوىٹمشاركةٹممثليٹالمجتمعٹالمدنيٹوالقطاعٹالخاصٹفيٹتنفيذٹورصدٹ

ميثاقٹالممارساتٹاألخالقيةٹوالسليمةٹفيٹاإلدارة.
ٹمدىٹوعيٹمو�فيٹمجالسٹالمدينةٹبمجالٹوحدودٹسلطةٹإداراتهمٹوو�ائفهمٹ

وصالحياتهمٹوسلطاتهم.ٹ
ٹإخالصٹمجالسٹالمدينةٹفيٹقياسٹاألداءٹمقابلٹأهدافٹوغاياتٹمقبولةٹمنٹ

الجميع.
المو�فينٹ وتــزويــدٹ للتثقيفٹ المدىٹ طويلٹ مستدامٹ برنامجٹ وتنفيذٹ ٹوضــعٹ
الحكمٹ وقــيــمٹ ثقافةٹ تكوينٹ بقصدٹ المعلوماتٹ المدينةٹ فــيٹ والمسئولينٹ

الصالح.
ولإلطالعٹعلىٹعمليةٹالمسحٹكاملةٹونتائجهٹوسجلٹدرجاته,ٹنرجوٹزيارةٹالموقعٹ

www.asiafoundation.orgاإللكترونيٹ
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جدولٹ(٤):ٹالبرامجٹالتشريعيةٹاالستشارية:
أداةٹأساسيةٹلإلصالح

السماتٹالرئيسيةٹللبرامجٹالتشريعيةٹاالستشاريةٹالناجحة:
تحليلٹ علىٹ استشاريٹ تشريعيٹ برنامجٹ كلٹ يقومٹ أنٹ بدٹ الٹ ٹالمصداقية:ٹ
اقتصاديٹسليمٹويجبٹتقديمٹاألوراقٹالخلفيةٹالكافيةٹللتكنوقراطٹلدراستهاٹ

والتعليقٹعليها.
ٹالبساطة:ٹيجبٹكتابةٹالملخصاتٹبلغةٹواضحةٹوصياغتهاٹلتحقيقٹالمصالحٹ

العامةٹللبالدٹالٹلمصلحةٹمجموعةٹمعينةٹمثلٹاألعمالٹأوٹالعمال.
نطاق.ٹ أوسعٹ علىٹ ونشرهاٹ الملخصاتٹ طباعةٹ يجبٹ المعلومات:ٹ ٹإتاحةٹ
ويجبٹكلماٹأمكنٹاتخاذٹالترتيباتٹالالزمةٹمعٹوسائلٹاإلعالمٹلتحقيقٹتغطيةٹ

أوسعٹنطاقا.
فيٹ البيروقراطيونٹ يشكلٹ الحكومة:ٹ مسئوليٹ معٹ السياساتٹ حولٹ ٹحوارٹ
أمامٹاإلصالح.ٹويجبٹعلىٹمنظماتٹاألعمالٹ الدولٹعقبةٹكبيرةٹ كثيرٹمنٹ
علىٹ التأثيرٹ تحاولٹ أنٹ العامةٹ السياساتٹ علىٹ التأثيرٹ إلىٹ تسعىٹ وهيٹ

مسئوليٹالحكومةٹوعلىٹالمشرعين.
املصدر:ٹWallack  وٹSullivanٹ
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ال العامةٹ السياسةٹ تؤثرٹاألعمالٹعلىٹ ٹكيفٹ (٥):ٹ جدولٹ

بوضعٹأجندهٹاألعمالٹالوطنية
لتشجيعٹ أداةٹحيويةٹ الوطنيةٹ تعتبرٹأجندةٹاألعمالٹ بالنسبةٹلمجتمعٹاألعمالٹ
وضعٹ ويؤديٹ االقتصادي.ٹ والنموٹ األعمالٹ نشاطٹ نموٹ وتحفيزٹ االستثماراتٹ
األجندةٹإلىٹتعبئةٹمجتمعٹاألعمالٹالستخدامٹماٹلديهٹمنٹمهاراتٹللتأثيرٹعلىٹ
صناعٹ إلىٹ وتوصيلهاٹ وتنظيميةٹ تشريعيةٹ أولوياتٹ ووضعٹ العامةٹ السياسةٹ

السياسة.
ٹوتحددٹأجندةٹاألعمالٹالوطنيةٹالقوانينٹواللوائحٹالتيٹتعوقٹنشاطٹاألعمال,ٹ
وتقدمٹتوصياتٹوإصالحاتٹمحددةٹإلزالةٹالحواجزٹولتحسينٹمناخٹاألعمال.ٹ
الخاصٹ القطاعٹ تعريفٹ إلــىٹ الوطنيةٹ األعــمــالٹ أجــنــدةٹ وضــعٹ يــؤديٹ وكــذلــكٹ
لهٹبعرضٹمشاكلٹمجتمعٹاألعمالٹ التيٹتؤثرٹعليهٹويسمحٹ العامةٹ بالسياسةٹ
علىٹمسئوليٹالحكومةٹبصوتٹموحدٹيزيدٹمنٹإمكانيةٹحصولٹاألجندةٹعلىٹ
القبولٹوالتطبيق.ٹومنٹالمؤكدٹأنٹأجنداتٹاألعمالٹالوطنيةٹأداةٹمؤثرةٹإلزالةٹ
الحواجزٹالتيٹتقفٹأمامٹمبادراتٹاألعمالٹفيٹمختلفٹدولٹالعالم.ٹوقدٹساندٹ
سايبٹإعدادٹأجنداتٹلألعمالٹالوطنيةٹفيٹكلٹمنٹاألرجنتينٹومصرٹوهاييتيٹ

ومالويٹونيجيرياٹوأوكرانيا.
www.cipe.orgلمزيدٹمنٹالمعلوماتٹنرجوٹزيارةٹالموقعٹاإللكتروني:ٹ
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دراسةٹحالة:ٹتدريبٹالصحفيينٹفيٹالشرقٹاألوسطٹوشمالٹ
أفريقيا

األوسطٹ الشرقٹ منطقةٹ فيٹ متعددةٹ دولٹ قيامٹ الماضيةٹ القليلةٹ العقودٹ شهدتٹ
تحققٹ لمٹ البرامجٹ هــذهٹ لكنٹ االقتصاد,ٹ لتحريرٹ برامجٹ بتنفيذٹ أفريقياٹ وشمالٹ
الحكوماتٹ وترددٹ المنطقةٹ فيٹ السياسيةٹ األنظمةٹ مركزيةٹ بسببٹ ملحو�ةٹ نتائجٹ
فيٹالتخليٹعنٹسيطرتهاٹعلىٹاألنشطةٹاالقتصادية.ٹولكيٹيصبحٹلبرامجٹتحريرٹ
تطويرٹ منٹ بدٹ الٹ الديموقراطيةٹ إلىٹ المجتمعاتٹ تحولٹ فيٹ أكبرٹ دورٹ االقتصادٹ
دائرةٹتفهمٹأهميةٹاإلصالحٹالسياسيٹواالقتصاديٹبالنسبةٹللمجتمع.ٹوفيٹمثلٹ
هذهٹالبيئةٹتعتبرٹالصحافةٹالحرةٹمنٹأهمٹمفاتيحٹالنجاح,ٹلكنٹحتىٹمعٹتحريرٹ
الصحافةٹماٹتزالٹالصحفٹووسائلٹاإلعالمٹاألخرىٹواقعةٹتحتٹتأثيرٹالنظرياتٹ

االقتصاديةٹٹاالشتراكيةٹوالشيوعية.
القضاياٹ عنٹ الكتابةٹ فيٹ األساسيةٹ االقتصاديةٹ المبادئٹ فهمٹ ألهميةٹ وتقديراٹ
اإلقليميٹ األهــرامٹ معهدٹ معٹ باالشتراكٹ ٹ ٢٠٠٠ٹ سنةٹ سايبٹ أعدٹ االقتصادية,ٹ
للصحافةٹفيٹمصرٹمنتدىٹشاركٹفيهٹأكثرٹمنٹ٤٥ٹصحفيٹمنٹأكثرٹمنٹعشرٹ
دولٹمنٹمنطقةٹالشرقٹاألوسطٹوشمالٹأفريقياٹلتطويرٹوتحديثٹمهاراتٹإعدادٹ
التقاريرٹالصحفيةٹلتتساوىٹمعٹالمستوياتٹالمتقدمةٹفيٹأقاليمٹأخرى.ٹوشاركٹ
فيٹالبرامجٹالتدريبيةٹوالتثقيفيةٹصحفيونٹمنٹالجزائرٹومصرٹواألردنٹوالكويتٹ
ولبنانٹوالسودانٹوسورياٹوالمغربٹوعمانٹوالمملكةٹالعربيةٹالسعوديةٹواإلماراتٹ

العربيةٹالمتحدة.
ونظمٹسايبٹمعٹمعهدٹاألهرامٹاإلقليميٹللصحافةٹعدداٹمنٹورشٹالعملٹتناولتٹ
بالمنطقة.ٹ خاصةٹ وموضوعاتٹ ٹ االقتصاديٹ باإلصالحٹ تتعلقٹ عامةٹ موضوعاتٹ
االقتصاديٹ اإلطــارٹ وتفاصيلٹ العولمةٹ عنٹ عدةٹ موضوعاتٹ الصحفيونٹ وناقشٹ
التقاريرٹ إعــدادٹ وطــرقٹ الشركاتٹ عولمةٹ وإطــارٹ السوقٹ اقتصادٹ فيٹ والقانونيٹ

االقتصاديةٹوالصحافةٹاإلليكترونية.
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عدةٹ بتقديمٹ مطالبونٹ االقتصاديونٹ الصحفيونٹ كــانٹ المتابعة,ٹ سبيلٹ وعلىٹ
مقاالتٹأوٹموادٹإخباريةٹعنٹاإلصالحٹاالقتصاديٹواقتصادٹالسوق,ٹوقدٹنشرتٹ
المقاالتٹالتيٹقدموهاٹفيٹكثيرٹمنٹالصحفٹوالمجالتٹووسائلٹاإلعالمٹاألخرىٹ
اإلليكترونيٹ الموقعٹ زيارةٹ نرجوٹ التفاصيلٹ منٹ ولمزيدٹ المنطقة.ٹ دولٹ فيٹمعظمٹ

www.cipe.orgٹ.
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الــــــــحــــــــكــــــــمٹالـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيٹالــــــــــصــــــــــالــــــــــح ..ٹالــــــــــمــــــــــكــــــــــونٹالــــــــرئــــــــيــــــــســــــــىٹلــــــــــــإلصــــــــــــالحٹالــــــــســــــــيــــــــاســــــــىٹواالقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادى

دراسةٹحالة:ٹجمعياتٹاألعمالٹالرومانيةٹرائدةٹالحوارٹالحرٹ
بينٹالقطاعينٹالخاصٹوالعام

المجتمعٹ إلــىٹ رومــانــيــاٹ فــيٹ الشيوعيةٹ الديكتاتوريةٹ مــنٹ التحولٹ عمليةٹ المجتمعٹكانتٹ إلــىٹ رومــانــيــاٹ فــيٹ الشيوعيةٹ الديكتاتوريةٹ مــنٹ التحولٹ عمليةٹ كانتٹ
القديمةٹ العقلياتٹ ســادتٹ حيثٹ مؤلمة,ٹ عمليةٹ الحرٹ واالقتصادٹ القديمةٹالديموقراطيٹ العقلياتٹ ســادتٹ حيثٹ مؤلمة,ٹ عمليةٹ الحرٹ واالقتصادٹ الديموقراطيٹ
والشكوكٹفيٹالمجتمعٹالرومانيٹفترةٹطويلةٹبعدٹالثورة,ٹوكانٹمنٹالصعبٹنسيانٹوالشكوكٹفيٹالمجتمعٹالرومانيٹفترةٹطويلةٹبعدٹالثورة,ٹوكانٹمنٹالصعبٹنسيانٹ
أنٹالنظامٹالشيوعيٹكانٹفيٹحالةٹحربٹدائمةٹضدٹالشعب,ٹوأنٹاألفرادٹ-ٹإلىٹأنٹالنظامٹالشيوعيٹكانٹفيٹحالةٹحربٹدائمةٹضدٹالشعب,ٹوأنٹاألفرادٹ-ٹإلىٹ
درجةٹماٹدرجةٹماٹ– – يشكٹكلٹمنهمٹفيٹاآلخرٹويخافٹكلٹمنهمٹمنٹاآلخر.ٹوقدٹأدىٹغيابٹيشكٹكلٹمنهمٹفيٹاآلخرٹويخافٹكلٹمنهمٹمنٹاآلخر.ٹوقدٹأدىٹغيابٹ
الثقةٹوالتواصلٹبينٹالفئاتٹاالجتماعيةٹواالقتصاديةٹالرئيسيةٹوبينٹالحكومةٹإلىٹالثقةٹوالتواصلٹبينٹالفئاتٹاالجتماعيةٹواالقتصاديةٹالرئيسيةٹوبينٹالحكومةٹإلىٹ
حتىٹسنةٹ كذلكٹ األمرٹ و�لٹ الديموقراطيةٹ إلىٹ التحولٹ وتعقيدٹ المجتمعٹ حتىٹسنةٹتقسيمٹ كذلكٹ األمرٹ و�لٹ الديموقراطيةٹ إلىٹ التحولٹ وتعقيدٹ المجتمعٹ تقسيمٹ
١٩٩٩.ٹوعالوةٹعلىٹذلك,ٹتفاقمتٹاألوضاعٹنظراٹلوجودٹالقواعدٹالقديمةٹوسوءٹ١٩٩٩.ٹوعالوةٹعلىٹذلك,ٹتفاقمتٹاألوضاعٹنظراٹلوجودٹالقواعدٹالقديمةٹوسوءٹ

إنفاذٹالقوانينٹوالمؤسساتٹالجديدة.إنفاذٹالقوانينٹوالمؤسساتٹالجديدة.
مالياٹ ونظاماٹ عامةٹ بصفةٹ معاديةٹ تجاريةٹ بيئةٹ الرومانيٹ األعمالٹ مجتمعٹ مالياٹواجهٹ ونظاماٹ عامةٹ بصفةٹ معاديةٹ تجاريةٹ بيئةٹ الرومانيٹ األعمالٹ مجتمعٹ واجهٹ
أنٹ بسرعةٹ المبادرونٹ وأدركٹ الناشئ.ٹ الخاصٹ القطاعٹ يخنقٹ الفوضىٹ أنٹتعمهٹ بسرعةٹ المبادرونٹ وأدركٹ الناشئ.ٹ الخاصٹ القطاعٹ يخنقٹ الفوضىٹ تعمهٹ
الديموقراطيةٹوالحرياتٹالتيٹتصاحبهاٹمهددةٹبالضياعٹماٹلمٹتكنٹهناكٹمحاولةٹالديموقراطيةٹوالحرياتٹالتيٹتصاحبهاٹمهددةٹبالضياعٹماٹلمٹتكنٹهناكٹمحاولةٹ
لعملٹشيءٹما.ٹوعلىٹذلكٹسارعٹأعضاءٹمجتمعٹاألعمالٹبتنظيمٹجمعياتٹأعمالٹلعملٹشيءٹما.ٹوعلىٹذلكٹسارعٹأعضاءٹمجتمعٹاألعمالٹبتنظيمٹجمعياتٹأعمالٹ
االستراتيجيٹ "التحالفٹ اسمهٹ تحالفٹ فيٹ الجمعياتٹ هذهٹ دخلتٹ ثمٹ االستراتيجيٹمستقلة,ٹ "التحالفٹ اسمهٹ تحالفٹ فيٹ الجمعياتٹ هذهٹ دخلتٹ ثمٹ مستقلة,ٹ
لجمعياتٹاألعمالٹلجمعياتٹاألعمالٹSABASABA"ٹحتىٹتتحدثٹبصوتٹواحدٹوتكونٹلهاٹفرصةٹأكبرٹفيٹ"ٹحتىٹتتحدثٹبصوتٹواحدٹوتكونٹلهاٹفرصةٹأكبرٹفيٹ
المشاركةٹفيٹصنعٹالسياسات.ٹوقدٹأجرىٹالتحالفٹحواراٹمفتوحاٹبينٹمجتمعٹالمشاركةٹفيٹصنعٹالسياسات.ٹوقدٹأجرىٹالتحالفٹحواراٹمفتوحاٹبينٹمجتمعٹ
األعمالٹالرومانيٹوالرئيسٹأسفرٹعنٹتكوينٹلجنةٹمستقلةٹعامةٹخاصةٹلتحسينٹاألعمالٹالرومانيٹوالرئيسٹأسفرٹعنٹتكوينٹلجنةٹمستقلةٹعامةٹخاصةٹلتحسينٹ
بيئةٹاألعمال,ٹوأعدتٹاللجنةٹمسودةٹقانونٹللضرائبٹفيٹرومانياٹوفقٹاألسلوبٹبيئةٹاألعمال,ٹوأعدتٹاللجنةٹمسودةٹقانونٹللضرائبٹفيٹرومانياٹوفقٹاألسلوبٹ

الغربيٹالحديث.ٹالغربيٹالحديث.ٹ
وبعدٹبدايةٹبطيئةٹومتعثرة,ٹتمٹبناءٹجسورٹالثقةٹبينٹالقطاعينٹالعامٹوالخاص,ٹوبعدٹبدايةٹبطيئةٹومتعثرة,ٹتمٹبناءٹجسورٹالثقةٹبينٹالقطاعينٹالعامٹوالخاص,ٹ
الجديدٹ الضريبيٹ القانونٹ إلىٹنشرٹ الهادفةٹ -ٹ العامةٹ الجديدٹوأدتٹجلساتٹاالستماعٹ الضريبيٹ القانونٹ إلىٹنشرٹ الهادفةٹ -ٹ العامةٹ وأدتٹجلساتٹاالستماعٹ
الناسٹ التأييدٹحتىٹمنٹأكثرٹ الناسٹإلىٹكسبٹ التأييدٹحتىٹمنٹأكثرٹ إلىٹكسبٹ  – – والحصولٹعلىٹتغذيةٹمرتدةٹبشأنهٹوالحصولٹعلىٹتغذيةٹمرتدةٹبشأنهٹ
تزمتا.ٹوفيٹنهايةٹالمطافٹاتفقٹممثلوٹمجتمعٹاألعمالٹوالحكومةٹعلىٹمجموعةٹتزمتا.ٹوفيٹنهايةٹالمطافٹاتفقٹممثلوٹمجتمعٹاألعمالٹوالحكومةٹعلىٹمجموعةٹ
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بالنسبةٹ المدهشٹ منٹ وكــانٹ حديث.ٹ ضريبيٹ لقانونٹ األساسيةٹ المبادئٹ بالنسبةٹمنٹ المدهشٹ منٹ وكــانٹ حديث.ٹ ضريبيٹ لقانونٹ األساسيةٹ المبادئٹ منٹ
للقطاعٹالخاصٹأنٹأهميةٹوفاعليةٹالحوارٹالمفتوحٹفيٹصياغةٹووضعٹالسياساتٹللقطاعٹالخاصٹأنٹأهميةٹوفاعليةٹالحوارٹالمفتوحٹفيٹصياغةٹووضعٹالسياساتٹ
اإليجابيةٹقدٹتأكدتٹعندماٹاستأنفٹممثلوٹالحكومةٹالحوارٹبعدٹانتخاباتٹسنةٹاإليجابيةٹقدٹتأكدتٹعندماٹاستأنفٹممثلوٹالحكومةٹالحوارٹبعدٹانتخاباتٹسنةٹ
٢٠٠٠ٹواستخدمواٹنموذجاٹمماثالٹلحسمٹالنزاعاتٹومواجهةٹالتحدياتٹالمتعلقةٹ٢٠٠٠ٹواستخدمواٹنموذجاٹمماثالٹلحسمٹالنزاعاتٹومواجهةٹالتحدياتٹالمتعلقةٹ
الحكومةٹ طلبتٹ ذلك,ٹ إلىٹ وباإلضافةٹ األوروبــي.ٹ االتحادٹ إلىٹ رومانياٹ الحكومةٹبانضمامٹ طلبتٹ ذلك,ٹ إلىٹ وباإلضافةٹ األوروبــي.ٹ االتحادٹ إلىٹ رومانياٹ بانضمامٹ
لقانونٹالضرائبٹ المسودةٹاألولىٹ الرومانيٹفيٹوضعٹ لقانونٹالضرائبٹمشاركةٹمجتمعٹاألعمالٹ المسودةٹاألولىٹ الرومانيٹفيٹوضعٹ مشاركةٹمجتمعٹاألعمالٹ

وتقديمٹمساهماتهٹفيٹإعدادٹمشروعٹالقانون.وتقديمٹمساهماتهٹفيٹإعدادٹمشروعٹالقانون.
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دراسةٹحالة:ٹالحـدٹمنٹفرصٹالفسادٹفيٹاإلكوادور
تطالبٹ مــظــاهــراتٹ فــيٹ اإلكــــوادورٹ شعبٹ مــنٹ جموعٹ خرجتٹ ١٩٩٧ٹ ينايرٹ فــيٹ
إلىٹ تــعــودٹ الشعبٹ اســتــيــاءٹ أســبــابٹ وكــانــتٹ بـــوكـــارام.ٹ ـــداالٹ اب الــرئــيــسٹ بتنحيةٹ
منذٹ اإلكــوادورٹ الذيٹأصابٹ الديموقراطيةٹ المؤسساتٹ الفسادٹوضعفٹ انتشارٹ
الرئيسٹ انتفاضاتٹضدٹ وكانتٹهناكٹعدةٹ الديموقراطيةٹسنةٹ١٩٧٩.ٹ استعادةٹ
التيٹ الفاسدةٹ النظامٹالسياسيٹوالحكومةٹ بوكارامٹتعبيراٹعنٹعدمٹالرضاءٹعنٹ
الٹتستجيبٹالحتياجاتٹالشعب.ٹولمٹيكنٹالرئيسٹماٹهوادٹأوٹالرئيسٹجوستافوٹ
نوفاٹGustavo Noboa اللذانٹخلفاٹبوكارامٹأحسنٹحال,ٹفلمٹيحققاٹإالٹنجاحاٹ

طفيفاٹفيٹسحبٹاقتصادٹالبالدٹمنٹالهاوية.ٹ
وحقيقةٹاألمرٹأنٹضعفٹوفسادٹقياداتٹاإلكوادورٹجعلتهاٹفيٹمؤخرةٹدولٹالمنطقةٹ
كانتٹ التسعيناتٹ أواخرٹ فيٹ واالقتصادية.ٹ السياسيةٹ باإلصالحاتٹ يتعلقٹ فيماٹ
ديونها,ٹ لسدادٹ المحليٹ ناتجهاٹ إجماليٹ أكثرٹمنٹ٩٠%ٹمنٹ تستعملٹ اإلكــوادورٹ
الديونٹتمثلٹأكثرٹمنٹ الالتينية.ٹوكانتٹأعباءٹ وهيٹأعلىٹنسبةٹفيٹدولٹأمريكاٹ
نصفٹالموازنةٹالعامةٹللدولةٹوحواليٹنصفٹإجماليٹصادراتها.ٹانخفضٹإجماليٹ
الناتجٹالمحليٹبنسبةٹ٧%ٹسنةٹ١٩٩٩ٹوانهارتٹعدةٹمصارف,ٹواقتربتٹالظروفٹ
االقتصاديةٹمنٹهاييتيٹالتيٹتعتبرٹأفقرٹدولةٹفيٹهذاٹالنصفٹمنٹالكرةٹاألرضيةٹ
وجــدتٹ والعشرينٹ الــحــاديٹ الــقــرنٹ مطلعٹ وفــيٹ العالم.ٹ دولٹ أفقرٹ مــنٹ وواحـــدةٹ
جدوىٹ فيٹ يشككونٹ الناسٹ وبــدأٹ شديدة,ٹ طــوارئٹ حالةٹ فيٹ نفسهاٹ اإلكـــوادورٹ
الديموقراطيةٹويستخدمونٹأيٹوسيلةٹيرونهاٹضروريةٹالنتشالٹأنفسهمٹمنٹالهوةٹ
الذينٹ السكانٹ لنحوٹ٨٠%ٹمنٹ السيئةٹ الظروفٹ فيها.ٹ التيٹسقطواٹ االقتصاديةٹ
كانواٹيعيشونٹبأقلٹمنٹدوالرٹواحدٹللفردٹيومياٹأجبرتٹالمواطنينٹعلىٹوضعٹكلٹ

آمالهمٹفيٹالخروجٹمنٹاألزمةٹفيٹأيديٹأحزابٹسياسيةٹفاسدةٹومضطربة.ٹ
اقترحتٹالجمعيةٹالوطنيةٹللمبادرينٹ

تطوعيةٹ منظمةٹ وهيٹ  National Association of Entrepreneurs (ANDE)

لجمعياتٹاألعمالٹالخاصةٹفيٹاإلكوادورٹٹالتصديٹلمشاكلٹالفسادٹوالمطالبةٹ
ديموقراطيةٹ وأكثرٹ حريةٹ أكثرٹ إطــارٹ نحوٹ الطريقٹ لتمهيدٹ القانونيٹ باإلصالحٹ

ملحقٹ(٢):ٹتجاربٹإقليميةٹوٹدوليةٹللحكمٹالديموقراطيٹالصالح
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لالقتصادٹالوطني.ٹوكانتٹأهدافٹهذهٹالمنظمةٹتتلخصٹفيٹتقليلٹفرصٹالفسادٹ
نصوصاٹ تتضمنٹ التيٹ التجاريةٹ القوانينٹ وإلغاءٹ بتحديدٹ القانونيٹ النظامٹ فيٹ
مجموعاتٹ ٹ بينٹ الــرأيٹ فيٹ إجماعٹ تكوينٹ إلــىٹ والسعيٹ ومتضاربة,ٹ مــزدوجــةٹ
وإصدارٹ القوانين,ٹ هذهٹ مراجعةٹ كيفيةٹ لتحديدٹ الخاصٹ والقطاعٹ العامٹ القطاعٹ
رئيسٹ إلىٹ وتقديمهاٹ القوانينٹ منٹ جديدةٹ مجموعةٹ بإعدادٹ نهائيٹ تنفيذيٹ قرارٹ

البالدٹوإلىٹالكونجرسٹالوطنيٹالعتمادهاٹوإنفاذها.
مسئوليةٹ معينةٹ مجموعةٹ أيٹ تحميلٹ علىٹ للمبادرينٹ الوطنيةٹ الجمعيةٹ تركزٹ ولمٹ
األعمالٹ اتجاهٹ تغييرٹ شأنهاٹ منٹ بإصالحاتٹ بــادرتٹ بلٹ الماضيٹ فيٹ الفسادٹ
الجمعيةٹقوانينٹ الفسادٹراجعتٹ النظيفة.ٹولتحديدٹجذورٹ بالممارساتٹ وااللتزامٹ
المتعلقةٹباإلنتاجٹوالتجارةٹالخارجيةٹووضعٹأسعارٹرسميةٹفيٹ التجاريةٹ البالدٹ
الجمعيةٹدراسةٹشاملةٹعنٹ التكنولوجياٹوغيرها.ٹونشرتٹ ونقلٹ الخاصٹ القطاعٹ
بعضها,ٹ بينٹ الموجودٹ التضاربٹ وعــنٹ واللوائحٹ القوانينٹ نصوصٹ ازدواجــيــةٹ
وأشارتٹإلىٹكيفيةٹإزالةٹاالزدواجيةٹوتعديلٹالنصوصٹالقانونية.ٹوبينتٹالدراساتٹ
التيٹأجرتهاٹالجمعيةٹأنهٹمنذٹتأسيسٹجمهوريةٹاإلكوادورٹقبلٹ١٦٧ٹسنةٹمضتٹ
تمٹصدورٹنحوٹ٩٢٢٥٠ٹنصٹقانونيٹمنهاٹ٥٢٧٧٤ٹكانتٹماٹتزالٹساريةٹحتىٹ
بينٹهذهٹ واالزدواجيةٹ والتداخلٹ التضاربٹ الهائلٹمنٹ العددٹ وأدىٹ سنةٹ١٩٩٧.ٹ
وتطبيقهاٹ تنفيذهاٹ عمليةٹ كماٹجعلٹ الفوضى,ٹ تعنهاٹ قانونيةٹ بيئةٹ إلىٹ النصوصٹ

تخضعٹألهواءٹالبيروقراطيين.
وبعدٹالحصولٹعلىٹإجماعٹفيٹالرأيٹمنٹأبناءٹالمجتمعٹالمدنيٹوزعتٹالجمعيةٹ
الوطنيةٹللمبادرينٹ٣٥٠ٹصفحةٹتضمنتٹالتعديالتٹالقانونيةٹالمقترحةٹعلىٹالغرفٹ
والجمعياتٹ والوزاراتٹ العمالٹ ونقاباتٹ والزراعيةٹ الصناعيةٹ والمنشآتٹ التجاريةٹ
األهليةٹاألخرى.ٹوتمكنتٹالجمعيةٹمنٹالحصولٹعلىٹتأييدٹعددٹمنٹالمؤسساتٹ
والمنظماتٹ الجمعياتٹ وممثلوٹ الوطنيةٹ التجاريةٹ الغرفةٹ منهاٹ المحترمةٹ الكبيرةٹ
منٹ محترمونٹ أعضاءٹ اإلصــالحٹ مشروعٹ دعــمٹ فيٹ معهاٹ شــاركٹ كماٹ المختلفةٹ
المجتمعٹالقانونيٹاإلكوادوري.ٹوأجرتٹالجمعيةٹاجتماعاتٹمعٹالجماهيرٹومختلفٹ
التعديالتٹ لمناقشةٹ المدنيٹ والمجتمعٹ الخاصٹ والقطاعٹ العامٹ القطاعٹ أعضاءٹ
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التنفيذيٹ القرارٹ مسودةٹ حولٹ اآلراءٹ مختلفٹ واستطلعتٹ المقترحة,ٹ القانونيةٹ
والمزدوجة,ٹ المتضاربةٹ القوانينٹ علىٹ للقضاءٹ المصممٹ  Executive Decree

وتأييدٹالدعوةٹإلىٹتحريرٹاالقتصادٹورفعٹالقيودٹاالقتصادية.
بالتدرجٹفيٹ تتسمٹ التيٹ التغييرٹ السياسيةٹوطبيعةٹ اإلرادةٹ لغيابٹ نتيجةٹ أنهٹ إالٹ
الجمعية,ٹ بهاٹ تقدمتٹ التيٹ المقترحاتٹ الحكومةٹ٢٥%ٹفقطٹمنٹ اإلكــوادورٹنفذتٹ
وكانتٹهذهٹالنتيجةٹإنجازاٹحقيقيا.ٹأوصتٹالجمعيةٹفيٹمشروعٹالقرارٹالتنفيذيٹ
وتبنتٹ اإلكــوادور,ٹ قوانينٹ بينٹ والتوفيقٹ للتعديلٹ سباعيةٹ قضائيةٹ لجنةٹ بتكوينٹ
الجديدٹ إلىٹتضمينٹدستورٹاإلكوادورٹ النهايةٹ تأييدٹأسفرتٹفيٹ الجمعيةٹحملةٹ
بمواصلةٹ الحاليٹ الوقتٹ فيٹ التجاريةٹ الغرفةٹ وتقومٹ اللجنة.ٹ بهذهٹ خاصاٹ نصاٹ
السعيٹلدىٹالحكومةٹلتنفيذٹبقيةٹاإلصالحاتٹ(٧٥%)ٹالتيٹسبقٹأنٹتقدمتٹبهاٹ

الجمعيةٹالوطنيةٹللمبادرين

ملحقٹ(٢):ٹتجاربٹإقليميةٹوٹدوليةٹللحكمٹالديموقراطيٹالصالح
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ــــــــ
ال التبسيطٹ والــديــمــوقــراطــيــة:ٹ الحريةٹ معهدٹ حــالــة:ٹ دراســـةٹ

اإلداريٹفيٹبيرو
االنتظارٹ منهاٹ متعددةٹ أزمـــاتٹ مــنٹ تعانيٹ الثمانيناتٹ أواخـــرٹ فــيٹ بيروٹ كانتٹ
الــطــويــلٹلــلــحــصــولٹعــلــىٹالــخــدمــةٹالــمــطــلــوبــةٹواإلفــــــراطٹالــشــديــدٹفــيٹاألعــمــالٹ
الكثيرٹ بــيــروٹ تكلفٹشــعــبٹ كــانــتٹ الــتــيٹ ــروقــراطــيــةٹ الــبــي واإلجــــــراءاتٹ الــورقــيــةٹ
الـــقـــيـــودٹاألخــــــرىٹالـــتـــيٹكـــانـــتٹمــفــروضــةٹ ـــوقـــتٹوالــــمــــالٹإضـــافـــةٹإلــــىٹ مـــنٹال
ــة ــمــوقــراطــي ــدي ـكٹأعــــدٹمــعــهــدٹالـــحـــريـــةٹوال ــ ـــذل ــىٹالـــنـــشـــاطٹاالقـــتـــصـــادي.ٹول عــل
وصممٹ قــانــونٹ مــشــروعٹ  Institute for Liberty and Democracy (ILD)  

اإلصـــالحٹ وتسهيلٹ الــبــيــروقــراطــيــةٹ اإلجـــــراءاتٹ لتبسيطٹ ــــةٹ إداري اســتــراتــيــجــيــةٹ
العامةٹ االستماعٹ جلساتٹ أساسٹ علىٹ القانونٹ مسودةٹ وضعٹ وتمٹ المؤسسي.ٹ
منٹ القانونٹ فيهاٹخبراءٹ الدولةٹشاركٹ أنحاءٹ فيٹجميعٹ التيٹجرتٹ والمناقشاتٹ
أعضاءٹالكونجرس.ٹهذهٹاألنشطةٹالتيٹاستمرتٹلمدةٹعامينٹأضافتٹالكثيرٹإلىٹ
مسودةٹالقانونٹالتيٹأعدهاٹمعهدٹالحريةٹوالديموقراطيةٹكماٹكونتٹتياراتٹقويةٹ

داعمةٹلهذاٹالتوجه.
الحريةٹ معهدٹ أعــدهٹ ــذيٹ ال القانونٹ مــشــروعٹ علىٹ باإلجماعٹ الكونجرسٹ وافــقٹ
السياسيةٹ األحــزابٹ جميعٹ عليهٹ وافقتٹ حيثٹ ١٩٨٩,ٹ يونيوٹ فيٹ والديموقراطيةٹ
اإلداريٹ التبسيطٹ "قانونٹ البسيطةٹوأصبحٹيسمىٹ التعديالتٹ إدخالٹبعضٹ بعدٹ
Law for Administrative Simplification"ٹوأصبحتٹالحكومةٹاآلنٹقادرةٹبحكمٹ

القانونٹعلىٹإزالةٹالقيودٹأوٹالتخفيفٹمنها,ٹوتطبيقٹأنظمةٹاإلدارةٹالعامةٹوتقليلٹ
تكاليفٹالعملياتٹإلىٹحدٹكبير.ٹويقومٹالقانونٹالجديدٹعلىٹأربعةٹأركانٹ(١)ٹتغييرٹ
معظمٹالشروطٹالسابقةٹووضعٹضوابطٹجديدةٹالحقة.ٹ(٢)ٹجعلٹتكاليفٹالتشغيلٹ
معٹاالمتثالٹللقانونٹأقلٹمنٹتكاليفٹالتشغيلٹالمخالفٹللقانون.ٹ(٣)ٹالٹمركزيةٹ

إجراءاتٹصنعٹالقرار.ٹ(٤)ٹتعزيزٹالمشاركةٹلمراقبةٹتنفيذٹالقرارات.

ملحقٹ(٢):ٹتجاربٹإقليميةٹوٹدوليةٹللحكمٹالديموقراطيٹالصالح
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وبعدٹمرورٹفترةٹقصيرةٹعلىٹصدورٹالقانونٹطلبٹالرئيسٹآالنٹجارسياٹبيريزٹٹمنٹ
معهدٹالحريةٹوالديموقراطيةٹإدارةٹتنفيذٹعمليةٹالتبسيطٹوبدأٹالمعهدٹبالفعلٹإعدادٹ
آليةٹفريدةٹمنٹنوعهاٹاسمهاٹ"محكمةٹالتبسيطٹاإلداري"ٹلجمعٹوتقييمٹمقترحاتٹ
البيروقراطياتٹ مختلفٹ قيامٹ كيفيةٹ ومراجعةٹ القوانينٹ تخفيفٹ بشأنٹ المواطنينٹ
صناديقٹ وضعٹ تمٹ العامةٹ المشاركةٹ ولتسهيلٹ القانون.ٹ لمتطلباتٹ باالستجابةٹ
اللونٹفيٹمقرٹالمعهدٹوفيٹالكثيرٹمنٹالمكاتبٹالحكوميةٹوجميعٹمكاتبٹ صفراءٹ
الجميعٹوضعٹمقترحاتهمٹفيٹ باستطاعةٹ ليصبحٹ والتليفزيونٹوالصحفٹ اإلذاعةٹ
المعهدٹ وشجعٹ وسهلة.ٹ مناسبةٹ بطريقةٹ شكاواهمٹ عنٹ والتغبيرٹ الصناديقٹ تلكٹ
جميعٹوسائلٹاإلعالمٹعلىٹاإلطالعٹعلىٹالشكاوىٹالتيٹتصلٹإليهم,ٹوطلبٹمنٹ
أيٹصحفيٹيرىٹشكوىٹصارخةٹأوٹحالةٹشديدةٹأنٹينشرهاٹويساهمٹفيٹتكوينٹ

نوعٹمنٹالضغطٹالشعبيٹالٹيمكنٹللساسةٹأنٹيتجاهلونه.ٹ
التليفزيونٹ يبثهاٹ علنيةٹ محاكمةٹ جلساتٹ فــيٹ يتمٹ الــشــكــاوىٹ فــيٹ البتٹ وكــانٹ
كلٹ مرةٹ جلساتهاٹ المحكمةٹ وتعقدٹ الجمهورية.ٹ رئيسٹ برئاسةٹ المعهدٹ ويديرهاٹ
أسبوعينٹصبيحةٹيومٹالسبت,ٹوقدٹجذبٹالبثٹالتليفزيونيٹاهتمامٹعددٹكبيرٹمنٹ

المشاهدين.
وتمٹخاللٹالسنةٹاألولىٹمنٹعملٹالمحكمةٹالتيٹكانٹيحضرهاٹرئيسٹالجمهوريةٹ
تخفيضٹ وتمٹ البيروقراطية,ٹ العقدٹ منٹ عقدةٹ ٢٠٠ٹ منٹ أكثرٹ حلٹ القانونٹ بحكمٹ
بنسبةٹ٧٥%ٹ الرسميةٹ والخدماتٹ المعامالتٹ منٹ المئاتٹ المطلوبٹإلنجازٹ الوقتٹ
طلباتٹ وتقديمٹ السفرٹ جــوازاتٹ استخراجٹ المثالٹ سبيلٹ علىٹ ومنهاٹ األقــلٹ علىٹ
الحصولٹ وكــانٹ الــخ.ٹ الـــزواج,ٹ عقدٹ وثيقةٹ علىٹ والحصولٹ بالجامعةٹ االلتحاقٹ
البيروقراطيةٹ اإلجــراءاتٹ الــزواجٹمثالٹيستغرقٹ٧٢٠ٹساعةٹمنٹ وثيقةٹعقدٹ علىٹ
المعقدة,ٹوتمٹتخفيضهاٹإلىٹ١٢٠ٹساعةٹفقط.ٹهذاٹاإلجراءٹيساعدٹالمرأةٹعلىٹ
المطلوبٹ الوثائقٹ عددٹ انخفضٹ كماٹ الــزواج.ٹ عقدٹ فيٹ كشريكةٹ حقوقهاٹ ضمانٹ
تقديمهاٹلاللتحاقٹبالدراسةٹالجامعيةٹمنٹ٩ٹوثائقٹإلىٹوثيقتينٹفقط.ٹومعٹنهايةٹ
البالد سكانٹ منٹ ٧٩%ٹ حواليٹ كــانٹ ١٩٩٠ٹ يوليوٹ فيٹ جارسياٹ الرئيسٹ واليــةٹ
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اإلداريٹكانٹأحسنٹ التبسيطٹ قانونٹ أنٹ يرونٹ الطبقات)ٹ أفقرٹ منهمٹمنٹ (%٨٤ٹ
قانونٹصدرٹفيٹالدورةٹالتشريعيةٹ١٩٩٠/١٩٨٥.

الرئيسٹ إلىٹ والديموقراطيةٹ الحريةٹ الحكومةٹسنةٹ١٩٩٠ٹقدمٹمعهدٹ تغييرٹ وبعدٹ
وضعهاٹ تمٹ التيٹ القانونيةٹ اإلصالحاتٹ تستهدفٹ قانونٹ مسودةٹ ٣٩ٹ فوجيموروٹ
استناداٹإلىٹالنتائجٹالتيٹتوصلٹإليهاٹالمعهدٹمنٹتحللٹالشكاوىٹالتيٹوردتٹإلىٹ
المحكمةٹواستناداٹإلىٹمبادئٹالتبسيطٹاإلداري.ٹوقدٹأصدرتٹالسلطةٹالتنفيذيةٹ
بالمنشآتٹ خــاصٹ وهــوٹ الــمــوحــدةٹ الــشــركــاتٹ تسجيلٹ قــانــونٹ منهاٹ قــانــونــاٹ ١٥ٹ
الصغيرة,ٹوقانونٹتحريرٹأسواقٹاألراضيٹوالعقارات,ٹوقانونٹالعفوٹعنٹالسجناءٹ

الذينٹسجنواٹدونٹالمثولٹأمامٹالمحاكم.
وقدٹاستخدمتٹحكومةٹالرئيسٹفوجيموريٹالوسائلٹالتيٹتضمنهاٹقانونٹالتبسيطٹ
اإلداريٹلتنفيذٹمعظمٹإصالحاتٹالتكيفٹالهيكليٹالتيٹكانتٹتحتاجٹإليهاٹلتصبحٹ

بيروٹطرفاٹفاعالٹفيٹاالقتصادٹالعالمي.
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الــحــكــومــيــة:ٹجمهوريةٹ الــهــيــئــاتٹ إصـــالحٹ ــة:ٹ حــال دراســــةٹ
الصرب:ٹالفسادٹفيٹالجمارك

فيٹ واالقتصاديةٹ السياسيةٹ التنميةٹ مجالٹ فيٹ جديدةٹ خطوةٹ ٢٠٠١ٹ عامٹ شهدٹ
ميلوسوفيتشٹ سلوبودانٹ الرئيسٹ إبعادٹ وهيٹ األسودٹ والجبلٹ الصربٹ جمهوريةٹ
وأدتٹ أعوانه.ٹ منٹ عددٹ علىٹ القبضٹ وإلقاءٹ ٢٠٠١ٹ مارسٹ ٣١ٹ يومٹ السلطةٹ عنٹ
هذهٹالتغييراتٹالسياسيةٹفيٹجمهوريةٹالصربٹوالجبلٹاألسودٹإلىٹوضعٹأجندةٹ
واعتبارهٹ الحكوميةٹ الهيئاتٹ علىٹفسادٹ فيهاٹ الضوءٹ تسليطٹ تمٹ سياسيةٹجديدةٹ

هدفاٹحرجاٹمنٹأهدافٹاإلصالح.
عــمٹالــفــســادٹجــمــيــعٹأنــحــاءٹالــصــربٹوالــجــبــلٹاألســــودٹإبــــانٹعــهــدٹســلــوبــودانٹ
الدراساتٹإلىٹأنٹإدارةٹالجماركٹكانتٹأكثرٹالخدماتٹ ميلوسوفيتش,ٹوأشارتٹ
فيٹ العاملينٹ منٹ ٥٠%ٹ حواليٹ كــانٹ التقديراتٹ لبعضٹ وطبقاٹ فسادا.ٹ المدنيةٹ
الجماركٹيشتركونٹبشكلٹأوٹبآخرٹفيٹأعمالٹالفساد.ٹوتعتبرٹإدارةٹالجماركٹمنٹ
أهمٹعواملٹنجاحٹالتنميةٹفيٹأيٹدولةٹألنٹالجماركٹتتعاملٹمباشرةٹمعٹقضاياٹ
التجارةٹالخارجيةٹوتهريبٹالبضائعٹودفعٹالرسومٹالجمركيةٹوالضرائبٹوماٹإلىٹ
ذلك.ٹوحيثٹأنٹالحكومةٹالجديدةٹكانتٹراغبةٹفيٹإصالحٹالجماركٹفإنهاٹتصدتٹ

لعددٹمنٹالتحدياتٹفيٹمحاولةٹالستئصالٹجذورٹالفساد.
ـــــحـــــرة ــــــــــدراســــــــــاتٹالــــــديــــــمــــــوقــــــراطــــــيــــــةٹال ــــــجــــــرادٹل وقــــــــــــامٹمــــــركــــــزٹبــــــل
(وهــوٹ Belgrade Center for Liberal Democratic Studies (CLDS)ٹ
والتنميةٹ الفرديةٹ والحريةٹ الديموقراطيةٹ لتعزيزٹ تأسسٹ مستقلٹ بحثيٹ مركزٹ
للفسادٹ الجذريةٹ األسبابٹ ببحثٹ يوغسالفيا)ٹ فيٹ القانونٹ واحترامٹ االقتصاديةٹ
للفساد.ٹ مضادةٹ إجـــراءاتٹ تطبيقٹ واقترحٹ الجمارك,ٹ إدارةٹ داخــلٹ المؤسسيٹ
كانتٹالخطوةٹاألولىٹللمركزٹهيٹكشفٹمدىٹتفشيٹالفسادٹأمامٹالشعب.ٹوقدٹ
القطاعٹ وحــداتٹ علىٹ وزعهاٹ التيٹ المسحٹ عملياتٹ خاللٹ منٹ بذلكٹ المركزٹ قامٹ
علنا, المشكلةٹ مناقشةٹ الــنــاسٹ بــدأٹ رائــعــاٹحيثٹ إنــجــازاٹ ذلــكٹ وكــانٹ الــخــاص,ٹ
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اقتصادية,ٹ التنميةٹ علىٹ آثارٹسلبيةٹ منٹ الجمركيٹ الفسادٹ يحدثهٹ ماٹ ومناقشةٹ ٹ
والتوصلٹإلىٹماٹيمكنٹوماٹيجبٹالقيامٹبهٹمنٹأنشطةٹللقضاءٹعلىٹالفساد.

المركزٹ وعملياتهاٹوضعٹ الجماركٹ إلدارةٹ التنظيميٹ للهيكلٹ دقيقٹ فحصٹ بعدٹ
منٹ وكــانٹ الجمركي,ٹ الفسادٹ إلىٹ تــؤديٹ التيٹ الرئيسيةٹ األسبابٹ بأهمٹ قائمةٹ

بينها:
ٹانخفاضٹرواتبٹمو�فيٹالجمارك.

ٹفسادٹالتنظيمٹ(يؤديٹانتشارٹالفسادٹفيٹصلبٹالهيكلٹالتنظيميٹإلىٹتوريطٹ
المو�فينٹالجددٹفيٹالفساد).

ٹضعفٹأوٹغيابٹالقواعدٹالتنظيميةٹو/أوٹغيابٹآلياتٹإنفاذٹالقانونٹالتيٹتعاقبٹ
مو�فٹالدولةٹالمفسدٹوتحلهٹمسئوليةٹاإلفساد.

ٹعدمٹكفايةٹالمواردٹ(عندماٹيكونٹعددٹمو�فيٹالجماركٹمحدوداٹالٹيمكنٹتقديمٹ
الخدمةٹفيٹالوقتٹالمناسبٹمماٹيجعلٹالبعضٹإلىٹرشوةٹالمو�فٹمنٹأجلٹ

الحصولٹعلىٹالخدمةٹالالزمة).
الــتــجــارةٹ تقييدٹ مــنٹســيــاســاتٹ غــيــرهــاٹ أوٹ الــوطــنــيــةٹ الــحــمــائــيــةٹ ٹالــســيــاســاتٹ

الخارجية.
ٹاإلجراءاتٹالجمركيةٹالمعقدة.

ٹارتفاعٹوتنوعٹالرسومٹالجمركيةٹووجودٹاستثناءاتٹمتعددة.
دراسةٹ حدودٹ عندٹ الحرةٹ الديموقراطيةٹ لدراساتٹ بلجرادٹ مركزٹ يتوقفٹ ولمٹ
السياساتٹ بعضٹ إلصدارٹ توصياتٹ اقترحٹ بلٹ الفسادٹ لممارسةٹ السلبيةٹ اآلثارٹ
وعملٹعنٹكثبٹمعٹمسئولينٹحكوميينٹلتنفيذٹخطةٹالمركزٹالتيٹركزتٹعلىٹ

ماٹيلي:
الجماركٹ إدارةٹ تعملٹ التيٹ الحاليةٹ واإلجــــراءاتٹ واللوائحٹ القواعدٹ ٹإصــالحٹ

بموجبها.

ملحقٹ(٢):ٹتجاربٹإقليميةٹوٹدوليةٹللحكمٹالديموقراطيٹالصالح
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الــــــــحــــــــكــــــــمٹالـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيٹالــــــــــصــــــــــالــــــــــح ..ٹالــــــــــمــــــــــكــــــــــونٹالــــــــرئــــــــيــــــــســــــــىٹلــــــــــــإلصــــــــــــالحٹالــــــــســــــــيــــــــاســــــــىٹواالقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادى

ٹإصالحٹهيكلٹالرواتبٹوجدولٹالحوافزٹلمو�فيٹالجمارك.

ٹتقديمٹنظامٹرقابيٹجديدٹلشفافيةٹجميعٹإجراءاتٹإدارةٹالجمارك.

ٹوضعٹمدونةٹمعاييرٹالسلوكٹاألخالقيٹلمو�فيٹالجمارك.

وتقديمٹ الجماركٹ إدارةٹ فيٹ الفاسدينٹ المو�فينٹ علىٹ صارمةٹ عقوبةٹ ٹتطبيقٹ
توصياتٹبإصالحاتٹقانونيةٹتؤديٹإلىٹتطبيقٹفعالٹلالئحةٹالعقوبات.

,ٹ الجماركٹ فيٹ الفسادٹ ضدٹ عامةٹ عالقاتٹ حملةٹ لتنظيمٹ اإلرشـــاداتٹ ٹوضــعٹ
إلىٹ الهادفةٹ الضغوطٹ زيــادةٹ علىٹ الجماركٹ معٹ المتعاملينٹ جميعٹ وتشجيعٹ

مكافحةٹالفسادٹ.ٹ

إلىٹ استناداٹ تقريرٹ مسودةٹ المركزٹ وضعٹ والتحليلٹ البحثٹ عملياتٹ ختامٹ وفيٹ
ماٹتمٹالتوصلٹإليهٹمنٹمعلومات.ٹوانتهزٹالمركزٹهذهٹالفرصةٹلتسليطٹاألضواءٹ
استندتٹ توصياتٹ وقــدمٹ معالجتها,ٹ وصعوبةٹ الجمركيٹ الفسادٹ مشكلةٹ علىٹ
الفسادٹ لمكافحةٹ والتحليلٹ والبحثٹ الشخصيةٹ والمقابالتٹ المسحٹ أعمالٹ إلىٹ
والرشوةٹوالمحسوبية.ٹوتمٹإعدادٹالتقريرٹباللغتينٹالصربيةٹواإلنجليزيةٹوتوزيعهٹ
العامةٹ والمكتباتٹ اإلعالمٹ ووسائلٹ الحكوميينٹ المسئولينٹ وعلىٹ الجمهورٹ علىٹ
اإلليكترونيٹ الموقعٹ فيٹ نشرهٹ تمٹ كماٹ الخارج,ٹ وفيٹ الصربٹ أنحاءٹ جميعٹ فيٹ
www.clds.org.yuٹوأكدٹالتقريرٹالتزامٹفالدانٹبيجوفيتشٹرئيسٹإدارةٹالجماركٹ

بمناقشةٹاإلصالحٹالجمركيٹعلىٹشاشةٹالتليفزيون.ٹ

وألولٹمرةٹفيٹتاريخٹالصربٹتمتٹمعالجةٹقضاياٹفسادٹالنظامٹالجمركيٹبمبادرةٹ
منٹمركزٹبلجرادٹلدراساتٹالديموقراطيةٹالحرةٹالذيٹدرسٹمشكلةٹالفسادٹفيٹ
هذاٹالقطاعٹالحكوميٹالفرعيٹوتوصلٹإلىٹمعلوماتٹواضحةٹوكاشفةٹللحقائق,ٹ
وبفضلٹالجهودٹالتيٹبذلهاٹالمركزٹأصبحتٹإدارةٹالجماركٹوعمومٹالجمهورٹعلىٹ

درايةٹبأسبابٹالفسادٹوماٹيترتبٹعلىٹالفسادٹمنٹنتائج.

ملحقٹ(٢):ٹتجاربٹإقليميةٹوٹدوليةٹللحكمٹالديموقراطيٹالصالح
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ال دراسةٹحالة:ٹرومانيا:ٹحملةٹفتحٹاألبواب

حملةٹفتحٹاألبوابٹأوٹحملةٹاالنفتاحٹهيٹمبادرةٹبقيادةٹجمعياتٹاألعمالٹوغرفٹ
التجارةٹالرومانيةٹتهدفٹإلىٹتعزيزٹإصدارٹقوانينٹمعينةٹلضمانٹمشاركةٹالجمهورٹ
والشفافية.ٹ المالية,ٹ والمساءلةٹ المعلومات,ٹ حريةٹ وضمانٹ الحكومةٹ عملياتٹ فيٹ
وتشملٹهذهٹالقوانينٹعلىٹسبيلٹالمثالٹالٹالحصرٹإعدادٹجلساتٹاستماعٹعامة,ٹ
والحصولٹعلىٹالمعلوماتٹالعامة,ٹووضعٹبياناتٹماليةٹلتقييمٹتأثيرٹالقوانينٹمنٹ
الحكومةٹعلىٹ قدرةٹ األعمال,ٹوتحديدٹ الماليةٹواالجتماعيةٹعلىٹمجتمعٹ النواحيٹ

تحريرٹقوانينٹعلىٹحسبٹنظامٹالطوارئٹدونٹالمرورٹباإلجراءاتٹالبرلمانية.
وحملةٹاألبوابٹالمفتوحةٹهيٹاألساسٹالذيٹتقومٹعليهٹمبادراتٹأخرىٹلألعمال.ٹ
وكجزءٹمنٹهذهٹالحملةٹتمٹتكوينٹعددٹمنٹتحالفاتٹاألعمالٹالتيٹتطالبٹحكومةٹ

رومانياٹبمعالجةٹقضاياٹمعينةٹتتعلقٹببعضٹالقطاعاتٹاالقتصادية.ٹ
 Tourism for Today and Tomorrowهناكٹمثًالٹتحالفٹ"السياحةٹاليومٹوغدًاٹ
السياحةٹ قطاعٹ مصالحٹ لتعزيزٹ قانونيةٹ أجندةٹ وضعٹ الــذيٹ Coalition (T-3)ٹ

حكومةٹ معٹ كشريكٹ وذلــكٹ القطاعٹ هــذاٹ تواجهٹ التيٹ للتحدياتٹ الحلولٹ وتقديمٹ
يضمٹ الــذيٹ  Tech 21 Coalition ٢١"ٹ "التكنولوجياٹ تحالفٹ وهناكٹ رومانيا.ٹ
جمعياتٹاألعمالٹالتيٹتخدمٹقطاعٹتكنولوجياٹاألعمال,ٹوقدٹوضعٹأجندةٹقانونيةٹ
تكنولوجياٹ فيٹ االستثماراتٹ معدلٹ لزيادةٹ رومانياٹ حكومةٹ معٹ كشريكٹ للعملٹ
هناكٹ وأخــيــرًا,ٹ الروماني.ٹ الشعبٹ ألبناءٹ جيدةٹ عملٹ فرصٹ وإيجادٹ المعلوماتٹ
تحالفٹبروجلوبٹProGlobe الذيٹيضمٹجمعياتٹالمصنعينٹفيٹرومانياٹوالذيٹ
العالمي,ٹحيثٹ التنافسيةٹفيٹ�لٹاالقتصادٹ المنتجاتٹوالعملياتٹ لترويجٹ أنشئٹ
التنافسيةٹ القدرةٹ زيــادةٹ تعطلٹ التيٹ األساسيةٹ القضاياٹ لمعالجةٹ مبادرةٹ قدمٹ
ومشاكلٹ والبيروقراطية,ٹ القوانين,ٹ استقرارٹ عدمٹ ومنها:ٹ المصنعينٹ قطاعٹ فيٹ

التمويل,ٹوبطءٹعمليةٹالخصخصة.
جمعياتٹ عنٹ ممثلٹ ٢٠٠ٹ منٹ ألكثرٹ الفنيٹ الدعمٹ تقديمٹ تمٹ الحملةٹ لهذهٹ ونتيجةٹ
األعمالٹوالحكومةٹوالجمعياتٹاألهليةٹوتدريبهمٹعلىٹتصميمٹوتنفيذٹحمالتٹالتأييدٹ

ملحقٹ(٢):ٹتجاربٹإقليميةٹوٹدوليةٹللحكمٹالديموقراطيٹالصالح
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والمؤازرة,ٹوبعدٹذلكٹقامٹعددٹكبيرٹمنٹالجمعياتٹالمشاركةٹبتنفيذٹحمالتٹمماثلةٹ
المؤيدينٹ بياناتٹألكثرٹمنٹ٨٠٠ٹعضوٹمنٹ بها.ٹوكذلكٹتمٹوضعٹقاعدةٹ خاصةٹ
علىٹمستوىٹالقاعدةٹالعريضة,ٹوتقومٹالتحالفاتٹباستخدامٹهذهٹالشبكةٹلتوصيلٹ

رسالتهاٹإلىٹالحكومةٹبطريقةٹسريعةٹوفعالةٹوموحدة.
ـــــوحـــــةٹأنــــــــشــــــــأتٹخـــمـــسٹ ـــــت ـــــف ــــم ـــــــــــــــــــوابٹالـ ـــــــــــاللٹحـــــمـــــلـــــةٹاألب ومـــــــــــنٹخ
ــــاٹ"جـــمـــعـــيـــةٹأكــــاديــــمــــيــــةٹالـــتـــأيـــيـــد ــــي جـــمـــعـــيـــاتٹأعـــــمـــــالٹمـــــنٹغــــــربٹرومــــان
للمعلوماتٹ مصدرًاٹ تعتبرٹ التيٹ Advocacy Academy Association (AAA)"ٹ

وقامتٹ الهامة.ٹ القضاياٹ حولٹ الخاصٹ والقطاعٹ الحكومةٹ بينٹ الحوارٹ وتطويرٹ
األكاديميةٹبالفعلٹبتخطيطٹوتنفيذٹأولٹجلسةٹاستماعٹتشهدهاٹرومانياٹثمٹنفذتٹ
بينٹ لالتصالٹ حيويةٹ أداةٹ وأصبحتٹ محددة,ٹ قضاياٹ لمناقشةٹ عامتينٹ جلستينٹ
الحكومةٹوالقطاعٹالخاصٹبشأنٹقضاياٹهامةٹمثلٹقانونٹالعملٹوتنظيمٹاألنشطةٹ
المباشرةٹللدعوةٹوالتأييد.ٹوباإلضافةٹإلىٹذلكٹخرجتٹاألكاديميةٹعشرينٹقياديًاٹ
منٹجمعياتٹاألعمالٹتمٹتدريبهمٹعلىٹبرامجٹالتأييد,ٹوأصبحواٹخبراءٹيساعدونٹ

جمعياتٹاألعمالٹعلىٹتخطيطٹوتنفيذٹمثلٹهذهٹالبرامج.ٹ

ملزيدٹمنٹاملعلوماتٹنرجوٹزيارةٹاملوقعٹاإللكتروني:
www.opendoorscampaign.org
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المؤسساتٹفيٹجورجيا
الذيٹ العامةٹ اإلدارةٹ قانونٹ علىٹ جورجياٹ برلمانٹ وافــقٹ ١٩٩٩,ٹ يوليوٹ ٢٣ٹ فيٹ
يهدفٹإلىٹ"ضمانٹاحترامٹالجهاتٹاإلداريةٹلحقوقٹوحرياتٹاإلنسان,ٹوالمصلحةٹ
العامة,ٹوسلطةٹالقانون".ٹوقدٹتضمنٹقانونٹاإلدارةٹالعامةٹعدةٹنصوصٹتتعلقٹ
تطبيقٹ منهٹهوٹ والغرضٹ العامة,ٹ الهيئاتٹ المعلوماتٹوشفافيةٹاجتماعاتٹ بحريةٹ

مبدأٹالمساءلةٹفيٹجميعٹالمؤسساتٹالحكومية.
ــــــادرةٹاالجـــتـــمـــاعـــيـــة ــــــمــــــب ــــــشــــــراكــــــةٹمــــــنٹأجــــــــلٹال ـــظـــمـــةٹ"ال ـــن ــــــتٹم وكــــــان
قدٹ لسايبٹ المحليٹ الشريكٹ The Partnership for Social Initiative (PSI)"ٹ

للقانون,ٹحيثٹنفذتٹعمليةٹتحليلٹ قامتٹبدورٹقياديٹفيٹمراقبةٹاإلنفاذٹالسليمٹ
علىٹمستوىٹالدولةٹالستكشافٹمدىٹفهمٹواستيعابٹنصوصٹالقانون,ٹواكتشفتٹ
حتىٹ ونصوصهٹ بالقانونٹ الشعبٹ لتوعيةٹ يذكرٹ جهدٹ أيٹ تبذلٹ لمٹ الحكومةٹ أنٹ
أنٹ٢٤%ٹمنٹأصحابٹالشركاتٹلمٹيسمعواٹبهذاٹالقانونٹعلىٹاإلطالق.ٹوكذلكٹ
بينٹالتحليلٹأنٹالهيئاتٹالحكوميةٹالٹتطبقٹعددًاٹمنٹنصوصٹالقانونٹبالطريقةٹ
المنصوصٹعليهاٹإماٹلنقصٹتمويلٹتلكٹالهيئاتٹأوٹلعدمٹكفاءةٹإدارتهاٹالداخليةٹ
أوٹألنٹالمسئولينٹوالمو�فينٹالحكوميينٹلمٹيصدقواٹأنهمٹسيتعرضونٹللمساءلةٹ
والمحاسبةٹإذاٹتجاهلواٹإنفاذٹالقانون.ٹوكذلكٹاكتشفتٹمنظمةٹ"الشراكةٹمنٹأجلٹ
بموجبٹ بمسئولياتهٹ درايةٹ علىٹ كانٹ التنفيذيٹ الجهازٹ أنٹ االجتماعية"ٹ المبادرةٹ
القانونٹلكنٹالجهاتٹالتنظيميةٹلمٹتكنٹكذلك,ٹوهيٹبحكمٹالقانونٹجهاتٹمستقلةٹ

عنٹالعمليةٹالسياسة,ٹولذلكٹكانتٹأقلٹاستعدادًاٹلالمتثالٹللقانون.
المدنيٹ المجتمعٹ ومجموعاتٹ األعمالٹ مجموعاتٹ بمسحٹ المنظمةٹ قامتٹ وكذلكٹ
للتعرفٹعلىٹتجاربهاٹوخبراتهاٹوتحديدٹقضاياهاٹالمعينةٹالمتعلقةٹبتنفيذٹالقانون.ٹ
وباإلضافةٹإلىٹتوزيعٹنماذجٹاالستبيانٹداخلٹمجتمعٹاألعمال,ٹأعلنتٹالمنظمةٹ
الجمعيةٹ تصدرهاٹ التيٹ اإلخباريةٹ والرسائلٹ الصحفٹ فيٹ المسحٹ عملياتٹ عنٹ

والتليفزيون,ٹوطلبتٹمنٹالمجتمعٹالمدنيٹككلٹاإلجابةٹعنٹأسئلةٹاالستبيان.

ملحقٹ(٢):ٹتجاربٹإقليميةٹوٹدوليةٹللحكمٹالديموقراطيٹالصالح
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الــــــــحــــــــكــــــــمٹالـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيٹالــــــــــصــــــــــالــــــــــح ..ٹالــــــــــمــــــــــكــــــــــونٹالــــــــرئــــــــيــــــــســــــــىٹلــــــــــــإلصــــــــــــالحٹالــــــــســــــــيــــــــاســــــــىٹواالقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادى

وتمٹتحديدٹأكثرٹمخالفاتٹالقانونٹوضوحًاٹوانتشارًاٹعلىٹأساسٹعددٹالمنظماتٹ
السوقٹ تطويرٹ وعلىٹ الدولةٹ اقتصادٹ علىٹ وتأثيرهاٹ المخالفات,ٹ بهذهٹ المتأثرةٹ
الحرة.ٹوكانٹالهدفٹمنٹذلكٹهوٹتحديدٹمدىٹامتثالٹالجهاتٹالحكوميةٹللقانونٹ
ومعرفةٹاإلجراءاتٹأوٹالدعاوىٹالقانونيةٹالتيٹرفعتهاٹالجهاتٹالرقابية.ٹوفيٹ٢٠%ٹ
منٹالحاالتٹأخفقتٹالجهاتٹالحكوميةٹفيٹالردٹعلىٹطلبٹالمعلومات,ٹولمٹتهتمٹ
بالردٹعليهاٹإالٹبعدٹأنٹأرسلتٹإليهاٹمنظمةٹالشراكةٹمنٹأجلٹالمبادرةٹاالجتماعيةٹ
"إنذاراتٹإدارية".ٹوفيٹحالةٹواحدةٹفقطٹرفعتٹالمنظمةٹدعوىٹقضائيةٹضدٹوزارةٹ
الدفاعٹلرفضهاٹالردٹعلىٹطلباتٹالمعلوماتٹتأكيدًاٹلسيادةٹالقانونٹوضرورةٹالردٹ
علىٹطلبٹالمعلوماتٹالعامة.ٹوبينتٹالمنظمةٹأنهٹمنٹالممكنٹتنفيذٹقانونٹاإلدارةٹ
ولذلكٹ المختصة.ٹ والمحاكمٹ بالموضوعٹ المهتمينٹ المواطنينٹ جهودٹ خاللٹ منٹ
األعمالٹ ومنظماتٹ الصلةٹ ذاتٹ األطــرافٹ منٹ ٧٠ٹ يضمٹ تحالفًاٹ المنظمةٹ كونتٹ
والجمعياتٹاألهليةٹالتيٹأعربتٹعنٹاهتمامهاٹبالقانونٹاإلداريٹوكانتٹفيٹموقعٹ

يسمحٹلهاٹبالمشاركةٹبجهودهاٹفيٹرصدٹاألنشطةٹالمختلفةٹوالدعوةٹللتأييد.
أنٹ أكبرٹوهيٹ المنظمةٹمشكلةٹ اإلداريٹكشفتٹ القانونٹ إنفاذٹ تقييمٹ ومنٹخاللٹ
مجموعاتٹالمجتمعٹالمدنيٹوجمعياتٹاألعمالٹفيٹجورجياٹالٹتستفيدٹمنٹالفرصٹ
المتاحةٹلدىٹصناعٹالسياسات,ٹوأنٹالمو�فينٹالعموميينٹ–منٹالناحيةٹاألخرى-ٹ
العمليةٹ أوٹفيٹ القراراتٹ اتخاذٹ الجمهورٹفيٹ إلىٹمشاركةٹ بالحاجةٹ الٹيشعرونٹ
التشريعية.ٹوفيٹهذهٹالحالةٹعلىٹوجهٹالتحديدٹقالواٹإنٹالقانونٹاإلداريٹالٹينصٹ
علىٹمثلٹهذاٹااللتزام.ٹويرجعٹموقفٹالمو�فينٹالعموميينٹبكلٹبساطةٹإلىٹأنٹ
بعضٹالجهاتٹترىٹأنٹالسماحٹلمنظماتٹالمجتمعٹالمدنيٹبالمشاركةٹفيٹصنعٹ
القرارٹسيكونٹتدخًالٹفيٹشئونٹالدولةٹبينماٹتفتقرٹبعضٹالجهاتٹاألخرىٹإلىٹ

الوعيٹالكافيٹبضرورةٹمشاركةٹهذهٹالمنظمات.
ولمعالجةٹهذهٹالثغرةٹفيٹبرامجٹالتأييدٹوضعتٹالمنظمةٹنموذجًاٹالعتمادٹجمعياتٹ
المجتمعٹ بالجمعياتٹومنظماتٹ األعمال.ٹوكانٹالقصدٹمنٹذلكٹهوٹوضعٹقائمةٹ
للجهاتٹ يمكنٹ التيٹ الخاصةٹ الخبراتٹ أوٹ االهتماماتٹ ذاتٹ األخــرىٹ المدنيٹ
الحكوميةٹدعوتهاٹإلبداءٹرأيهاٹفيٹاقتراحاتٹتعديلٹالسياساتٹوعملٹاإلصالحات.ٹ

ملحقٹ(٢):ٹتجاربٹإقليميةٹوٹدوليةٹللحكمٹالديموقراطيٹالصالح
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للملكيةٹ الوطنيٹ جورجياٹ مركزٹ معٹ باالشتراكٹ رائدًاٹ برنامجًاٹ المنظمةٹ ووضعتٹ
الفكريةٹوبموجبهٹوافقٹالمركزٹعلىٹالتشاورٹمعٹالمنظماتٹالخاصةٹالموجودةٹفيٹ
القائمةٹالمقدمةٹإليه.ٹوكانٹذلكٹالبرنامجٹنموذجًاٹلوضعٹبرامجٹمعتمدةٹمماثلةٹمعٹ

جهاتٹحكوميةٹأخرى.
كبيرةٹ زيــادةٹ إلىٹ االجتماعية"ٹ المبادرةٹ أجلٹ منٹ "الشراكةٹ منظمةٹ جهودٹ وأدتٹ
المدنيٹوجمعياتٹاألعمالٹفيٹوضعٹإصالحاتٹ المجتمعٹ فيٹمشاركةٹجمعياتٹ
السياساتٹالعامةٹوإلىٹحدوثٹتغييراتٹثقافيةٹجذريةٹفيٹالعالقةٹبينٹالقطاعينٹ
ومتابعةٹ اإلداريٹ القانونٹ صــدورٹ بــدونٹ تحدثٹ أنٹ لهاٹ يكنٹ لمٹ والخاصٹ العامٹ
وصنعٹ بالشفافيةٹ المتعلقةٹ القانونٹ نصوصٹ ولعبتٹ إنفاذه.ٹ لعملياتٹ المنظمةٹ
مجموعاتٹ بإعطاءٹ وإلزامهاٹ الحكوميةٹ الجهاتٹ إقناعٹ فيٹ رئيسيًاٹ دورًاٹ القرارٹ

المجتمعٹالمدنيٹدورًاٹفيٹعمليةٹصنعٹالسياسات.

ملحقٹ(٢):ٹتجاربٹإقليميةٹوٹدوليةٹللحكمٹالديموقراطيٹالصالح
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الــــــــحــــــــكــــــــمٹالـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيٹالــــــــــصــــــــــالــــــــــح ..ٹالــــــــــمــــــــــكــــــــــونٹالــــــــرئــــــــيــــــــســــــــىٹلــــــــــــإلصــــــــــــالحٹالــــــــســــــــيــــــــاســــــــىٹواالقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادى
ــــــح ــــــصــــــال الـــــــحـــــــكـــــــمٹالـــــــــديـــــــــمـــــــــوقـــــــــراطـــــــــيٹال

الخاتــمة
أدىٹضعفٹاألداءٹفىٹالكثيرٹمنٹالديمقراطياتٹواالقتصاداتٹالناشئةٹوردٹالفعلٹ
المضادٹلإلصالحٹفىٹالكثيرٹمنٹالدولٹفىٹمختلفٹأنحاءٹالعالمٹفىٹالوقتٹالحالىٹ
إلىٹكشفٹالنتائجٹالخطيرةٹالمترتبةٹعلىٹحذفٹالحكمٹالديمقراطىٹالصالحٹمنٹ
أجندةٹاإلصالح,ٹوفدٹحققتٹجهودٹاإلصالحٹخاللٹالعقودٹالماضيةٹنجاحاٹفىٹ
ولكنهاٹ العام,ٹ االقتصادىٹ االستقرارٹ إلىٹ والوصولٹ السياسيةٹ المشاركةٹ زيادةٹ
نطاقٹ علىٹ والتمكينٹ واالقتصاديةٹ السياسيةٹ الحريةٹ نشرٹ تشجيعٹ فىٹ فشلتٹ
والبطالةٹ الفسادٹ يعانونٹمنٹ المواطنينٹ يزالٹكثيرٹمنٹ لذلك,ٹماٹ واسع.ٹونتيجةٹ
والفقرٹوانخفاضٹمعدالتٹالنموٹاالقتصادىٹوانخفاضٹمستوياتٹماٹتقدمهٹمنٹ

سلعٹوخدماتٹمثلٹالعدالة.
وليستٹ الضروريةٹ ٹ البدايةٹ هىٹ الحاليةٹ اإلصالحٹ جهودٹ إنٹ واضحة.ٹ والرسالةٹ
الديمقراطيةٹ بثمارٹ المواطنونٹ يتمتعٹ ولكىٹ اإلصــالح.ٹ ألجندةٹ بالنسبةٹ النهايةٹ
تتوفرٹ أنٹ بدٹ الٹ اليومية,ٹ فىٹحياتهمٹ السوقٹ أساسٹ علىٹ القائمةٹ واالقتصاداتٹ
لهمٹاآللياتٹالمناسبةٹالتىٹتمكنهمٹمنٹمساءلةٹالحكومةٹومحاسبتهاٹبصفةٹيومية.ٹٹ
الديمقراطىٹ الحكمٹ تعزيزٹ تركزٹمبادراتٹاإلصالحٹعلىٹ أنٹ وبمعنىٹآخر,ٹيجبٹ
مدىٹ علىٹ المتوفرةٹ الخبراتٹ منٹ أدلةٹ وهناكٹ االقتصادية.ٹ الحياةٹ فىٹ الصالحٹ
العقودٹالقليلةٹالماضيةٹتثبتٹأنٹعملياتٹالتحولٹالتىٹالٹتجدٹمساندةٹمنٹاإلرادةٹ
تحتوىٹ رماديةٹ ديموقراطيةٹ إلىٹ الهبوطٹ أوٹ الفشلٹ إماٹ يكونٹمصيرهاٹ الشعبيةٹ
علىٹالكثيرٹمنٹالمثالبٹوسوءٹاألداءٹاالقتصادى.ٹوتكفىٹنتيجةٹواحدةٹمنٹهذهٹ
القائمةٹعلىٹأساسٹالسوقٹوتهددٹ الديمقراطيةٹواألنظمةٹ لتلطخٹصفحةٹ النتائجٹ

بالخطرٹعملياتٹالتحولٹالحاليةٹوالمستقبلية.
الديمقراطىٹ الحكمٹ القدرٹأنٹندركٹأنٹتأسيسٹ بنفسٹ المهمٹ فإنهٹمنٹ ذلكٹ ومعٹ
الصالحٹعمليةٹطويلةٹالمدىٹتضمنٹإجراءاتٹقدٹتؤدىٹإلىٹإبطاءٹعمليةٹاإلصالحٹ
لهاٹ والسماحٹ والمساءلةٹ المحاسبةٹ مؤسساتٹ إنشاءٹ عمليةٹ وتستهلكٹ ٹ ذاتها.ٹ
بمزاولةٹنشاطهاٹالكثيرٹمنٹالوقت,ٹولكنهاٹعلىٹالجانبٹالمضىءٹتؤدىٹإلىٹالتوصلٹ
إلىٹحلولٹإبداعيةٹمستديمةٹمفصلةٹحسبٹالظروفٹالقائمة.ٹٹويجبٹالنظرٹالىٹٹ



٦١

دى
ــــــا
صـــــ
ــــــــ
ـــتـــ
قــــــــ
واال

ـىٹ
ســـــــ

ــــــا
ــــيــ
ســــ
ــــــــ
حٹال

ــال
ــــــــ
إلصــ

ــــــــ
ٹلــــ
ـــى
ســـــ
ــــــــ
ــــــي
ـرئــ
لـــــــ
نٹا
ـــــو
كـــــ
ــــــــ
ـــمــ
لـــــــ
.ٹا
حٹ.

ــــــــ
ـــالــ
صـــــــ

ــــــــ
ٹالــ
ـــي
طــــــ
ــــرا
قـــــ
ـــــــــ
ــــم
ديـــــ

ـــــــــ
مٹال

ــــــــ
ـــك
حـــــ
ــــــــ
ال
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توصياتٹالسياساتٹالتىٹوردتٹفىٹهذاٹالتقريرٹعلىٹأنهاٹأدواتٹيمكنٹللمواطنينٹ
والحكوماتٹاستخدامهاٹوتكييفهاٹإلنشاءٹمؤسساتٹالمحاسبةٹوالمساءلةٹوتطويرٹ

نوعٹالحكمٹالديمقراطىٹالصالحٹالذىٹيتناسبٹمعٹاحتياجاتها.
التىٹ الدولٹ أنٹ العالمٹ أنحاءٹ مختلفٹ فىٹ مؤخراٹ أجريتٹ التىٹ الدراساتٹ وتؤكدٹ
تصدتٹلتحدياتٹالحكمٹالديمقراطىٹالصالحٹقدٹجنتٹمزاياٹذلكٹوقدٹتمثلتٹتلكٹ
فىٹإحرازٹنتائجٹتنمويةٹممتازةٹتضمنتٹأيضاٹاحترامٹالحرياتٹالمدنيةٹ المزاياٹ
أعلى,ٹ تو�يفٹ معدالتٹ وتحقيقٹ الملكية,ٹ وحقوقٹ اإلنسانٹ وحقوقٹ والسياسيةٹ
وتحسينٹجودةٹالسلعٹوالخدمات,ٹوتحقيقٹالمزيدٹمنٹاالستقرارٹالسياسي.ٹومنٹ
ثمٹفإنهٹمنٹمصلحةٹكلٹمناٹأنٹنضمنٹأنٹاستمرارٹجهودٹاإلصالحٹفىٹالمستقبلٹ

سيفتحٹآفاقٹالحكمٹالديمقراطىٹالصالح.
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