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هذا الدليل ميثل وجهات نظر موحدة ألعضاء «اللجنة املانحة لتنمية املشروعات» (.)DECD
وعلى الرغم من كل اجلهود التي بذلت للتوصل إلى توافق في اآلراء ووجهات النظر بشأن نص
هذه اإلرشادات؛ فإنها ال تعكس بالضرورة وجهات نظر جميع الوكاالت األعضاء في اللجنة
املانحة لتنمية املشروعات .وباملثل؛ فإنها ال تعكس بالضرورة وجهة النظر الرسمية جملالس
إدارات وكاالت التنمية األعضاء في اللجنة املانحة لتنمية املشروعات أو احلكومات التي متثلها
هذه الوكاالت .وننوه بأن املعلومات الواردة في هذه اإلرشادات ليست بغرض االستفادة منها
كنصائح قانونية.
تصريحا مسبقً ا من اللجنة املانحة
إن نسخ و/أو نقل أجزاء من أو كل هذا الدليل يتطلب
ً
تشجع على نشر
املشروعات
لتنمية
املانحة
لتنمية املشروعات .وفي هذا اإلطار نشير أن اللجنة
ّ
أعمالها ،وسوف متنح التصريح القانوني على وجه السرعة ملن يطلبه .وينبغي توجيه جميع
الطلبات إلى األمانة العامة للجنة املانحة لتنمية املشروعات ،وذلك بوساطة البريد اإللكتروني
التاليCoordinator@Enterprise-Development.org :

شكر وتقدير
مت إعداد هذه اإلرشادات اخلاصة باجلهات املانحة من خالل مجموعة العمل اخلاصة ببيئة
األعمال  ،BEWGوهي مجموعة تتبع اللجنة املانحة لتنمية املشاريع .املؤلف الرئيسي هو
سيمون وايت ،مستشار “مجموعة العمل اخلاصة ببيئة األعمال” .وفيما يلي أسماء أعضاء
فعال في إنتاج وصياغة هذه اإلرشادات:
مجموعة العمل الذين ساهموا وانخرطوا بشكل ّ
أندريه ميخنيف (مؤسسة التمويل الدولية) ،مارتن كليمينسون وجرامي باكلي (منظمة
العمل الدولية) ،كارولني راماكيرز (وزارة اخلارجية الهولندية) ،كورينا كيوسيل وسوزان هارمتان
(املؤسسة األملانية للتعاون اإلمنائي) ،داج الرسون وكريستيان فوجنر (الوكالة النرويجية للتعاون
اإلمنائي) ،السي مولر وثيو الرسن (وزارة اخلارجية الدامنركية) ،ريتشارد ساندال وتوني بوالتاجكو
ومافيس أوسو-جيامفي وروجر نيليست ونيك جودفري (وزارة التنمية الدولية البريطانية)،
محمد شريف (االحتاد األوروبي) ،يورجن رينهاردت وزينب تالوي (منظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية) سكوت كلينبرج وويد شانيل (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية) ،وجوناثان
بروكس (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي) ،والف ثيودوسياديس (الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي
الدولي) ،وجيم تانبورن (األمانة العامة للجنة املانحني) .وتقدِّر مجموعة العمل اخلاصة ببيئة
األعمال مساهمات العديد من األشخاص ،وكذلك الوكاالت ،في مراجعة مسودات متعددة
لهذه اإلرشادات ،مبا في ذلك جهود املشاركني في املؤمترات اإلقليمية في بانكوك ( )2006وأكرا
( .)2007وباإلضافة إلى ذلك ،ساهم العديد من األشخاص في هذا العمل من خالل املدوّنة
اإللكترونية للجنة اجلهات املانحة ،وخالل االجتماعات املتعددة التي عقدت على مدار العامني
املاضيني.
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III

الرسائل املفتاحية
أ .بيئة األعمال اجليدة هي مسألة جوهرية لتحقيق النمو واحلد من الفقر .وتبرز احلاجة إلى
إصالح بيئة األعمال عندما تكون القواعد التنظيمية غير مالئمة ،والضرائب مفرطة ،وفي
حالة االفتقار إلى وجود املنافسة العادلة ،وفي ظل هيمنة بيئة سياسات غير مستقرة تقيد
االستثمار وحتد من تطوير األسواق ،وتخنق روح املبادرة وتؤدي إلى إجبار العديد من الشركات
على االجتاه للعمل في االقتصاد غير الرسمي.
ب .عملية إصالح بيئة األعمال تتسم بالتعقيد ،ومتتد عبر مستويات عدة ،وينخرط فيها
العديد من أصحاب املصلحة وذلك على نطاق واسع وممتد .وكاالت التنمية ينبغي أن تعمل
على ضمان إجراء حتليل دقيق شامل وحتافظ على ،إلى أقصى حد ممكن ،مقاربة منهجية
وفهم الصورة السببية األوسع.
ج .إصالح بيئة األعمال هي دائما مسألة سياسية .وعلى وكاالت التنمية أن تعتني بتحليل
السياق السياسي .وينبغي أن متتلك استراتيجيات لبناء حتالفات وأن تنخرط في التعامل مع
أولئك الذين يرغبون في حماية الوضع الراهن.
د .ينبغي على احلكومة أن تقود ومتتلك عملية اإلصالح؛ ويجب على املانحني دعمها .ويجب
حتقيق التوازن األمثل بني اخلبرات الدولية واحمللية.
هـ .يجب أن تضمن وكاالت التنمية وجود مدخالت ومشاركات من جميع أصحاب املصلحة،
ويشمل هذا رجال السياسة واملسئولني والقطاع اخلاص الرسمي وغير الرسمي ،واجملتمع
املدني ،بحيث ينعكس ذلك في عملية اإلصالح .وينبغي أن تكون تدخالت عمليات
ضي في اإلصالحات اجلارية
اإلصالح مصممة لتعزيز قدرات أصحاب املصلحة من أجل امل ُ ّ
واملستقبلية.
و .على وكاالت التنمية التأكد من أن النظم املعمول بها تؤدي إلى التنسيق بني املانحني .ويجب
على هذه الوكاالت حتمل املسئولية عن جودة واتساق املشورة واملساعدة التي تقدمها.
ز .ينبغي لوكاالت التنمية ضمان إجراء إصالحات تسلسلية وفقا ملا يفرضه السياق .ويجب
عليها السعي لتحقيق انتصارات سريعة واالستفادة من الفرص املتاحة مثل التغييرات في
نظام احلكومة ،التي قد تؤدي إلى بناء زخم اإلصالح .ومع ذلك ،ومن منظور طويل األجل ،فإن
السعي لضمان االستدامة مسألة جوهرية.
ح .وكاالت التنمية ينبغي أن تدرك وتتمكن من إدارة الفجوة في التنفيذ ،والتي توجد عادة ،بني
اعتماد اللوائح أو املبادئ من ناحية ،وبني عملية تغيير املمارسات وتطبيق اللوائح على أرض
الواقع من ناحية أخرى.
ط .ينبغي لوكاالت التنمية أن تضمن لعملية اإلصالح توافر برنامج اتصال قوي بحيث ينخرط
فيه جميع أصحاب املصلحة بشكل يضمن إطالعهم مبزايا وفوائد اإلصالح.
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VII

مقدمة
تقوم وكاالت التنمية بدعم برامج احلكومات الشريكة ،في الوقت الذي تتباين فيه اآلراء بشأن
الدور الذي ميكن أن تلعبه وكاالت التنمية في مجال احلد من الفقر من خالل تنمية القطاع
اخلاص ،وميكن لهذا الدور أن يكون أكثر تأثيرًا في حال الوصول إلى اتفاق بشأن املبادئ واملمارسات
األساسية .وتعمل اللجنة املانحة لتنمية املشروعات  DCEDعلى تيسير وتوثيق هذه النوعية
من االتفاقيات منذ تأسيسها في عام  .1979لكن بعد إصدارها إلرشادات في مجال اخلدمات
املالية وخدمات تنمية األعمال التجارية ،فإنها تولي عنايتها اآلن ببيئة األعمال في الشركات
1.
اخلاصة

الغرض من هذه اإلرشادات وجمهور القراء املستهدف
توفر هذه الوثيقة إرشادات عملية لوكاالت التنمية ،متكنها من حتسني أدائها في دعم إصالح
بيئة األعمال في البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية ،التي تسعى لتحقيق النمو
االقتصادي وخلق فرص العمل واحلد من الفقر واملساواة بني اجلنسني .كما تقدم الوثيقة إرشادات
عملية ،قابلة للتطبيق بشكل عام ،لتطوير قدرات املوظفني العاملني في هذه الوكاالت في
مجال تصميم وتنفيذ ورصد برامجها .وفي حني توجد العديد من القضايا اخلالفية ،فقد قمنا
باختيار مجموعة من أهم هذه القضايا لتسليط الضوء عليها في هذا النص الذي تطالعونه
اآلن ،باإلضافة إلى عدد من الدروس املستفادة من التجربة واخلطأ في مجال إصالح بيئة األعمال.
فهذه اإلرشادات تسعى إلى توفير املبادئ واملمارسات اجليدة للبناء على الدروس املستفادة.
لقد مت إعداد هذه اإلرشادات من أجل مجتمع التنمية الدولي على مستويات صنع القرارات
والسياسات وعلى الصعيد امليداني كذلك ،كما يحدونا األمل في أن يجد شركاء البرنامج في
هذه اإلرشادات بعض القيمة املضافة.
إن وكاالت التنمية املتخصصة تقوم مبهمة فريدة من نوعها في دعم عمليات اإلصالح في
البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية ،وهي مهمة تختلف طبيعتها عن تلك املهام
التي تقوم بها احلكومات والقطاع اخلاص وأصحاب املصلحة في اجملتمع املدني .وأثناء تنفيذ
تلك املهمة ،فإن وكاالت التنمية تعمل على تلبية احلاجات داخل البلدان وكذا الوفاء بااللتزامات
الدولية ،وتعتمد في ذلك عدد من املوارد .ويشمل هذا أطر سياسات عمل رفيعة املستوى توفر
مبادئ وإرشادات بشأن كيف عمل برامج التنمية ،مثل « إعالن باريس بشأن فعالية املعونة؛
وامللكية؛ والتنسيق؛ واملواءمة؛ والنتائج؛ واملساءلة املشتركة» .وفي حني تتوافر موارد مختصة
بتقدمي إرشادات عملية على طريقة خطوة بخطوة حول كيفية إجراء إصالحات محددة؛ فإن هذه
 -1ميكن اإلطالع على إرشادات حول اخلدمات املالية وخدمات تنمية األعمال التجارية؛ من خالل الرابط التالي:

cat=Guidelines؟www.enterprise-development.org/resources/items.asp

1

دعم إصالحات بيئة األعمال:إرشادات عملية لوكاالت التنمية

الوثيقة تقدم إرشادات بشأن كيفية التطبيق على نطاق أوسع ،وعلى مستوى رفيع من أطر
السياسات اخلاصة بتصميم وتنفيذ برامج دعم إصالح بيئة األعمال.

تعريف بيئة األعمال والتركيز على اإلرشادات.
وألغراض هذه اإلرشادات فإن اللجنة املانحة لتنمية املشروعات ،تقوم بتعريف عملية تطوير بيئة
األعمال بأنها تشمل مجموعة معقدة من الشروط السياسية والقانونية واملؤسسية والتنظيمية
التي حتكم نشاطات األعمال .وهذه الشروط مجموعة فرعية من عناصر تضم مناخ االستثمار،
والتي تشمل اإلدارة وآليات التنفيذ التي وضعت لتطبيق السياسات احلكومية ،فضال عن املؤسسات
والترتيبات التي تؤثر على طريقة عمل العناصر الفاعلة الرئيسية (على سبيل املثال :الوكاالت
احلكومية ،والسلطات التنظيمية ،ومنظمات األعمال مبا في ذلك جمعيات سيدات األعمال،
ومنظمات اجملتمع املدني ،والنقابات ..إلخ) .انظر الشكل .1

الشكل  :1حتديد وتعريف بيئة األعمال
مناخ االستثمار
األسواق املالية
املفتوحة

أسواق
عمل
تتمتع
باملساواة
والكفاءة

سيادة القانون

بيئة األعمال

إطار العمل القانوني والسياسي
إطار العمل اإلداري والتنظيمي
االتفاقيات املؤسسية

املهارات وتنمية
املوارد البشرية

البيئة اإلقليمية لألعمال في قطاعات
محددة
بيئة األعمال الوطنية ودون الوطنية

االستقرار السياسي

القدرة علي
التنبؤ اقتصاديا ً

البنية التحتية (األساسية)

وباإلضافة إلى املبادرات األخرى في مجال تنمية القطاع اخلاص؛ تؤثر بيئة األعمال على أداء
مؤسسات القطاع اخلاص في كل من القطاعات االقتصادية الرسمية وغير الرسمية .ويؤدي
حتسني إصالحات بيئة األعمال إلى تطوير األسواق التي تشجع املنافسة وتعزيز فعالية
واستدامة التدخالت التنموية األخرى.إن عملية تهيئة بيئة عمل فاعلة هي بحد ذاتها واحدة
من الشروط املسبقة لتحقيق النمو االقتصادي واحلد من الفقر (القضية اخلالفية رقم  .)1وفي
حني أن احلد من الفقر يتطلب أكثر من مجرد النمو االقتصادي ،فإن النمو هو عنصر أساسي
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وجوهري .ومع ذلك ،ففي كثير من البلدان النامية ،والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية ،جند أن
بيئة األعمال مناهضة للنمو الذي يقوده السوق ،ونرى املؤسسات اخلاصة تعاني من احلواجز
التنظيمية املفرطة ومن التكاليف العالية في معظم النواحي التنظيمية بأكثر مما هي عليه
في االقتصادات املتقدمة2.ومن املرجح أيضا أن يكون لبيئة األعمال الفقيرة تأثير سلبي غير
متكافئ على الشركات التي متلكها النساء ،والتي من املرجح أن تظل جزءا من االقتصاد غير
الرسمي .ومع ذلك ،فمن املهم االعتراف بأن اعتماد لوائح جيدة هو أمر ضروري لتأمني املنافع،
وحماية العمال ،واملستهلكني ،والبيئة ،ولتعزيز سيادة القانون ،وضمان كفاءة أداء اقتصادات
السوق.

القضية اخلالفية ( :)1هل ميكننا قياس إلى أي مدى يساهم إصالح بيئة األعمال
في النمو االقتصادي واحلد من الفقر؟
في الوقت الذي جند فيه أن إصالح بيئة األعمال التجارية يسهم في النمو االقتصادي واحلد
من الفقر؛ فإنه ليس واضحا لنا بدرجة كافية مدى أهمية هذا االرتباط وكيفية قياسه.
كاف لالنتقال من الربع األسفل إلى الربع
يزعم البنك الدولي أنه إذا كان اإلصالح في بلد ما ٍ
األعلى في ترتيب القيام باألعمال ،فإن ذلك سيضيف  3,2في املئة ملعدل النمو السنوي في
هذه الدولة .ومع ذلك البعض اآلخر يقدم حجة مضادة لهذه الفرضية حول هذه القضية
اخلالفية ،تشكك في مدى الوصول إلى هذه الدرجة من الدقة ،وإذا ما كان ميكن االستفادة
من تلك الفرضية ،ومدى إمكانية حتقيق هذا االرتباط ،بحجة عدم وجود عالقة خطية بسيطة
بني النمو والدخل والتنظيم .إن وجود مستوى منخفض من التنظيم هو الوضع األمثل
بالنسبة للبلدان الغنية ،أما البلدان املتوسطة الدخل فيمكن أن تستفيد من عملية حترير
وتقليص األطر التنظيمية .ومع ذلك ،ثمة من يقول بأنه قد ال يكون اإلصالح التنظيمي هو
األولوية املباشرة في بعض البلدان الفقيرة ،وال في البلدان ذات الدخل املتوسط ذات املستويات
املنخفضة من التنظيم .وعالوة على ذلك ،ينبغي النظر في جودة التنظيم  -وليس في مجرد
حجم اإلطار التنظيمي – ومدى تأثير ذلك على سلوك الشركات.
املصدر Djankov, S. et al. (2006) Regulation and Growth, World Bank

أهداف إصالح بيئة األعمال
إصالح بيئة األعمال ميثل أولوية بالنسبة لوكاالت التنمية واحلكومات؛ بسبب تأثير اإلصالح على
بيئة األعمال التجارية وعلى تنمية القطاع اخلاص ،وبالتالي فإن إلصالح بيئة اإلعمال أثره على
النمو االقتصادي وتوليد فرص العمل وحتسني سبل العيش .وتقوم وكاالت األعمال بتصميم
وتطوير برامج دعم إصالح البيئة في البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية حتى
Indigenous Private Sector Development and Regulation in Africa and Central Europe: A 10 Country -2
Study, 2002, by Bannock et al.:
p_phase_id=35&plang=en&p_phase_typeid=1؟www.businessenvironment.org/dyn/be/besearch.details
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تصبح الشركات قادرة على تغيير أساليب عملها بشكل يؤدي إلى زيادة مستويات االستثمار
واالبتكار ،وخلق وظائف أكثر وحتقيق عائد أفضل .ويتم هذا من خالل:
أ – تخفيض تكاليف األعمال :لزيادة األرباح (التي قد تؤدي إلى زيادة االستثمار) أو زيادة
حصة الشركة في السوق (وبالتالي تؤدي إلى زيادة اإلنتاج والعمالة).
ب – احلد من اخملاطر :إن الضعف الشديد في كثير من األحيان أو التغيير غير املدروس
في السياسات احلكومية والقوانني واألنظمة تشكل خطرًاعلى األعمال التجارية،
وبالتالي يؤدي ذلك إلى خفض قيمة رأس املال وتقلص القدرة على جذب االستثمارات
في السوق.
ج – زيادة الضغوط التنافسية من خالل إدخال عنصر جديد لتحفيز الكفاءة وابتكار حوافز
للسوق.
وتقوم وكاالت التنمية بتصميم ودعم اإلصالحات في البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة
انتقالية ،التي تعمل على حتسني بيئة األعمال التجارية؛ عن طريق تخفيض القيود القانونية
والتنظيمية واملؤسسية ملمارسة األعمال التجارية والترويج ملناخ االستثمار على نحو أفضل
(الشكل  .)1وتقدم وكاالت التنمية الدعم للحكومات والشركاء اآلخرين في التنمية (على
سبيل املثال :أجهزة الدولة األخرى مثل السلطة التشريعية والسلطة القضائية ،وكذلك
القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني) في جهودهم الرامية إلى جعل بيئة العمل أكثر قدرة
على حتقيق النمو ودعم القدرة التنافسية القطاع اخلاص .وبالنسبة لوكاالت التنمية يكون
الهدف الرئيسي هو حتقيق بيئة أفضل واحلد من الفقر وزيادة فرص العمالة ،خاصة بالنسبة
للفقراء .الشكل  2يقدم بعض األمثلة على كيفية إصالح بيئة األعمال التجارية بالشكل الذي
فعال في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .MDGs
ميكن أن يسهم بشكل ّ
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الشكل ( :)2بعض األمثلة على كيفية مساهمة إصالح بيئة األعمال بشكل ف َّعال
في حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
األهداف اإلمنائية لأللفية

املساهمة في إصالح بيئة األعمال

الهدف اإلمنائي األول لأللفية :القضاء
على الفقر املدقع واجلوع

إزالة القيود واحلواجز التي تعترض إنشاء
األعمال التجارية والنمو حتى ميكن للقطاع
فعال في النمو
اخلاص أن يساهم بشكل ّ
االقتصادي وخلق فرص العمل ،فضال عن إزالة
القيود واحلواجز التي تعترض مشاركة الفقراء
في األنشطة االقتصادية القائمة في السوق.

الهدف اإلمنائي الثالث لأللفية :تعزيز
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

إصالح بيئة األعمال يستهدف املشاكل التي
تعاني منها الشركات غير الرسمية ،والتي متلك
النساء وتدير األغلبية منها.إصالح بيئة األعمال
التجارية ميكن أن يعالج أيضا لوائح تشريعية
وأنظمة محددة متارس التمييز بني اجلنسني،
وكذا املؤسسات التي تقيد املرأة التي متلك
وتقوم بإدارة مشاريعها اخلاصة.

الهدف اإلمنائي السابع لأللفية:
االستدامة البيئية

حتسني معدالت االمتثال ملعايير االستدامة
البيئية فيما بني مؤسسات القطاع اخلاص،
والتأكد من أن األنظمة والقوانني تطبق
سياسة بيئية سليمة.

الهدف اإلمنائي الثامن لأللفية:
شراكة عاملية من أجل التنمية

دمج بيئات العمل الوطني مع التجارة العاملية
وفرص االستثمار الدولية – تعزيز الدعوة
والترويج إلطار قائم على قواعد وميكن التنبؤ به
وغير متييزي للنظام التجاري ،مع االلتزام بتنمية
احلكم الرشيد ،واحلد من الفقر.

ومبا أن إصالح بيئة األعمال هو عملية مستمرة وليست مجرد حدث واحد ،فإن هدف آخر يبزغ
في األفق هو دعم وكاالت التنمية إلجراء اإلصالحات املستدامة ،من خالل بناء قدرات أصحاب
املصلحة الرئيسيني في القطاعني العام واخلاص ،على إدارة اإلصالحات في بيئة األعمال على
املدى الطويل .وينبغي إيالء االهتمام بدعم تنفيذ إصالح وحتسني البيئة التشريعية التي تعمل
في إطارها مؤسسات القطاع اخلاص.
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تدفع بيئات العمل غير اجليدة الشركات إلى العمل والتواجد باألسواق بشكل غير رسمي
أو خارج اإلطار القانوني 3.وهكذا ،ميكن إدخال حتسينات على بيئة األعمال التجارية بشكل
يساهم في خفض حجم االقتصاد غير الرسمي .وميكن لوكاالت التنمية أن تقوم بدعم
املبادرات التي تعمل على دراسة تأثير بيئة األعمال واالقتصاد غير الرسمي علي حقوق
أولئك الذين يعملون في إطار هذه النوعية من األعمال واالقتصاد (على سبيل املثال :حتديد
احلواجز التي متنع املؤسسات غير الرسمية من االندماج في إطار االقتصاد الرسمي وحتديد
احلوافز التي تؤدي الختيار الشكل الرسمي) ،وبيان كيف أن هذا يختلف بني النساء والرجال.
ومع ذلك يظل إصالح بيئة األعمال التجارية ليس هو الوسيلة الوحيدة املطلوبة حلل
مشكلة القطاع غير الرسمي ،وذلك ألن الشركات الرسمية تعاني في كثير من األحيان
بدرجة كبيرة من العجز في مستوى املهارات ،والقدرة على احلصول على املعلومات واحلصول
على التمويل ،وكل هذه احلواجز والعوائق حتد من قدرتها على التمتع بفوائد إصالح بيئة
األعمال التجارية .وبالتالي فإن البرامج التي تعالج مسائل تنمية القطاع اخلاص واالقتصاد
غير الرسمي ينبغي أن تشمل بعض األنشطة التي تساعد هذه الشركات على أن تكون
أكثر قدرة على االستجابة للفرص اجلديدة التي يتطلبها السوق.
وفي حني أن النمو االقتصادي هو شرط أساسي للحد من الفقر؛ فإن معدل احلد من الفقر
يتحدد أيضا من خالل أمناط النمو وكثافة العمالة بها .وحتديداً ،فإن التدخالت في بيئة
األعمال باإلصالح تستهدف التركيز على تعزيز تأثيرها على احلد من الفقر .وهذا يشمل
إعطاء املزيد من الفرص للفقراء للمشاركة في األسواق ،واحلد من اخملاطر التي يواجهها
الفقراء عادةً على الصعيدين الفردي واجلماعي أكثر من غيرهم في بيئة األعمال التجارية.
ومن املعروف على نطاق واسع أن النساء يتضررن من الفقر أكثر من الرجال ،وأن عدم املساواة
بني اجلنسني ،وال سيما في مجالي التعليم واملشاركة في سوق العمل ،تؤدي في النهاية إلى
فعالة
وقوع خسائر جسيمة في النمو االقتصادي .ولذلك؛ ومن أجل احلد من الفقر بصورة ّ
وحتفيز النمو لصالح الفقراء ،ينبغي تصميم التدخالت والسياسات بالطريقة التي تراعي
مصالح اجلنسني و -إذا اقتضى األمر  -أن تكون األولوية للسياسات التي تتعلق باملرأة؛ من
متساو لكال اجلنسني .إن التصدي لتحديات احلد من الفقر من خالل إصالح
أجل خلق وضع
ٍ
بيئة األعمال يتطلب التركيز على:
أ  -ضمان انتشار وتوزيع مزايا النمو االقتصادي ،وذلك عن طريق خلق وإصالح بيئة
األعمال ،تؤدي إلى استفادة الفقراء (على سبيل املثال :عن طريق زيادة الطلب
على العمالة).

 -3انظر علي سبيل املثالhttp://www.csd.bg/news/bert/nenova.pdf :
http://rru.worldbank.org/documents/publicpolicyjournal/313Klapper.pdf
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ب – ضمان زيادة مشاركة الفقراء في عمليات إصالح بيئة األعمال التجارية.

4

القضية اخلالفية ( :)2هل يجب تركيز إصالح بيئة األعمال علي الشركات التي
ميلكها ويديرها الفقراء؟
في حني أن احلد من الفقر هو الهدف النهائي وراء معظم عمليات التنمية إلصالح بيئة
األعمال ،إال أنه ليس ثمة اتفاق بني وكاالت التنمية حتى اآلن حول كيفية حتقيق هذا الهدف
وما هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك .بعض هذه الوكاالت تقول إن اإلصالحات العامة
لبيئة األعمال التجارية ليست كافية وهناك حاجة للتركيز في اإلصالحات علي معاجلة
احلواجز والعوائق احملددة التي تواجه الفقراء من النساء والرجال ممن يعملون في بيئة األعمال
التجارية بصورة مباشرة .آخرون حاججوا بأن املقاربات املستهدفة البد وأن تخلق حتيزات
إضافية وتشوهات في السوق ،وال تتسق مع وجود منهج منتظم إلصالح بيئة األعمال والذي
يعمل على حتسني النظام ليستفيد اجلميع به .املنهج األول يهدف إلى معاجلة قضايا حقوق
املساهمني مباشرة ،في حني أن املنهج األخير يبدي القلق من أن يؤدي طرح قضية املساواة
إلى تشوهات جديدة في السوق بالشكل الذي يحد من مزايا حتسني بيئة األعمال التجارية
على النمو االقتصادي .ومن اجلوانب املتعلقة بهذه املسألة ظهور منهج ما يسمى بـ
«قاعدة الهرم» إلصالح بيئة األعمال ،حيث ينصب التركيز األساسي لإلصالح على األسواق
التي تقوم فيها املرأة الفقيرة والرجل الفقير بشراء السلع واخلدمات .وفي هذا املنهج ،يُنظر
إلى الفقراء على أنهم أصحاب أعمال ابتكاريون ومستهلكون يطالبون بالقيمة .وتنصح
وكاالت التنمية باحلفاظ على منهج منتظم بخصوص هذه املسألة .وسواء كانت هذه
الوكاالت تدعم ،أو لم تكن تدعم ،اإلصالحات في بيئة األعمال التجارية التي تركز على
االهتمام بدعم الفقراء؛ فإنه ينبغي عليها أن تقوم بإجراء تقييم ألثر هذه اإلصالحات على
األسواق وعلى االقتصاد األوسع نطاقا.
ملزيد من املعلومات انظر:
OECD, Promoting Pro-poor Growth: Policy Guidance for Donors: http://
www.oecd.org/dataoecd/33/54/36570936.pdf
OECD, Promoting Pro-poor Growth: Private Sector Development: http://
www.oecd.org/dataoecd/43/63/36427804.pdf
OECD, Accelerating Pro-poor Growth through Support for Private Sector
Development: http://www.oecd.org/dataoecd/53/21/34055384.pdf

-4وتوفر التطورات األخيرة في « جعل األسواق تعمل لصالح الفقراء»Making the Markets work 4 )for) the
) Poor (M4Pمثاال جيدا على أن صناعة وتعزيز التنمية االقتصادية تخدم الفقراء وتعمل لصاحلهم .إن منهج
 M4Pهو مبثابة هدف تنموي ومنهج للقضاء على الفقر استنادا إلى فرضية أن األسواق التي تعمل بشكل جيد
ميكن أن تساعد علي احلد من الفقر عن طريق تقدمي املنتجات واخلدمات بأسعار معقولة للفقراء ،وأنها كذلك تقدم
للفقراء أفضل األجور والعوائد على األصول التي ميلكونها ،وتوفر هذه األسواق أيضا ً فرص عمل أفضل للفقراء.
الوثائق الرئيسية في هذا املنهج متاحة علىwww.bdsknowledge.org :
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أبعاد إصالح بيئة األعمال
يتناول هذا الفصل ثالثة أبعاد رئيسية لدعم اإلصالحات في بيئة األعمال ،وهي :أوالً؛ ينبغي
على وكاالت التنمية أن تتعرف على املستويات املتعددة التي ميكن من خاللها دعم إصالح
بيئة األعمال (على سبيل املثال :املستوى اإلقليمي ،واملستوى الوطني ،واملستوى دون الوطني،
وعلى مستوى القطاع) ،ثانيا؛ ميكن أن تعالج اإلصالحات أيضا اجملاالت الوظيفية الرئيسية التي
تؤثر على النشاط االقتصادي والتي سنتناولها الحقا في هذا الفصل ،ثالثا؛ هناك أربع مراحل
برامجية التي ميكن استخدامها إلرشاد وكاالت التنمية في دعمها إلصالح بيئة األعمال.

مستويات إصالح بيئة األعمال
هناك مستويات مختلفة تؤثر على كيفية تصميم وصياغة التدخالت بهدف
إصالح بيئة األعمال وإدارتها وتقييمها .الشكل  3يعرض مصفوفة تركز على أربعة
مستويات إلصالح بيئة األعمال ،5واملنهجية املتبعة لدعم بيئة األعمال قد تختلف
تبعا لنوع نظام احلكم القائم (على سبيل املثال :نظم حكومات فيدرالية أو احتادية).

شكل  :3مستويات إصالح بيئة األعمال
اجملاالت الوظيفية إلصالح بيئة األعمال
مستويات إصالح بيئة األعمال
دون الوطني
الوطني
اإلقليمي
شركاء
الهيئات
هيئات التنمية البرملان واألحزاب
اإلقليمية (مثل السياسية والوزارات التشريعية
األداء
الرئيسيني االحتاد االفريقي الوطنية ،واملنظمني ،واالقليمية
الفرعية واملنظمات
وممثلي القطاع
واآلسيان)
الوطنية
اخلاص واملنظمات
والتجمعات
واإلقليمية،
احمللية لألعمال
االقتصادية
اإلقليمية (على واألنشطة التجارية والسلطات
احلكومية ،ورابطات
احمللية واملنظمات
سبيل املثال
األعمال التجارية
منظمة  SADCالعمالية ووسائل
واملنظمات
اإلعالم ،وجماعات
ومنظمة
اجملتمعية
التجارة العاملية) املستهلكني

القطاعي
رابطات
وجمعيات
األعمال
التجارية
اخلاصة
بقطاع محدد،
واملنظمني،
والسلطات
احلكومية
وجهات وضع
السياسات

 -5الفئات املبينة في هذه املصفوفة ال يستبعد بعضها بعضا ،مما يرجح أن وكاالت التنمية قد تعمل على مستويات
مختلفة .وعلى سبيل املثال اإلصالحات على مستوى القطاع ميكن أن يكون لها طابع إقليمي ،ووطني ودون وطني.
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حتسني السياسات
السياسات حتسني
واإلطار
والقوانني الوطنية
السياسات
القانوني
وضمان مواءمة التي تعزز املنافسة
وجتانس القوانني واألسواق املفتوحة
والشروط العامة
واللوائح التي
لتنمية القطاع
تهدف إلي
حتسني التجارة اخلاص
اإلقليمية
واالستثمار

حتسني السياسات
احمللية لتنمية
القطاع اخلاص

املنافسة والضرائب السياسات حتت
السياسات
والتجارة وسياسات الوطنية للتنمية
التجارية
اإلقليمية،
العمل والقوانني
والقوانني
والتنمية
واللوائح
االقتصادية احمللية
وتنمية القطاع
اخلاص
اإلطار
حتسني األنظمة
حتسني األنظمة حتسني األنظمة
التنظيمي اإلقليمية التي الوطنية التي تؤثر التي أوجدتها
واإلداري
في إنشاء وتشغيل السلطات دون
تعيق التجارة
املؤسسات اخلاصة الوطنية
واالستثمار

أنظمة التجارة
واجلمارك وإدارة
العمل

األنظمة التجارية؛
القوانني الضريبية
واإلدارية؛ القوانني
واللوائح واألنظمة
التجارية ،وإدارة
اجلمارك

بدء األعمال
التجارية وإجراءات
الترخيص

السياسات
القطاعية
والقوانني
في كثير
من األحيان
تتعامل مع
التدخالت
الترويجية
وسبل تعزيز
سلسلة
القيمة
سياسات
تنمية القطاع

حتسني
األنظمة
التجارية التي
تنطبق على
قطاعات
صناعية
محددة أو
قطاعات
فرعية
قطاع
التراخيص
والتصاريح
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الترتيبات دعم الدول
املؤسسية األعضاء
في الهيئات
اإلقليمية
لتصميم
وتنفيذ
االصالحات
وتعزيز احلوار
بني القطاعني
العام واخلاص
على املستوى
اإلقليمي

تيسير التجارة
بناء القدرات

تقوية البناء
دعم الهياكل
تعزيز احلوار بني
والعمليات من أجل احمللي ودعم
احلكومة الوطنية
القطاعات
حوار حتت وطني
والقطاع اخلاص
التجارية التي
الذي متثله وكاالت بني القطاعني
متثل عضويتها
العام واخلاص
التنمية (على
املنظمات
سبيل املثال ،احلوار
والقطاعات
بني القطاعني العام
التجارية
واخلاص)
للمشاركة في
تيسير ودعم
املناقشات
مع وكاالت
احلكومة
لتحسني بيئة
األعمال

تنظيم احلكم
بناء القدرات

دعم إصالحات بيئة األعمال اإلقليمية

بناء القدرات

بناء القدرات

6

من االهمية مبكان أن تعمل وكاالت التنمية العمل بشكل وثيق مع املؤسسات اإلقليمية
(مثل اجلماعات االقتصادية اإلقليمية في أفريقيا ،واالحتاد األفريقي ،ورابطة أمم جنوب شرق
آسيا واحمليط الهادئ للتعاون االقتصادي)؛ وذلك بهدف دعم جتانس ومواءمة عمليات اإلصالح
فيما بني الدول األعضاء ودعم التكامل بني أسواقها اإلقليمية .وتلعب الهياكل اإلقليمية دورا
مهما في حتفيز ودعم الطلب على اإلصالح ما بني الدول األعضاء والترويج للممارسات اجليدة
والسياسات النوعية والقوانني واللوائح .وعالوة على ذلك ،فإن تقدمي الدعم إلجراء اإلصالحات
من خالل املؤسسات العاملية ذات الصلة ،مثل منظمة التجارة العاملية ،ال بد من أخذه في
االعتبار.

دعم إصالح بيئة األعمال الوطنية
ال ميكن لوكاالت التنمية الوطنية أن تتجاهل أهمية التعاون مع السلطة التشريعية
واإلصالحيني والبرملانيني وكبار املوظفني الرسميني ،ورجال األعمال ذوي العضوية في املنظمات
الوطنية ،ومنظمات العمال؛ حيث أن لهذا التعاون أثرًا كبيرًا على حتسني وتطوير سياسات
 -6برجاء مالحظة أن دعم اإلصالحات في بيئة األعمال التجارية اإلقليمية لن يتم التعرض لها بالتفصيل في هذه
اإلرشادات ،ويرجع ذلك جزئيا ً إلي أن املؤمترات التي عقدتها اللجنة املانحة لتنمية املشروعات حتى الوقت احلالي ،ال
متلك إال تغطية وجيزة ومحدودة شملها االستطالع واملسح اخلاص بأنشطة املانحني على هذا املستوى.انظر األوراق
التي قُدمت في مؤمتر أكرا  2007اجللسة  1.2حول أولويات اجملموعات االقتصادية اإلقليمية:
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اإلصالح احلالية والقوانني واألنظمة والسياسة العامة للنظر في بدائل وخيارات مختلفة تدعم
عملية اإلصالح .وميكن لبرامج اإلصالح الوطنية أن يكون لها تأثير كبير على بيئة األعمال
التجارية ،وذلك من خالل حتسني مناخ املنافسة في األسواق الوطنية ،فضال عن تعزيز القدرة
على الوصول إلى األسواق األجنبية ،وتطوير فعالية املنظمات الوطنية (العامة واخلاصة) ،وتعزيز
سيادة القانون ،وخلق اإلطار التنظيمي املالئم لألعمال التجارية.
إن دعم وتيسير اإلصالحات علي املستوى الوطني ،ينطوي أيضا على تيسير وإضفاء الطابع
املؤسسي علي احلوار بني القطاعني العام واخلاص  -مبا في ذلك بذل جهود خاصة للتشاور مع
النساء والعمال والشركات غير الرسمية .ويتم ذلك لتحسني نوعية احلكم من خالل تزويد
القطاع اخلاص بفرصة التعليق واملراجعة واإلشراف على اإلصالحات التنظيمية ،مع العمل علي
تعزيز مستويات الشفافية واملساءلة.

اإلطار ( :)1عملية إصالح بيئة األعمال في فيتنام 2005
في عام  ،2003أعلنت حكومة فيتنام أنها ستقوم مبراجعة لإلطار القانوني املنظم لقطاع
األعمال ،وعن أنها ستدمج بني التشريعات األربعة التي تنظم جميع أنواع األعمال في قانونني
شاملني يهدفان إلى مواءمة اإلطار العام لالستثمار واألعمال التجارية ،وإلى القضاء على
العديد من أشكال التمييز بني العديد من االستثمارات احمللية واألجنبية ،وضمان تنفيذ فيتنام
اللتزاماتها مبوجب االتفاقات الدولية ذات الصلة ،وذلك في إطار سعى فيتنام إلى االنضمام إلى
منظمة التجارة العاملية .حيث اعتمدت فيتنام قانوني الشركات واالستثمار – وكان ذلك في
ديسمبر  ،2005ودخلت هذه القوانني حيز التنفيذ بعد صدور اللوائح التنفيذية .وعلى مدى ثالث
سنوات ،قامت مؤسسة التمويل الدولية ،من خالل مرفق ميكوجن اخلاص بتنمية القطاع ،بإنشاء
شراكة مع احلكومة ،ومجتمع األعمال وغيرهم من شركاء التنمية لتوفير املساعدة التقنية
الشاملة .وكان لهذا الدعم تركيز واضح على عمليات إصالح وتغيير االنطباعات والصور الذهنية
بني مجموعة من أصحاب املصلحة ،ومن بينهم :مجتمع األعمال ،خبراء في السياسة ،وسائل
اإلعالم ،وبصورة خاصة مشرعو القوانني (أعضاء اجلمعية الوطنية على وجه اخلصوص) .وامتد
هذا املشروع متعدد اجلوانب ليشمل اجملاالت التشريعية وعملية اإلصالح برمتها ،من املساعدة
في تطوير املبادئ اإلرشادية لإلطار القانوني ،إلى بذل جهود الدعوة واملناصرة حتى صدور القوانني،
وتقدمي املساعدة التقنية لتطوير تنفيذ القرارات الصادرة لتنفيذ القوانني .واآلن وبعد أن مت إصدار
القوانني بالفعل ،فإنها صارت تتجه إلى االهتمام بعملية الرصد واملتابعة.
وفي خطوة مماثلة في عام  ،2005أعلنت احلكومة الفيتنامية أنها تريد مضاعفة عدد مؤسسات
القطاع اخلاص املسجلة من  250000إلى  500000بحلول عام  ،2010وكان من املتوقع أن هذه
املشاريع اجلديدة من شأنها أن تخلق  2700000فرصة عمل جديدة وتساعد على زيادة كمية
ونوعية صادرات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة .ومبساعدة من (وكالة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية) ،ووكالة تنمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ( )ASMEDفي وزارة التخطيط
واالستثمار ،وفي إطار عملية تشاركية واستشارية عالية املستوى ،مت إعداد وتطوير خطة عمل
لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة (للفترة  ،2010 - 2006والتي تتألف من  45إجرا ًء محدداً،
منها  39إجراء تهدف إلى حتسني البيئة التنظيمية واإلدارية) .وقامت  ASMEDبتصميم
برنامج إلصالح تسجيل األعمال التجارية على الصعيد الوطني والذي من شأنه أن يخلق نظام
التسجيل االلكتروني لتسجيل األعمال التجارية والضرائب واإلحصاءات ،خلفض تكلفة الدخول
إلى األسواق وممارسة األعمال التجارية في البالد ،وفي إطار التعاون بني ASMEDو 19من الوزارات
واإلدارات والوكاالت ،مت تقدمي املزيد من الدعم إلنشاء بوابة أعمال احلكومة اإللكترونية www.
business.gov.vn
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دعم إصالح بيئة األعمال دون الوطنية
مع زيادة الصالحيات التنظيمية للسلطات دون الوطنية ،يغدو من املهم النظر في التباينات
التي توجد عبر بيئات العمل دون الوطنية اخملتلفة (أي فيما بني الواليات الوطنية واإلقليمية
واحمللية) .وفي حني أن العالقات اإلدارية والصالحيات بني احلكومات الوطنية ودون الوطنية
تختلف من بلد إلى بلد ،فإن إصالح بيئة األعمال احمللية هو استجابة ضرورية ملنهجية احلكم
الالمركزي .وقد يؤدي التحول إلى الالمركزية ونقل املسؤوليات التنظيمية للحكومات احمللية
إلى نتيجة مفادها زيادة احلواجز والعوائق املكلفة في عمل األسواق الداخلية .ويجب وضع
ضمانات للمنافسة القوية وتفعيلها بحيث ال تنتج آثار ً وخيمة ،نتيجة للمتطلبات التنظيمية
الزائدة عن احلد وغير الضرورية ،على املستوى دون الوطني .إن احلكومات احمللية يجب أن تكون لها
نفس صالحيات التنظيم اجليد والقدرة على اتخاذ اإلجراءات ،بذات مقدار صالحيات احلكومات
الوطنية إذا توافرت الرغبة واإلرادة السياسية ألن تقوم بتنظيم األعمال فيها على أساس معايير
جيدة موحدة.
وبالنسبة لإلصالحات في بيئة األعمال التجارية دون الوطنية ،فال ينبغي أن يُنظر إليها باعتبارها
مجرد انعكاس محلي للوضعية الوطنية .في كثير من البلدان ،ميكن للحكومات احمللية ممارسة
ضغوط كبيرة من أجل اإلصالح في إطار العملية السياسية الوطنية .وعالوة على ذلك ،ميكن
تكرار القيام بذات اإلصالحات دون الوطنية واحدة بعد أخرى ومن مكان إلى آخر (انظر اإلطار
 .)2وينبغي أن متثل اإلصالحات في بيئة األعمال التجارية الفرعية والوطنية نوعا ً من االعتراف
بأنها تستجيب للتنوع احمللي في بيئة األعمال التجارية ،فضال عن توافقها مع صالحيات القوى
السياسية املسند إليها القيام بأعمال السلطات احلكومية دون الوطنية .وميكن لإلصالحات
على املستويات الوطنية ودون الوطنية أن تعمل على دفع عمليات التنمية ،مثل برامج التنمية
االقتصادية احمللية ،وميكن استخدامها لتعزيز املنافسة بني الواليات القضائية دون الوطنية
(على سبيل املثال في املدن) ،والتي ميكن أن تكون مفيدة لبرامج اإلصالح .وينبغي لوكاالت
التنمية دعم جهود اإلصالح دون الوطني من خالل بناء وتعزيز النظم احمللية ،وتطوير اإلجراءات
واملهارات لدي املؤسسات من أجل حتديد وإزالة العوائق اجلديدة التي تقف حائال دون منو األعمال،
واحلد من اخملاطر ،وحتسني املنافسة في األسواق احمللية.
في بعض احلاالت ،يجب على وكاالت التنمية دعم اإلصالحات في بيئة األعمال على املستوى
احمللي ألن اإلصالحات على املستوى الوطني قد يكون القيام بها عسيرًا ،أو ال ميكن ضمان
استدامتها .إن عدم االستقرار السياسي ،وضعف الهياكل الوطنية أو كونها غير فعالة ،تؤدي
جميعا إلى مستويات عالية من الفساد أو االفتقار إلى احلكم الرشيد على الصعيد الوطني،
وهو ما دفع وكاالت التنمية للعمل مع العديد من الهياكل دون الوطنية واملؤسسات القانونية
ذات االختصاصات اخملتلفة من تلك التي كانت أكثر انفتاحا على اإلصالح.
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اإلطار ( :)2تيسير إصدار تصاريح العمل وإجراءات الترخيص في أورموك سيتي
بالفلبني
من أجل حتسني بيئة األعمال التجارية في وحدات احلكم احمللي ،قامت هيئة التعاون التقني
األملانية واإلدارة الفلبينية للتجارة والصناعة بتأسيس «برنامج تنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة لضمان التوظيف املستدام» واملعروف بـ ، SMEDSEPوذلك بهدف الوصول
إلي التنمية املستدامة للتوظيف .ولقد قدم هذا البرنامج املساعدة التقنية لوحدة احلكم
احمللي في مدينة أورموك لتيسير إصدار تصاريح العمل وعمليات إصدار التراخيص .وتتمثل
األهداف الرئيسية للمشروع في ما يلي :رصد وتقييم التراخيص التجارية وحتسني اإلجراءات
املتبعة؛ تقدمي توصيات بوسائل تؤدي لتحسني إجراءات الترخيص احلالية لتحقيق رضا
العميل؛ تقدمي الدروس املستفادة لوحدات احلكم احمللي احملددة لتشجيع اجلهود املماثلة؛
التخطيط والتنفيذ والتقييم .ولقد استغرق العمل حوالي  18شهرا ً (من ديسمبر 2004
إلى أبريل  ،)2006وحقق تطورًا متثل في تقليص إجراءات عملية التسجيل لألعمال من 17
خطوة إلى  5خطوات فقط ،وخفض الوقت املطلوب من  17يوما ً إلى يومني فقط .وأدى
ذلك إلى  25في املائة زيادة في عدد الشركات املسجلة في أورموك من  2005إلي .2006
ولقد منحت غرفة التجارة والصناعة الفلبينية مدينة أورموك لقب «أكثر مدينة صديقة
لألعمال في منطقة فيساياس» في عام  .2006وتقوم احملافظات األخرى ووحدات احلكم
احمللي البلدية اخملتلفة في هذه املنطقة اآلن مبراجعة نظم األعمال لديها وإصدار التراخيص
بحسب أنظمة جديدة تسترشد بخبرة مدينة أورموك العملية النموذجية .وبحلول نهاية
ديسمبر  ،2007كان من املتوقع أن حوالي  50وحدة محلية جديدة أو 21في املائة أو أكثر من
وحدات احلكم احمللي ستتمكن من تبسيط إجراءاتها بنجاح.
املصدر www.smedsep.ph :

وعند العمل على إصالح بيئة األعمال في املستوى دون الوطني ،ينبغي على وكاالت التنمية
احمللية إشراك أصحاب املصلحة للتعرف على وجهات نظرهم في بيئة األعمال ،ومشاركتها
النقاش لنتائج التقييم مع احلكومة والقطاع اخلاص قبل النشر .وينبغي حتديد احلواجز وأسباب
التمييز بني اجلنسني ومعاجلتها بطريقة حاسمة في مرحلة مبكرة .إن هذه املمارسة ميكن
أن تكون مفيدة للمقارنة بني معايير التقييم الوطنية (مثل تلك املوجودة في تقارير البنك
الدولي وتقريره اخلاص مبمارسة أنشطة األعمال التجارية) وبني نتائج التقيم احمللية وجمع
وتبادل املعلومات والتقارير عن إصالح البيئة التجارية احمللية وعمليات اإلصالح التي تشارك فيها
7
بالفعل السلطات دون الوطنية.
-7هناك أمثلة مفيدة من تقييمات وتقديرات بيئة األعمال دون الوطنية تشمل مشروع ترتيب القدرة التنافسية
للمدن الفلبينية:
ومؤشر التنافسية ملقاطعات فيتنام:

http://www.aim.edu/home/announcementc.aspxid=721

http://www.vnci.org/Xportal/Upload/docs/PCI_2006_Summary_Report.pdf
وسجل األداء البلدي ألمريكا الالتينيةhttp://www.municipalscorecard.com :
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دعم إصالح بيئة األعمال في قطاعات محددة

8

هناك حاجة ماسة إلى عمليات إصالح تشمل السياسات واملتطلبات القانونية التنظيمية
داع برفع تكلفة ممارسة األعمال التجارية ،وزيادة اخملاطر أو احلد من املنافسة في
التي تقوم بدون ٍ
قطاع معني من الصناعة .هذا املنهج إلصالح بيئة األعمال يسمح بالوصول لتحليل عميق من
خالل هذه القطاعات التي تكون هي األكثر استراتيجية للتنمية الوطنية أو النمو االقتصادي
الصالح الفقراء.
إن السياسات واملؤسسات التي ترتبط بقطاعات محددة ،تعد من العوامل الهامة لرفع األداء
االقتصادي .ولذلك ،ومن خالل تقييم قطاعات معينة ،فمن املمكن حتديد الروابط السببية بني
بيئة األعمال التجارية وأداء الشركات 9.إن دعم اإلصالحات في بيئة املشروعات في قطاع بعينه
ميكن أن يكمل ويعزز تأثير القطاع اخلاص ،وكذلك مبادرات تنمية قطاع فرعي أو قطاعات أخرى
مثل تعزيز مبادرة التكتالت الصناعية .كما قد تكون اآلثار التي تصب في صالح الفقراء ،من
10
خالل بيئة األعمال الزراعية ،على وجه اخلصوص هي األكبر واألعمق دون غيرها.

اجملاالت الوظيفية ومستوياتها املتنوعة
ضمن املستويات العديدة إلصالح بيئة األعمال املشار إليها أعاله ،هناك عدد من اجملاالت
الوظيفية التي لها تأثير مباشر على وضعية بيئة عمل املشاريع اخلاصة .وقد مت حتى اآلن نشر
أدلة ومناهج عمل وكتيبات إرشاد حول العديد من هذه اجملاالت الوظيفية ،منها على سبيل
11
املثال ،ما يتناول كيفية تبسيط عمليات التسجيل في املستويات الوطنية ودون الوطنية.
وتشمل اجملاالت الوظيفية لإلصالحات في بيئة األعمال ما يلي:
أ – تبسيط إجراءات تسجيل األعمال وإصدار التراخيص؛
ب – حتسني السياسات الضريبية واإلدارة؛
ج – حتسني وسائل احلصول على التمويل؛
د – حتسني قوانني العمل واإلدارة؛
 -8لم تتم معاجلة قضايا اإلصالح بالتفصيل في هذه اإلرشادات ،بسبب تنوعها ،كما يرجع ذلك بشكل جزئي إلي
أن مؤمترات اللجنة املانحة لتنمية املشروعات حتى اآلن لم تتضمن قدرا ً وافرًا من املعلومات والتفاصيل الدقيقة
حول هذا املوضوع.
 -9انظر علي سبيل املثال:

www.fias.net/ifcext/fias.nsf/AttachmentsByTitle/IndustryLevelAnalysis/$FILE/
Industry+level+analysis+-+the+way+to+identify+binding+constraints+to+growth.pdf
www.mckinsey.com/mgi/rp/CSProductivity

 -10انظر علي سبيل املثال:

؛ www.povertyfrontiers.gor؛www.dfid.gov.uk/pubs/files/growth-poverty-reportfand.pdf
www.oecd.org/dac/poverty

-11انظر علي سبيل املثال:
؛ www.povertyfrontiers.gor؛www.dfid.gov.uk/pubs/files/growth-poverty-reportfand.pdf
www.oecd.org/dac/poverty
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هـ  -حتسني جودة احلكم التشريعي؛
و – حتسني ملكية األراضي ،والسجالت واإلدارة؛
ز – تبسيط وتسريع الوصول إلى احملاكم التجارية ،وآليات تسوية املنازعات؛
ح – توسيع عمليات إصالح القطاع اخلاص والعام ،وتعزيز احلوار بينهما مع التركيز
بشكل خاص على الفاعلني غير الرسميني ،وبشكل خاص النساء؛
ط  -حتسني فرص احلصول على املعلومات عن السوق.
وينبغي إيالء االهتمام إلزالة العوائق (أي إصالح احلزمة احلالية من السياسات والقوانني
واللوائح) ،وكذلك طريقة احلكومة في طرح ومناقشة املهام والوظائف والترتيبات العامة
(تدفق التشريعات)  -انظر اإلطار  .3وفي معظم البلدان ،تواجه الشركات املئات من األنظمة
واللوائح والتشريعات املعقدة .وفي الواقع ،فإن العدد احلقيقي لهذه التشريعات في كثير من
األحيان هو غير معروف على وجه الدقة ،وحتاول جهات عديدة التقليل من حجم هذه الظاهرة
إلى حد كبير .ولكن ميكن لوكاالت التنمية مساعدة احلكومات الشريكة من أجل تبسيط هذه
اللوائح التجارية التي تشكل عائقا رئيسيا لقطاع األعمال يقف ضد إحداث النمو وإضفاء
الطابع الرسمي على غير الرسمي منها .وينبغي أن تتم زيادة الوعي بضرورة اإلصالحات في بيئة
األعمال بحيث تراعي التمايزات بني اجلنسني وتدعم احلكومات الشريكة في تصميم السياسات
املناسبة .ومع ذلك ،فإن التحدي املتمثل في اإلصالح املستدام ال يتعلق باختيار عدد محدود
من التراخيص أو بتبسيط األنظمة القائمة .وفي حني ميكن أن تكون هذه هي أولى اخلطوات
املفيدة ،فإنه ال بد من إصالح نظام تسجيل األعمال التجارية وتغيير احلوافز التي تدفع احلكومات
في كثير من األحيان لتنظيم األعمال بطريقة معقدة ومكلفة كوسيلة جديدة لرفع مستوى
الرسوم وجلب عائدات جديدة مليزانيتها.
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اإلطار ( :)3التنظيم األفضل من أجل حتقيق النمو  -حتسني إطار إدارة احلكم
في مجال االستثمار
يدعم برنامج «التنظيم والتقنني األفضل من أجل النمو» الوصول إلى درجة من
تنظيم األعمال التجارية في البلدان النامية بشكل يحد من التكلفة ويخفض
اخملاطر عن طريق تكييف األعمال والتواصل مع أفضل املمارسات تبسيط اإلجراءات
التنظيمية .ومنتجات هذا البرنامج تشمل :تأسيس نظام فعال إلدارة النظام ،وبناء
املؤسسات لدراسات التنظيم اجليد؛ واالرتقاء بجودة اللوائح القائمة وحتسني جودة
اللوائح اجلديدة .ويتناول البرنامج ثالثة جوانب لإلصالح التنظيمي:
أ – العوائق املباشرة  -احلزمة احلالية من السياسات والقوانني واللوائح.
ب -الطريقة التي تتعامل بها الدولة عندما تنظر في السياسات والقوانني واألنظمة
والتشريعات اجلديدة وكيفية أداء املهام العامة (أي تدفق التشريعات).
ج  -املؤسسات املسؤولة عن إعداد وتدقيق مشروعات اللوائح اجلديدة وقيادة برنامج
وأجندة اإلصالح التنظيمي.
حتتاج وكاالت التنمية إلى العثور على املضيف املؤسسي  Hostاملناسب إلدارة اإلصالح
التنظيمي – وهي في العادة املؤسسة التي تخصص فريق عمل لهذه األنشطة ،وحتدد االلتزامات
الواجب الوفاء بها من أجل حتقيق اإلصالح .وينبغي أن تعمل برامج اإلصالح مع وكاالت الدعم
الرئيسية ،مثل أجهزة التدريب على إدارة املؤسسات احمللية لتقدمي التدريب األساسي حول
أفضل املمارسات ألعضاء البرملان واملوظفني التقنيني الذين ميكنهم القيام بدور حاسم في
صياغة ودراسة القوانني واللوائح اجلديدة بإمعان.
وعند اقتراح إصالحات في مجاالت وظيفية محددة ،فإن الروابط بني اجلوانب البيئية واالجتماعية
واالقتصادية  -مبا في ذلك أثر النوع (اجلندر  - )Genderيجب أن تؤخذ في االعتبار في مجال
املقايضات التي يتم النظر فيها .وفي هذه احلالة فإن اخملاوف بشـأن التكاليف االجتماعية
والبيئية والفوائد والعوائد املتوقعة ال تقل أهمية عن االهتمام بالتأثير املتوقع على األعمال
التجارية .وعالوة على ذلك ،يجب أن تعمل اإلصالحات التي تؤثر على بيئة األعمال التجارية
والقوانني ذات الصلة على إحداث التوازن بني احلاجة لتخفيض تكاليف االلتزام ملتطلبات حماية
العمال وضرورة احلفاظ وحتسني احلماية املقدمة للعمال مبا في ذلك حقهم في احلماية والرعاية
االجتماعية.
وننصح وكاالت التنمية بالنظر في الوسائل التي ميكن أن تدعم استحداث أو تطوير تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت (لتحسني العمليات التنظيمية ،وتوفير قناة لالتصاالت أكثر فعالية
ملؤسسات األعمال التأسيسية) .املنافع احملتملة الناشئة عن االستخدام الفعال لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،التي تأتي مبثابة جزء من مبادرة أكبر لتبسيط اإلجراءات التنظيمية،
تشتمل على بعض أو كل ما يلي:
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أ– زيادة كفاءة العمليات التنظيمية التي مت إصالحها؛
ب -تقليل نطاق الفساد الرسمي؛
ج – حتسني توافر املعلومات والشفافية؛
د – تقليص العقبات التي حتول دون التحول إلى االقتصاد الرسمي؛
هـ -زيادة االلتزام الضريبي وتوليد الدخل احلكومي؛
و– حتسني وتيسير وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة.

مراحل الدورة البرامجية في دعم إصالح بيئة األعمال
ميكن تصنيف برامج إصالح بيئة األعمال العديدة في إطار دورة برامجية من أربع مراحل (انظر
الشكل  .)4هذه املراحل تأخذ اعتبارات التنمية في تصميم التدخالت قصيرة ومتوسطة
وطويلة األجل وفقا خملتلف التحديات واألولويات التي تواجهها البلدان النامية والبلدان التي
متر مبرحلة انتقالية .الروابط بني كل مراحل دورة حياة البرنامج حرجة وأساسية .على سبيل
املثال ،تؤدي نتائج عمليات تقييم البيئة التجارية إلى التأثير في اجتاه تصميم برامج اإلصالح.
ومع ذلك ،ينبغي االعتراف بأن النموذج املفاهيمي املعروض أمامنا هنا ال يعكس بالضرورة عملية
اإلصالح في جميع احلاالت ،إذ أن تسلسل اخلطوات قد يتغير أو يتبدل ،كما ميكن القيام مبرحلتني
في وقت واحد معا.
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الشكل  :4مراحل الدورة البرامجية في دعم إصالح بيئة األعمال
 -٢ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳊﻞ

 -٣ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

• ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ
• ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
• ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
• ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻝ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
• ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻝ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﳋﺒﺮﺍﺕ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺃﻭﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
• ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
• ﺇﻃﻼﻕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ
• ﺇﻃﻼﻕ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺣﻤﻼﺕ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ
• ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻴﺌﺔ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

 -٤ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ

 -١ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

• ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
• ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ
• ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ
• ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ
• ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
• ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺻﻼﺡ
• ﺟﻤﻊ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
• ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ
ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
• ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
• ﺇﻃﻼﻕ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺣﻤﻼﺕ ﺗﻮﺍﺻﻞ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ )ﻭﻳﺘﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ(

املرحلة  :1التشخيص :تقييم بيئة األعمال
لقد استثمرت وكاالت التنمية بشكل كبير في تطوير األدوات الالزمة لتقييم بيئة األعمال
التجارية ،وهناك اآلن ما يزيد على  30من استطالعات الرأي التي مت إجراؤها لتقييم جوانب
األعمال التجارية 12.هذه األدوات في حد ذاتها قد تولد طلبا على اإلصالح إذا كانت األدلة حول
التكاليف واملزايا احملتملة ميكن أن يتم عرضها بشكل واضح أمام مختلف األطراف والفاعلني.
وقد ثبت أيضا أن استخدام آلية التصنيف يجعلها أداة فعالة في توليد الطلب على اإلصالح.
13
وهذا االستخدام ميكن له أن يكون فعاال على كل من الصعيدين الوطني ودون الوطني.
ويجري استخدام تشخيص بيئة األعمال لتحديد أولويات اإلصالح؛ بهدف حتديد املقاصد
واألهداف املستقبلية لبرامج دعم اإلصالح ،ومنها كسب التزام الشركاء في البرنامج بالعمل
من أجل تنفيذ وتطبيق اإلصالحات في بيئة األعمال التجارية ،وحتديد أصحاب املصلحة
الرئيسيني وعوامل التغيير في بيئة األعمال التجارية ،مما يخلق طلبا على اإلصالح ،وجمع بيانات
خط األساس في مقابل أي نتائج ميكن قياسها بالنسبة لبرامج اإلصالح .وينبغي لوكاالت
 -12للحصول على قائمة أدوات التشخيص ،انظر:

_www.businessenvironment.org/dyn/be/besearch.details?p_phase_id=69&p_lang=en&p_phase
type_id=1
 -13على سبيل املثال كما في التصنيف الوطني ،انتقل إلى :؛www.besnapshots.org
؛www.DoingBusiness.org
www.ebrd.com/country/sector/econo/surveys/beeps.htm

وعلى سبيل املثال كما في التصنيف دون الوطني ،انتقل إلى:

www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/118/Session1.2Paper1.2.1HorNguyen.pdf
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التنمية استخدام أحدث املعلومات املتاحة املتعلقة بالتشخيص لتحديد القيود وحتديد أولويات
اإلصالحات في بيئة األعمال قبل النظر في إجراء عملية منفصلة بهدف التشخيص .وفي ظل
بيئة تنظيمية معقدة ومجزأة ،هناك احتمال وارد أن أصحاب املصلحة قد ال يكونون قادرين
على رؤية الصورة الكبيرة بسهولة .ومن املرجح أنه ستكون هناك حاجة إلى تغييرات أكثر في
قانون أو نظام أو إجراء من أجل حتقيق نتائج ذات مغزى .إن رسم العملية احلالية من البداية إلى
النهاية يسمح بأن يصل أصحاب الشأن إلى معرفة املعوقات احلقيقية واإلضافية لتحسني
فهمهم لنطاق واسع من االصالحات املطلوبة.
وينبغي لوكاالت التنمية دعم وبناء قدرات كل من احلكومات والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع
املدني في البلدان الشريكة لالضطالع بتقييماتها اخلاصة لبيئة األعمال .وينبغي استخدام
اخلبرات احمللية من مراكز األبحاث والشركات االستشارية واجلامعات إلى أقصى حد ممكن .وينبغي
نشر النتائج التي يتم التوصل إليها حول بيئة األعمال التجارية .ومع ذلك فإنه من املهم العمل
عن كثب مع احلكومات في هذه العملية وضمان التزام املسؤولني احلكوميني بتخصيص جزء من
الوقت للنظر في نتائج التقييم ،وحتديد استجابتهم لهذه النتائج .وإذا ما أُديرت هذه العملية
بشكل صحيح ،ميكن ضمان أن املسئولني احلكوميني (الذين قد يشعرون باالستياء في البداية
أو ال يتفقون مع النتائج غير املواتية) سوف يصبحون شركاء في عملية إصالح ميكن من خاللها
حتديد املشاكل التي تواجه بيئة األعمال بحيث تُناقش وتُعالج من خالل برامج اإلصالح.

املرحلة  :2تصميم برامج دعم اإلصالح
يتعني على وكاالت التنمية االستفادة من املعرفة احمللية عند تصميم برامج دعم اإلصالح
لكسب ثقة واحترام أصحاب املصلحة .وليس الهدف فقط هو املشاركة في أفضل املمارسات
الدولية ،ولكن أيضا ألن إدراك وحتديد املشكالت استنادًا إلى اخلبرة احمللية مبثابة أمر حاسم في
بناء حالة من التوجه نحو اإلصالح وصياغة استراتيجية احلل .إن حتديد املشاكل التنظيمية
احمللية والتعرف على نتائجها يوفر ألصحاب املصلحة الرئيسيني الذخيرة والقدرة واالستعداد
لدعم جهودهم اإلصالحية.
وعند تصميم برامج دعم اإلصالح ،يكون من املهم توقع النتائج احملتملة لإلصالح ،سواء أكانت
النتائج هي املرجوة أم ال .وينبغي أن تدرج هذه املعلومات في تصميم نظام الرصد والتقييم
السليم الذي يحدد كيفية قياس النتائج الرئيسية ،وكذلك نتائج ومؤشرات قياس األثر.
ويشمل ذلك النتائج االجتماعية ألنها تؤثر على الشركات اململوكة للنساء والعمال بشكل
أساسي ،فضال عن النتائج البيئية ألنها تؤثر على استخدام املوارد الطبيعية.
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املرحلة  :3تنفيذ برامج دعم اإلصالح
ينبغي تنفيذ برامج دعم اإلصالح بطريقة مرنة وذات قدرة على االستجابة للطلبات اجلديدة
والظروف املتغيرة .وألن إصالح بيئة األعمال عملية مستمرة ،فإنه من املهم ضمان استمرار
االصالحات على املدى الطويل .إن االستدامة هي ذلك العامل الذي يشير إلى قدرة الشركاء
في برنامج ما (على سبيل املثال ،احلكومة أو القطاع اخلاص) على مواصلة اإلصالحات اجلارية،
بل والشروع في اجليل القادم من اإلصالحات ،ومؤشر على القدرة على رصد التقدم احملرز وإدارة
اإلصالحات عندما يتم سحب دعم وكالة التنمية .وتأتي استدامة نتائج برامج اإلصالح من
العناصر التالية:
أ  -بناء القدرات وقدرة املنظمات ذات الصلة (على سبيل املثال ،احلكومات والوزارات
ومنظمات رجال األعمال ،والوكاالت التنظيمية)؛
ب  -التأكد من أن جدول أعمال اإلصالح والعمليات اجلارية في إطارها بحوزة شركاء
البرنامج احملليني؛
ج  -زيادة احلوار والنقاش العام لزيادة على الطلب على اإلصالح ،وهذا يتضمن  -ولكن ليس
على سبيل احلصر – تدعيم احلوار بني القطاعني العام واخلاص؛
د  -تغيير املواقف واألفكار املسيطرة على العقول بحيث يصبح لدى أصحاب املصلحة
الرئيسيني إرادة حقيقية إلصالح بيئة األعمال؛
هـ  -حتسني الشفافية في اإلدارة العامة؛
و  -تعزيز املساءلة من قبل احلكومة ألصحاب املصلحة الرئيسيني؛ٍ
ز  -وضع خطة مالية لضمان كفاية املوارد في املستقبل.
إن أفضل وسيلة لضمان االستدامة في إصالح بيئة األعمال؛ هي العمل باجتاه إضفاء الطابع
املؤسسي على واحد من أشكال رصد بيئة األعمال التجارية أو االنخراط في مراقبة القطاعني
العام واخلاص .إن منظمات من هذا النوع ميكن أن تقوم بعملية تقييم بيئات األعمال بشكل
منتظم؛ ومتابعة نتائج وآثار وتداعيات اإلصالح ،وحتديد مدى الطلب على إجراء إصالحات في
املستقبل ،وتوفير التدريب واملشورة واملعلومات لكافة الوكاالت احلكومية وأصحاب املصلحة
اآلخرين في مجال تصميم وتنفيذ برامج اإلصالح.
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املرحلة  :4رصد وتقييم برامج دعم اإلصالح
إن الرصد السليم ونظام التقييم املناسب ،يعتبران مبثابة أمر ضروري لنجاح برامج دعم اإلصالح
في بيئة األعمال .وينبغي لهذا النظام أن يحمل مؤشرات واضحة املعالم تستطيع قياس
مخرجات البرنامج وتتمكن من الربط بشكل واضح بني املدخالت واخملرجات وأثرها على احلد من
الفقر.
وبحكم التعريف ،فإن «برامج دعم إصالح بيئة األعمال» ليست برامج لإلصالح في حد ذاتها
 فهي تدعم جهود اإلصالح اآلتية من شركاء البرنامج .وبالتالي ،فمن الضروري النظر في أداءالبرامج من حيث تأثيرها على شركاء البرنامج بهدف تقييم بيئة األعمال التجارية ،وتصميم
وتنفيذ اإلصالحات .إن رصد اإلصالحات في بيئة األعمال يساهم في اإلسراع من عملية التعلم
لدى احلكومات من خالل إدراك أسباب النجاح والفشل .وميكن لوكاالت التنمية مساعدة
احلكومات الشريكة لتصبح أكثر قدرة على الوصول للنتائج ولتقوم بتحسني املساءلة
والشفافية في جهود اإلصالح من خالل استخدام نظم الرصد.
وينبغي إيالء اهتمام خاص بتقييم أثر إصالح بيئة األعمال .وهذا يشمل تقييم تأثير إصالح بيئة
األعمال على تنمية املشروعات وفرص العمل وحتقيق النمو لصالح الفقراء ،فضال عن أثر ذلك
على اجملموعات اخلاصة مثل الشركات واملؤسسات غير الرسمية التي متلكها النساء .وينبغي
أن يتم ذلك في إطار شراكة مع احلكومة والقطاع اخلاص من أجل زيادة الشفافية واملساءلة بني
جميع األطراف .وفي كثير من احلاالت فإنه من املستحيل قياس أثر برنامج واحد منفرد يهدف
إلى دعم اإلصالح على احلد من الفقر ألن هناك عوامل أخرى كثيرة تؤثر على هذا الهدف في
نهاية املطاف .ومع ذلك ،فإن وكاالت التنمية ميكن أن تكون دقيقة حيال اآلثار التي يُتوقع لها أن
حتققها من خالل برامجها ،وكيف أن هذا ميكّن هذه الهيئات والوكاالت من املساهمة في حتقيق
أهداف التنمية األوسع نطاقا .انظر القضية اخلالفية رقم (.)1
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املبدأ  :1اعتماد مقاربة منهجية لإلصالح
ينبغي لوكاالت التنمية العمل على اعتماد مقاربة منهجية إلصالح بيئة األعمال إلى أقصى
حد .وال بد أن يتم النظر والبحث في النظام برمته ،مبا في ذلك جميع املؤسسات الرسمية
وغير الرسمية ذات الصلة ،وحتديد ‹قواعد اللعبة› والعناصر والسمات الثقافية واالجتماعية،
والعناصر األساسية األخرى ذات الصلة ،مثل احلزمة املتوافرة من لوائح وعمليات اإلصالح في كل
حالة 14.ومن املهم أن ندرك أن هناك الكثير من الفوائد وكذلك التكاليف املرتبطة بالتشريعات
والقوانني واللوائح ،وعلينا التعرف على الضمانات الالزمة حلماية البيئة والعمال على سبيل
املثال .وفي نظام تفاعلي للتغيير سنجد أن التغيير في نطاق ما يؤثر بالتبعية على احتماالت
اإلصالح في مجاالت ونطاقات أخرى .إن اإلصالح ليس عمال يحدث ملرة واحدة ،ولكنه عملية
مستمرة تشمل التكيف مع التحديات اجلديدة والتغييرات املستجدة .ويشتمل هذا اإلصالح
أحيانا على نطاقات محددة نسبيا وضيقة األفق أو على اإلصالحات اجلزئية متاما ،وعلى تلك
التي تنطوي على قدر من التجربة واخلطأ (على سبيل املثال ،ما نسميه اإلصالحات الرائدة)،
فضال عن إجراء إصالحات أكثر شموال في نطاقات أوسع .وهناك في كثير من األحيان عناصر
متارس الضغط على وكاالت التنمية إلصالح جزء واحد من هذا النظام من أجل حتقيق نتائج
سريعة وقابلة للقياس ،ولكن في الواقع ،قد يكون من املهم إصالح أجزاء أخرى من النظام هي
على نفس القدر من األهمية .إن تنفيذ وتطبيق اإلصالحات هو عنصر مهم ولكنه في كثير
من األحيان ال يحظى باالهتمام الواجب في برامج الدعم .وفي حني أن دعم وكاالت التنمية
لإلصالحات التي حتقق املكاسب السريعة ميكن أن يكون مفيدا في تأسيس دعم اإلصالحات،
فإن النجاح واالستدامة في مجال اإلصالح غالبا ما يكون نتاجا ملنهج متكامل من التعامل مع
املشاكل التي يواجهها القطاع اخلاص.

املبدأ  :2الفهم واالستجابة لالقتصاد السياسي لإلصالح
ترتبط العمليات اجلارية في مجال إصالح بيئة األعمال ارتباطا وثيقا باالقتصاد السياسي
للتغيير .ويشمل هذا وضع نظام للمساءلة واحلكم متارسه الدولة وتخضع له ،ويحدد إلى أي
مدى هي دولة منفتحة أو تخضع لنطام حكم متزمت وتسلطي ،وإلى أي مدى تنفتح عمليات
صنع السياسة بها على اخلضوع للتأثر برؤى مختلف األطراف االجتماعية .ويأتي ذلك ألن إصالح
بيئة األعمال هو في األساس عملية تخضع للمنافسة السياسية وتتفاعل معها .وال توجد في
هذا السياق صيغ ميكن استيرادها من أماكن أخرى ،إذ أن لكل مجتمع خصوصيته في هذا اجملال.
ومن حق كل مجتمع أن يحدد التسوية السياسية التي تناسبه والتي تستوعب أفضل األفكار
 -14ملناقشة تأثير الثقافة في عمليات اإلصالح ،انظر:

www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/71/Session1.3ReinprechtDoc.pdf
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واملصالح املتنافسة فيه ،ومن ثم العثور على حل مناسب من الناحية التقنية مع تلك التسوية
السياسية .وميكن لوكاالت التنمية دعم هذه العمليات مع بيان وإدراك الدروس املستفادة من
البلدان األخرى التي ميكن تكييفها بحسب هذا السياق ،وكذلك من خالل تشجيع متتع املداوالت
بالشفافية (أي اعتماد سياسة اإلعالن عن القرارات) ،وهي عملية تقوم على اإلنصاف بحيث
يستطيع الذين ميثلون مصالح الفقراء أن يكونوا قادرين على التأثير بنفس مقدار أولئك الذين
ميثلون مصالح األغنياء واألقوياء.
وسوف حتني حلظات يتجه فيها بعض أصحاب املصلحة احملليني الرئيسيني إلى مقاومة مقترحات
اإلصالح؛ ألنهم ال يدركون مزاياه وفوائده ،وألنهم مييلون إلى بقاء األشياء كما هي ،أو ألن لديهم ما
يجعلهم يخشون التغيير ،أو ألنهم يستفيدون من الوضع الراهن .وهكذا ،فإن التحدي املتمثل
في اإلصالح هو ما يتعلق ببناء حتالفات إلصالح فعال واحلصول على أفضل إصالح ميكن الوصول
إليه مع معاجلة املعارضات الناشئة .وميكن لوكاالت التنمية االستجابة ملقاومة اإلصالح من
خالل إدراك مصدر املقاومة وملاذا تنشأ ،ثم زيادة الوعي وتعزيز فوائد اإلصالح .ويتوجب تعزيز
التحالفات بني أولئك الذين يؤيدون اإلصالح  -وهذا هو هدف بناء الدوائر املؤيدة والداعمة
والفاعلة من أجل التغيير ،واستخدام املنظمات اإلقليمية لدعم التغيير ،وتعزيز مستويات
أوسع وأعمق للحوار بني القطاعني العام واخلاص .وقد يشمل ذلك إقامة أنشطة ملناقشة
وتصميم اإلصالحات والتي ينبغي أن يُنظر إليها في السياق األوسع لالقتصاد السياسي –
فمثل هؤالء الفاعلني هم الذين يطلقون الطاقات التي تستهدف االصالح ويشجعون على تعزيز
الطلب املتزايد على اإلصالح .هذه األنواع من التغييرات تقوم بالفعل مبساعدة البلدان النامية
وحكومات البلدان التي متر مبرحلة انتقالية للتغلب على العوائق القائمة في نظام احلكم.
وبينما ال ميكن لوكاالت التنمية تغيير االقتصاد السياسي للبلد ،إال أن وجود فهم أفضل لهذه
القضايا من شأنه حتسني تصميم وتنفيذ برامج اإلصالح.

املبدأ  :3االستجابة وحتفيز الطلب على اإلصالح والعوامل الدافعة إلى التغيير
تستجيب وكاالت التنمية للطلب احمللي على اإلصالح عن طريق إضافة قيمة إلى عمليات
اإلصالح من خالل املساعدة التقنية والتمويل والتدريب وغيرها من أشكال نقل املهارات  ،فضال
عن تبادل املعلومات واخلبرات .وميكن أن تؤثر أيضا على اجتاه وسرعة التغيير عن طريق تعبئة
واستغالل العوامل الدافعة للتغيير .هذه هي القوى التي تعمل على توسيع فرصة اإلصالح في
االقتصاد السياسي للبالد .وتشمل العوامل الدافعة للتغيير قيادة سياسية قوية ،وظهور أزمة
سياسية أو اقتصادية ،وعمليات العوملة ،والطلب على زيادة القدرة التنافسية .وفي معظم
احلاالت ،هناك مزيج من الدوافع التي تساهم في تغيير الوضع ،وليس مجرد حدث واحد .إن
االستغالل االستراتيجي لدوافع مختلفة تدفع باجتاه برامج متتالية من التغيير هو مفتاح جناح
اإلصالح املستدام.
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وينبغي لبرامج دعم اإلصالح أن تؤدي إلى تعظيم الفرص التي تنبع من الدعوات األوسع
لإلصالح ،كما هو احلال عندما يتم انتخاب حكومة جديدة .وميكن في الواقع ،أن يتجه التغيير
السياسي وبعض أمناط األزمات السياسية لتوفير فرص للمضي قدما في إصالحات جريئة في
بيئة األعمال التجارية .ومع ذلك ،هناك أوقات ال يكون فيها هذا املطلب واضحا أو رمبا يكون
ضعيفا .وفي مثل هذه احلالة ،ميكن لوكاالت التنمية أن تعمل حلفز الطلب .ومع ذلك ،فإنها
يجب أن حترص على أال تفرض املزيد من القيود .من بني أكثر الوسائل فعالية في حفز زيادة
الطلب على اإلصالح:
أ -تكليف عدد من اجلهات املتخصصة بإجراء بحوث وتقييمات لبيئة األعمال وتسهيل
مناقشة عامة واسعة النطاق للنتائج.
ب -القياس واملقارنة بني بيئات العمل في مختلف البلدان وكذلك عبر املناطق دون
الوطنية (على سبيل املثال  ،بني الريف واملدن)  -وخلق بيئة تنافسية بالشكل الذي
يسلط الضوء على احلاجة إلى اإلصالح.
ج -بناء قدرات أصحاب املصلحة احملليني ،مثل املنظمات املمثلة للقطاع اخلاص،
والشركات االستشارية ووكاالت البحث لتحديد أولويات اإلصالح في بيئة األعمال
والدعوة للتغيير.
د -حتديد األثر االقتصادي للعيوب والتشوهات القائمة في بيئة األعمال بالشكل الذي
يدعم وسائل اإلعالم في طرح هذه القضايا وخلق احلوار بشأن السياسات ،وفي نفس
الوقت دعم أولويات جدول أعمال إصالح السياسات.
هـ -مساعدة صانعو السياسات على التعلم من جتارب البلدان األخرى واالسترشاد
بها من خالل جوالت دراسية وبرامج تدريبية ،وإقامة الشبكات اإلقليمية وتبادل
املعلومات.
و -خلق فرص للحوار بني القطاعني العام واخلاص ،تسمح جملتمع األعمال باحلصول على
خبرات متبادلة حول بيئة األعمال.
ز -خلق الفرص أمام املستثمرين األجانب لتقدمي خبراتهم في مجال بيئة األعمال لصناع
السياسات احلكومية.
وغالبا ما يكون ضروريًا بالنسبة لوكاالت التنمية إدراك أهمية األفراد الذين قد يصبحون دعاة
للتغيير ،سواء كانوا ممثلني للحكومة أو القطاع اخلاص .إن العمل مع األفراد الذين ميكنهم
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حتفيز وتعبئة جهود اإلصالح أمر مهم ،ولكن يستحسن أن يتم توسيع مجال وإضفاء الطابع
املؤسسي على التعامل مع األفراد.

القضية اخلالفية ( :)3هل يجب علي وكاالت التنمية مجرد االستجابة فقط
ملطلب اإلصالح أم هل ينبغي عليها أن تساهم أيضا في خلق الطلب عليه؟
في عالم مثالي ،ستستجيب وكاالت التنمية فقط ملطالب الشركاء املنخرطني معها في البرنامج.
ولكن بدال من ذلك ،تشارك وكاالت التنمية في االرتباك احليوي بني االستجابة للطلب ودعم املبادرات
التي تخلق الطلب على إصالح بيئة األعمال .وليست كل وكاالت التنمية تعمل بصورة سلسلة
ومريحة مع هذا االرتباك ولسنا نتفق جميعا على احلد الفاصل بني حفز الطلب على اإلصالح وبني
االستجابة له .وننصح وكاالت التنمية بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء في البرنامج ملساعدتهم
على امتالك رؤية أوسع لعمل إصالحات ذات تأثير على البيئة االقتصادية ميكن أن تخلق تغييرا حقيقيا.
وينبغي لها أن تتعرف على إيجابيات وسلبيات اإلصالح ومساعدة شركائها على حتديد اإلصالحات
التي هي في متناول اليد من الناحية الفنية والتقنية ،ومن الناحية السياسية واملؤسسية .وميكن
لوكاالت التنمية مساعدة شركائها في وضع األسئلة الصحيحة حول أنواع اإلصالحات الالزمة ،بدال
من أن تقدم لهم إجابات ألسئلتهم.

القضية اخلالفية ( :)4هل يتعني على وكاالت دعم التنمية أن تقوم بدعم األفراد
أو دعم املؤسسات؟
ليست لدى كل وكاالت التنمية تصورات واضحة حول ما إذا كان االستثمار في قيادة اإلصالح ينبغي
أن يشمل األفراد أم املنظمات أم كليهما .هناك مخاطر في دعم واحد أو اثنني من مسؤولي احلكومة
االصالحيني بدال ً من دعم أوسع لكامل املؤسسة التي يعمل بها هؤالء املسؤولني .ومع ذلك ،قد
تكون هناك حاالت ميكن فيها لهؤالء األفراد أن يكونوا قادة جلهود اإلصالح داخل املنظمات ،وهذا ميكن
أن يكون مبثابة استراتيجية هامة عندما ال يعرض أحد استعداده إلجراء إصالحات .وميكن أن يكون
هناك أيضا خطر في االستثمار في التدريب والتوعية للمسؤولني احلكوميني الذين ينتقلون في نهاية
املطاف إلى وكالة أو جهاز أو وزارة مختلفة ال عالقة لها بهذا اجملال ،وبالتالي ال تصير هذه القيادات
قادرة على املشاركة في أنشطة اإلصالح.

املبدأ  :4ضمان امللكية احمللية واإلشراف على جهود اإلصالح
يفترض في وكاالت التنمية أن تكون غير متحيزة عند قيامها بدور الوساطة ،وبالتالي حتشد
مختلف أصحاب املصلحة في مجال إصالح بيئة األعمال .وينبغي ألصحاب املصلحة احملليني
حتمل املسؤولية الكاملة عن تصميم وإدارة برامج إصالح بيئة األعمال .ففي حني تقوم وكاالت
التنمية بتوفير الدعم والعمل مع هذه اجلهات املعنية ،فإنه ينبغي لها أن متتنع عن التدخل في
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جهود اإلصالح الرائدة التي يقوم بها أصحاب املصلحة أنفسهم أو التدخل في برنامجهم .ومن
املهم لضمان نتائج مستدامة على املدى الطويل ،أن تكون لدى احلكومة الوطنية والقطاع
اخلاص السيطرة الكاملة على عملية إصالح بيئة األعمال التجارية.
كما أن الرقابة التنظيمية هي عامل رئيسي في ضمان امللكية احمللية جلهود اإلصالح .بينما
ثبت أن وجود مسؤول رفيع املستوى في مركز مهم باحلكومة أو جلنة رفيعة املستوى ،وخضوعه
للمساءلة أمام املركز ميثل عامل جناح في إصالح بيئة األعمال التجارية .من املهم أيضا أن تكون
الرقابة التنظيمية ومكونات السلطة اإلدارية منتشرة في منظومة جهاز احلكومة بشكل
كامل .كما أن تشجيع مشاركة ممثلني من القطاع اخلاص (مبا في ذلك ممثلو سيدات األعمال)،
وأصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين في هياكل وعمليات املراقبة هو من األمور املهمة كذلك.

املبدأ  :5تعزيز دور وقدرة أصحاب املصلحة الرئيسيني
إن إدراك من هم أصحاب املصلحة احملليني والتعرف إليهم ،وتطوير قدراتهم على املشاركة في
إصالح بيئة األعمال؛ أمر بالغ األهمية إلجراء إصالحات ناجحة ومستدامة .وميكن أن تشمل هذه
العملية تعزيز دور وقدرة أجهزة الدولة والقطاع اخلاص ومنظمات العمال وغيرها من هياكل
اجملتمع املدني أيضاً ،فضال عن دعم احلوار والدعوة إلى بناء القدرات أو تدعيم قدرة الوكاالت
احلكومية على إدارة برامج اإلصالح .وفي حني أن تنمية القدرات فيما بني أجهزة الدولة تعد
استجابة مشروعة ومفيدة لوضع الدول الفاشلة أو الضعيفة كمحاولة لإلفالت من هذا
املصير ،فإن العمل مع شركاء البرنامج اآلخرين مثل القطاع اخلاص هو بنفس القدر من
األهمية .وباملثل ،فإن الدول األكثر قوة واملتدخلة ،غالبا ما يكون من الضروري مواجهتها من
خالل ذلك التوازن الذي يتم إنشاؤه بواسطة القطاع اخلاص وغيره من جماعات اجملتمع املدني.
وغالبا ما يكون ذلك ضروريا لدعم دمج عمليات اإلصالح التنظيمي في نظم احلكم أو البرملان.
ومع ذلك ،ففي حني ندرك أن تنمية القدرات هو أمر مهم ،فإنه ال ينبغي لوكاالت دعم اإلصالح
أن تساعد أجهزة الدولة التي تسعى إلى مجرد إحالل مصطنع لهياكل التنظيم الذاتي،
بحيث حتل محل اآلليات القائمة على السوق (على سبيل املثال ،نظم االعتماد ،ونظم إصدار
الشهادات ،وعضوية الهيئات املهنية) .وينبغي لوكاالت التنمية دعم التغيير الثقافي فيما
يخص اإلصالحات التجارية اجلارية ،مثل ما يحدث من خالل تشجيع ثقافة التمركز حول العميل
التي تدفع الوكاالت العامة في الدولة إلى التعامل مع عمالئها من القطاع اخلاص بطريقة أكثر
احترافا وأكثر التزاما مبقررات ومحددات املساءلة والشفافية.
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عند بناء القدرات احمللية ،تكون وكاالت التنمية في أمس احلاجة إلى نشر املعلومات ذات الصلة
بالتجارب التنموية في الدول املتقدمة اقتصاديا بحيث ميكن للبلدان النامية االستفادة من
األدلة التاريخية على اتخاذ خيارات أكثر استنارة بشأن السياسات واملنظمات .وميكن لوكاالت
التنمية أن تتعلم أيضا من جتارب غيرها من الوكاالت والشركاء في البرامج األخرى املوجودة في
اخلارج .ومع ذلك ،فمن املهم أن نتذكر دائما أن احللول التي تعمل في سياق معني ينبغي أن يتم
تكييفها لتالئم سياقا ً آخر.

املبدأ  :6التركيز على ما يحتاجه القطاع اخلاص من خالل احلوار بني القطاعني العام
واخلاص
ينبغي التركيز على برامج اإلصالح في القطاع اخلاص؛ ألنها ميكن أن تخلق الطلب على اإلصالح
وميكن أن تسهم في تصميم برامج اإلصالح وتوفير التغذية العكسية على اإلصالحات
املقترحة (على سبيل املثال من خالل تقييم اآلثار التنظيمية) ،بل ميكن أيضا أن توفر اخلبرة
التقنية والتنظيمية إلدارة الدعم .وتقوم العديد من الشركات اخلاصة بالتعبير عن آرائها
من خالل املنظمات التي متثلها .ومع ذلك ،نادرا ً ما متثل هذه املنظمات القطاع اخلاص بكامله،
وهي تتكون في الغالب من الشركات الكبرى في القطاع الرسمي .أما الشركات واجملموعات
واملشاريع الصغيرة أو الشركات غير الرسمية ،مبا في ذلك املشاريع التي متلكها نساء ،فإنها
نادرا ً ما تشارك في هذا النوع من الهياكل ،وبالتالي ،غالبا ما تكون وجهات نظرهم مهملة
أو مهمشة بشكل منتظم .وميكن لوكاالت التنمية دعم املنظمات املمثلة للقطاع اخلاص
ومنظمات العمال ،من خالل تعزيز احلوار االجتماعي ،في إطار جهودها الرامية إلى إصالح بيئة
األعمال التجارية ،ولكن ينبغي احلرص على عدم التدخل مباشرة في السياسة الداخلية (انظر
القضية اخلالفية رقم  .)5وميكنهم أيضا االستفادة من التسهيالت الرسمية التي أنشئت
15
لتجعل من املمكن إشراك مختلف وكاالت التنمية والقطاع اخلاص في دعم بيئة األعمال.
إن احلوار بني القطاعني العام واخلاص هو أحد املقومات األساسية لبيئة عمل فعالة
ومستدامة 16.كما أن جودة وفعالية إصالح بيئة األعمال ترتبطان مبستوى كثافة إضفاء
الطابع املؤسسي على احلوار بني القطاعني العام واخلاص .وفي حني أن العديد من البلدان
النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية غالبا ما تكون بحاجة إلى احلوار البناء والتعاون
بني احلكومة والقطاع اخلاص ،إال أن مثل هذا احلوار سيؤدي إلى تغييرات كبرى في االقتصاد
السياسي من خالل متكني حلفاء اإلصالح وتوسيع «الفضاء اإلصالحي» من خالل زيادة الوعي
بنطاق وعمق املشكلة .وفي حني يرتبط احلوار مبا ميكن اتخاذه على الصعيدين الرسمي وغير
الرسمي من إجراءات مبختلف األشكال الرسمية وغير الرسمية ،يظل من املهم أن يرتبط
-15ومن أمثلة هذه التسهيالت؛ تسهيل استشارات البنية التحتية التي تشمل القطاعني العام واخلاص www.
 ppiaf.orgوتسهيالت مناخ االستثمار من أجل أفريقياwww.icfafrica.org :

 -16للحصول على مزيد من املعلومات حول احلوار بني القطاعني العام واخلاص وإرشادات تفصيلية حول ذلك ،انتقل
إلىwww.publicprivatedialogue.org :
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احلوار من أجل اإلصالح بأجندة محددة منذ مراحله املبكرة ،واحلوار بني القطاعني العام واخلاص
يتطلب بعض الوقت ليتطور .ومن املهم لبناء الثقة في العملية لدى جميع األطراف أن
يروا فوائد احلوار تظهر بصورة منتظمة ومستقرة .وينبغي لوكاالت التنمية دعم احلوار بني
17
القطاعني العام واخلاص ،ولكن ال ينبغي أن تكون هي الدافع الوحيد إلجراء هذه العملية.
ومن املهم بصفة خاصة بالنسبة لوكاالت التنمية أن تعمل على مساعدة املؤسسات الصغيرة
وغير الرسمية إليجاد «صوت» لها في العمليات التي تدعم احلوار بني القطاعني العام واخلاص.
إن عمليات احلوار بني القطاعني العام واخلاص التي تيسرها أو تدعمها وكاالت التنمية ينبغي
أن تشمل مجموعة واسعة من ممثلي القطاع اخلاص  -وكلما أمكن  -أن تسعى للحصول على
وجهات نظر قطاع األعمال األقل تنظيما ً.

القضية اخلالفية ( :)5هل دعم القطاع اخلاص يصطدم بالعمليات
السياسية؟
ميكن لوكاالت التنمية دعم مؤسسات القطاع اخلاص ومنظمات العمال للمشاركة
بصورة أكثر فعالية في إصالح بيئة األعمال التجارية من خالل تعزيز قدرتها على
تقييم بيئة العمل (على سبيل املثال من خالل البحوث) والدعوة إلى التغيير .ومع
ذلك ،ففي حني أن إصالح بيئة األعمال هو جزء من العملية السياسية ،فإن هذا النوع
من الدعم ميكن أن يُنظر إليه على أنه تدخل في السياسة احمللية .وألن العديد من
منظمات القطاع اخلاص ضعيفة ،وخاصة تلك التي تتعامل مع املؤسسات الصغيرة
والشركات غير الرسمية في املناطق الريفية أو التي متلكها املرأة ،فهي حتتاج إلى
دعم قوي لتصبح أكثر قدرة على املشاركة بفعالية في عمليات اإلصالح ،ولكن
ينبغي احلرص على التأكد من أن هذا الدعم ال يتم استغالله في قضية واحدة،
أو يخدم جدول أعمال سياسي أو األجندة اخلاصة بحزب سياسي.
املبدأ  :7التركيز على القيود املعوقة لنمو قطاع األعمال وحتديد نطاق اإلصالحات
وفقا ً لذلك
إن جناح اإلصالحات في بيئة األعمال ال يكون فقط من خالل حتديد مدى جناح احلكومة في حتقيق
النتائج املرجوة من اإلصالحات مثل اعتماد القانون اجلديد أو مثل ذلك ،ولكن أيضا من خالل
اإلصالحات التي تؤدي إلى تأثير قوي على سلوك وسياسات الشركات القائمة واحملتملة .وهناك
 -17والواقع أنه ينبغي توخي احلذر وتركيز االهتمام لضمان أن يكون احلوار حول قضايا سياسية محددة ،وإال فإن

ذلك ميكن أن يؤدي إلى مشاورات مرهقة دون التوصل لنتائج محددة ،انظرhttp://www.oecd.org/document/10 :
/0,3343,en_2649_33731_39517642_1_1_1_1,00.html
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حاجة إلى بحث ما إذا كانت الشركات في الواقع تريد أن ترى تغييرات جوهرية في بيئة األعمال
تشجع على زيادة االستثمار واملزيد من االبتكار .وألنه قد تكون هناك العديد من اجملاالت في بيئة
األعمال التي تتطلب اإلصالح ،فإن تعزيز أثر اإلصالح ميكن أن يحدث من خالل تعيني أولوية قصوى
لتلك املساحات التي لها تأثير قوي على تكلفة ممارسة األعمال التجارية واألداء الفعال لألسواق.
وهذه األولويات تختلف من بلد آلخر ،وكذلك عبر بيئات العمل احمللية داخل البلد الواحد وبني
الرجل واملرأة .ويصبح التأثير األقوى لإلصالح من خالل التركيز على قيود ملزمة ملعظم جوانب
النشاط التجاري .إن وكاالت التنمية غالبا ما تركز على الوسائل واألدوات ،سوا ًء كان ذلك في
صورة األجهزة التنظيمية السيئة أو غير ذلك ،وذلك بهدف تأكيد أن النظام يفتقد إلي املرونة
ويعمل على فرض القيود الصارمة ،ورمبا وضع العراقيل أمام مسار االصالح في عدد ال يحصى
من الطرق .وإذا تكررت املشاكل نفسها ،فإنه ينبغي لوكاالت التنمية أن تتخذ نهجا ً واسع
املدى يعمل علي تغيير الدوافع واحلوافز اخلاطئة التي تسترشد بها احلكومات والشركات .إن
احلكومات التي يظهر فيها منط من التنظيم الضعيف حتتاج إلجراء تغييرات في نظام إصدار
عموما ،بشكل جيد -وإن كانت لديها
التشريعات ذاته ،في حني أن احلكومات التي تقوم بعملها،
ً
بعض املشاكل الكبيرة  -ميكن أن تستفيد من إحداث اإلصالح ،ولكن في نطاق محدود.

املبدأ  :8تسلسل إصالحات بيئة األعمال والوقت املتاح
في حني أن التركيز على القيود املعوقة لنمو األعمال التجارية هو أمر أساسي ،إال أن تصميم
برامج دعم اإلصالح رمبا ال يبدأ بالضرورة بهذه العناصر حتدي ًدا ،وغالبا ما يكون من املهم النظر
في املرحلة األولى من برامج دعم اإلصالح التي تستهدف بناء اخلبرة والثقة بني أصحاب املصلحة
من خالل التركيز على اإلصالحات التي يكون حتقيقها في املتناول ،أو التي لها تأثير مباشر على
معظم بيئة األعمال وأداء القطاع اخلاص .وإذا مت حتديد وتصميم هذه االصالحات املمكنة بشكل
صحيح ،فإن عملية اإلصالح الشاملة ميكن أن تنجز حتسينات مهمة في بيئة األعمال ،وفي
نفس الوقت ينمي قدرات املنخرطني بالبرنامج ويعزز الثقة بني الشركاء .وعلى وكاالت التنمية
أن تدرك أن اإلصالح املنهجي يستغرق دائما ً وقتا ً طويال ً .وبالتالي فهي بحاجة ألن تكون أكثر
واقعية عند وضع األهداف واألطر الزمنية لإلصالحات في بيئة األعمال التجارية ،وال سيما في
سياق البلد الذي تعمل به ،حيث قد يكون الفهم والقدرة على احلكم اجليد محدودا ً.

املبدأ  :9معاجلة الفجوة في التنفيذ
في كثير من األحيان يكون تركيز القائمني على إصالح بيئة األعمال منصبا ً على السياسات
والقوانني واللوائح ،ولكن أحيانا يتم التغاضى عن التحديات احملددة الالزمة لتحقيق االصالحات
وتنفيذها .وينبغي لوكاالت التنمية التأكيد على أهمية التنفيذ .ويشمل حتقيق هذا االلتزام

29

دعم إصالحات بيئة األعمال:إرشادات عملية لوكاالت التنمية

تطوير كفاءات وقدرات وكاالت التنمية وشركائها على إجراء إصالحات العمل ،والتأكيد على
احلاجة ملعاجلة القضايا األكثر تعقيدا واملرتبطة في كثير من األحيان بسوء اإلدارة وضعف
التنظيم والفساد.

املبدأ  :10صياغة إستراتيجية لالتصال واستخدام اإلعالم بشكل استراتيجي
ينبغي أن تتضمن عمليات إصالح بيئة األعمال التجارية تقييما ً للدور الذي تلعبه االتصاالت
عندما يتم اعتماد طريقة جديدة للقيام بهذه األمور .إن تخطيط استراتيجية لالتصال يتطلب
اإلجابة على ثالثة أسئلة رئيسية هي :ملاذا هو عمل مهم؟ ماهي العناصر واألمور التي يجب أن
يكون الناس على علم بها؟ ما هي القضايا التي يجب معاجلتها؟ إن استراتيجية اتصال سليمة
هي أمر بالغ األهمية لتطوير واحلفاظ على الوعي العام بشأن اإلصالحات في بيئة األعمال
التجارية واملسائل ذات الصلة .وينبغي أن تركز االتصاالت على فوائد التغيير ،بدال من التركيز
على التكاليف في الوضع الراهن ،وينبغي أن تقدم رؤية واضحة للنظام في املستقبل .وينبغي
إيالء اهتمام خاص بالعمل مع وسائل اإلعالم حيث ميكن لوسائل اإلعالم اإللكترونية واملطبوعة
أن تعطي تأثيرات قوية بعد أن أصبحت من أهم الوسائل التي تدعم وكاالت التنمية في جهودها
الرامية إلى رفع مستوى الوعي باحلاجة إلى إصالح بيئة األعمال التجارية والتواصل على نطاق
أوسع بهدف حتقيق اإلصالح (انظر اإلطار .)4
اإلطار ( :)4سياسات إصالح املشاريع الصغيرة واملتوسطة في أوكرانيا
لقد عملت مؤسسة التمويل الدولية مع احلكومة األوكرانية من أجل حتسني تنظيم
القطاع اخلاص كوسيلة لتشجيع االستثمار في إطار «مشروع دعم سياسات املشاريع
الصغيرة واملتوسطة احلجم» .وضغط املشروع لتحقيق هدف إصالح نظام تصاريح العمل
من أجل جعل املمارسة األوكرانية متماشية مع املعايير األوربية املعاصرة .وبحلول نهاية
 ،2004كانت مؤسسة التمويل الدولية قد قامت مبساعدة احلكومة في مشروع قانون يهدف
الى حتسني نظام التصاريح عن طريق إلغاء عدد  1000ترخيص ال لزوم لها ،وترك املشروع
مكانا ً فقط لإلجراءات التي تضبط وتنظم الشركات الرئيسية واألنشطة اخلطرة .ويتمثل
التحدي في تعزيز اعتماد القانون وضمان تنفيذ القانون من قبل وكاالت تنظيمية رسمية
في كل أنحاء أوكرانيا .ولقد أثبتت وسائل اإلعالم أن تواجد ومشاركة أصحاب املصلحة
مهم لالنخراط في هذه العملية .وشرعت مؤسسة التمويل الدولية في حملة إعالمية
وطنية بشأن احلاجة إلى إصالح تصاريح العمل .ولقد أسفرت هذه احلملة في وسائل اإلعالم
في عام  2005عن ظهور  220رسالة إعالمية حول موضوع إصالح تصاريح العمل (منها 94
من مقالة الصحفية ،و 33من تقرير تلفزيوني محلي ،و 23قصة إخبارية اإلذاعية و 46ظهور
علي مواقع اإلنترنت) .ونتيجة لذلك ،زاد الوعي باحلاجة إلى إصالح نظام التصاريح بني كل
من املسؤولني واملصادر اإلعالمية.
املصدرIFC, Lessons of experience in technical assistance, July 2006 :
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املبدأ  :11العمل مع احلكومة باعتبارها طرف رئيسي
خالفا ً لغيرها من القائمني بالتدخالت في مجال تنمية القطاع اخلاص ،تظل احلكومة هي الفاعل
األساسي في عملية إصالح بيئة األعمال .ويشمل عمل احلكومة واألجهزة األخرى التابعة
للدولة سن القوانني واألنظمة التي حتكم سلوك القطاع اخلاص .وتظل احلكومة هي الطرف
األساسي الذي يحمي مصالح املستهلكني والعمال وأصحاب املمتلكات ومقدمي اخلدمات
املالية واألعمال التجارية األخرى وأيضا ً البيئة ،كما أنها مسؤولة عن أداء املؤسسات وسيادة
القانون وزيادة الضرائب على االستثمار في السلع العامة .إن العالقة التي تتشكل بني احلكومة
والقطاع اخلاص حتظى بقيمة كبرى وهي بالغة األهمية في إطار إصالح بيئة األعمال ،كما
هو احلال بالنسبة لطريقة احلكومة في تنظيم األنشطة التجارية .وميكن القيام بذلك بطرق
تتسم بالشفافية وميكن التنبؤ بها ،وتتسم باإلنصاف ،مع تخفيف العبء على قطاع األعمال.
إن دعم اإلصالح الناجح يتطلب شراكة عمل وثيقة مع احلكومة في دعم التنمية التي تضيف
قيمة إلى جهود إصالح احلكومة .وينبغي لوكاالت التنمية تقدمي الدعم بصورة مرنة وأيضا ً
املعلومات والتوجيه ،وتشجيع احلكومة على حيازة امللكية الكاملة جلهود اإلصالح .وهذا
يتسق مع «إعالن باريس بشأن فعالية املعونة :امللكية والتنسيق واملواءمة والنتائج واملساءلة
املتبادلة» .وفي احلاالت التي تكون فيها قيادة احلكومة ضعيفة أو ال تستجيب ،قد يكون من
الضروري دعم العمليات التي تشجع الزعماء والقادة على إيالء مزيد من االهتمام باإلصالح ،مثل
العمل من خالل دعم احلكومة ومؤسسات الفكر والرأي لديها ،أو تنمية احلوار بني القطاعني
العام واخلاص.
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القضية اخلالفية ( :)6ما هو الدور الذي ينبغي أن تلعبه احلكومة في تنمية املشروعات؟
دائما مطالبة بخلق «أرضية عمل تتصف باملساواة» في بيئة األعمال التجارية
احلكومات ً
بني جميع الشركات – بصرف النظر عما إذا كانت كبيرة أو صغيرة ،أو كانت تعمل في الريف
أو احلضر ،محلية أو أجنبية ،أو مملوكة للمرأة أو الرجل – بحيث تعمل جميعها على قدم
املساواة .إن تسوية أرض امللعب هي واجب تضطلع به احلكومات الوطنية ودون الوطنية.
وليست كل وكاالت التنمية علي نفس درجة االتفاق حول دور احلكومة في تنمية املشاريع.
ويحاجج البعض بأن احلد األدنى لدور احلكومة يقتصر على تخفيف العبء التنظيمي
عن األعمال التجارية وخفض تكلفة ممارسة األعمال .ويشير آخرون إلى أن احلكومات
البد أن تتدخل بشكل أوسع في االقتصاد من خالل البرامج التي تسعى لتحقيق النتائج
االجتماعية واالقتصادية املطلوبة وحتقيق اإلنصاف الذي يرغبه اجلميع.
وأيا كان املوقف الذي يُتخذ بشأن هذه املسألة؛ ينبغي للوكاالت اإلمنائية العمل مع احلكومات
ملساعدتها على تصميم إصالحات في بيئة األعمال التجارية التي حتد من التكاليف ،وتؤدي
إلي تقليل اخملاطر التنظيمية وزيادة املنافسة في السوق .وينبغي أن تدعم هذه الوكاالت
استخدام املناهج الشاملة لتطوير املشاريع وإصالح بيئة األعمال حيثما كان ذلك ممكنا ً.
كما علي هذه الوكاالت أن حتذر احلكومات من التدخالت التي تشوه دور األسواق.

املبدأ  :12حتقيق التنسيق بني إصالحات بيئة األعمال وخطط التنمية الوطنية
ينبغي لوكاالت التنمية حتقيق تنمية القطاع اخلاص باحملاذاة مع السياسات االقتصادية
واالجتماعية والبيئية األوسع نطاقًا ،وجعل اإلصالحات في بيئة األعمال تشمل اجلهود الرامية
إلى تعزيز تنمية القطاع اخلاص والنمو االقتصادي وحتقيق املساواة بني اجلنسني واحلد من الفقر.
وباملثل ،ينبغي أن تكون جهود الوكاالت متكاملة ومندمجة في إطار تقدمي الدعم إلصالح بيئة
األعمال التجارية في وسائل التخطيط الوطني وسياسات التنمية وجداول األعمال واألجندات
العاملية (على سبيل املثال وثائق استراتيجية احلد من الفقر  -استراتيجيات تنمية القطاع
اخلاص  -األهداف اإلمنائية لأللفية) .وعالوة على ذلك ،فإن حزم وبرامج اإلصالح املعتمدة من
قبل وكاالت التنمية ينبغي أن تدعم التكامل بني السياسات واألطر القانونية والتنظيمية
واملؤسسية واإلجرائية والتكنولوجية من جانب واحللول االجتماعية من اجلانب اآلخر .إن معاجلة
عنصر واحد فقط (على سبيل املثال السياسات اجلديدة) نادرا ً ما يكون جيدا ً مبا فيه الكفاية.
وفي حني أنه ليس من املمكن تغيير جميع عناصر النظام في ٍآن واحد ،فإنه ال مفر من النظر
بعناية في الطرق التي حتدث بها التغييرات في مجال واحد (إعادة النظر في قوانني وأنظمة
العمل على سبيل املثال) حيث أنها سوف تؤثر على اجملاالت األخرى (دور السلطات التنظيمية
على سبيل املثال).
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املبدأ  :13حتقيق تنسيق جيد بني اجلهات املانحة
من األهمية مبكان لوكاالت التنمية أن تتفادي االزدواجية في جهود اإلصالح ،وعليها تنسيق
برامجها مع وكاالت التنمية األخرى .إن التعاون بني وكاالت التنمية التي تعمل في مجال إصالح
بيئة األعمال يؤدي إلى املشاركة في حتمل اخملاطر ويوفر الوصول إلى مجموعة أكبر من اخلبراء.
وحتى اخلطوات الصغيرة  -مثل تبادل املعلومات  -ميكن أن تسهم في حتقيق تطوير أكثر فعالية
ملوارد التنمية .وينبغي أن تستخدم وكاالت التنمية آليات متعددة األطراف كلما كان ذلك ممكنا ً
بهدف دعم إصالح بيئة األعمال التجارية وتعزيز التنسيق بني وكاالت إصالح بيئة األعمال 18.إن
العناصر الرئيسية لنجاح عملية التنسيق هي:
أ – وجود التزام من جانب جميع األطراف بالتنسيق والتعاون؛
ب – التعرف (على مستوى املقر الرئيسي) علي أهمية التنسيق في امليدان  -للسماح
للمكاتب القطرية في كل دولة باملشاركة الفعالة في عمليات التنسيق احمللية؛
ج – وجود عمليات مستمرة وآليات دائمة لتبادل املعلومات؛
د – القيادة والتيسير  -وهذا ميكن توفيره بواسطة احلكومة املضيفة أو عن طريق وكالة
التنمية؛
هـ  -حتديد اختصاصات الوكالة العاملة في مجال التنمية وحتديد قدراتها ،واستخدام
هذه احلقائق كأساس لتقسيم واضح للمسؤوليات؛
و – اإلبالغ عن اخلبرات في امليدان  -النجاحات والتحديات ،والدروس املستفادة.
ويتضح أن حكومات البلدان النامية والتي متر مبرحلة انتقالية ميكن أن تستدعي اجملتمع كشريك
في دعم التنمية ،وتعزيز التنسيق وقيادة جهود التعاون .وفي بعض البلدان توجد وزارات على
عال تقوم بعقد ورئاسة جلنة تنسيق التنمية .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي لوكاالت
مستوى ٍ
التنمية أن تدرك أهمية دعم املنظمات اإلقليمية .إن مسؤولية هذه املنظمات هي إظهار قيمة
التنسيق اإلقليمي وتبادل املعلومات التي ميكن استخدامها لتعزيز جهود اإلصالح الوطني.

-18للحصول على مزيد من املعلومات عن التنسيق على املستوى القطري بني الدول في تنمية القطاع اخلاص؛ برجاء
زيارة الرابط التالي:
groupid=9؟http://www.enterprise-development.org/groups/group.asp
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اإلطار  :5التنسيق بني اجلهات املانحة في أفريقيا
هناك عدد من البلدان في أفريقيا تقوم بجهود متزايدة لتحسني التنسيق بني اجلهات املانحة
والتنسيق والتواؤم مع احلكومة في مجاالت تنمية القطاع اخلاص وإصالح بيئة األعمال .ويشمل
هذا حتسني الشفافية واملساءلة مع تعزيز الروابط بني وكاالت التنمية واحلكومات والقطاع اخلاص.
في غانا في يناير  ،2004وافقت احلكومة علي االستراتيجية متوسطة األجل لتنمية القطاع
اخلاص الوطني ووضعت خطة العمل التابعة لها للفترة من  2005إلي  .2009وكان الهدف
من استراتيجية تنمية القطاع اخلاص هو« :إحداث منو مستدام ومنصف وعادل يقوده القطاع
اخلاص على نطاق واسع في جميع أنحاء غانا» ،بينما الغرض منه هو« :تعزيز القدرة التنافسية
للقطاع اخلاص» .واستنادا إلى استراتيجية متفق عليها ،قام عدد من شركاء التنمية بصياغة
مذكرة التفاهم مع احلكومة لوضع إطار يتم من خالله تقدمي دعمهم لتنمية القطاع اخلاص.
وقام شركاء التنمية بالعمل من خالل «مجموعة شركاء التنمية» (Development Partners
» )«DPو”مجموعة عمل استراتيجية تنمية القطاع اخلاص” ملساعدة احلكومة في تنفيذ هذه
االستراتيجية .وتشتمل “مجموعة عمل استراتيجية تنمية القطاع اخلاص” على ممثلي القطاع
اخلاص ،وهي تشرف على عمل جميع األطراف الفاعلة ،مبا في ذلك  17وزارة من وزارات احلكومة
وغيرها من اإلدارات والوكاالت التابعة .ويجري استعراض التقدم احملرز في إطار استراتيجية تنمية
القطاع اخلاص بواسطة “مجموعة عمل استراتيجية تنمية القطاع اخلاص” مرتني في السنة.
ولقد مت إنشاء هيئة إطارية للرصد واملتابعة والتقييم .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك عدد من شركاء
مجمع.
التنمية يقومون باملساهمة في دعم استراتيجية تنمية القطاع اخلاص من خالل صندوق
ّ

في تنزانيا ،مت تأطير التنسيق بني اجلهات املانحة والتعاون مع احلكومة في «استراتيجية
املساعدة املشتركة لتنزانيا» )Joint Assistance Stategy for Tanzania (JAST
في نوفمبر  .2006والتي متثل اإلطار الوطني على املدى املتوسط إلدارة وتنمية التعاون
بني احلكومة وشركائها في التنمية من أجل حتقيق أهداف التنمية الوطنية واحلد من
الفقر .كما أنها تؤطر أيضا ً لدور اجلهات الفاعلة غير احلكومية كونها تسهم في
جناح تنفيذ هذه االستراتيجية .وقد قام عدد قليل من وكاالت التنمية أيضا بتجميع
مواردهم املالية واملعرفية لدعم برنامج “تعزيز بيئة األعمال التجارية في تنزانيا”.
في زامبيا في عام  ،2006وقعت احلكومة مذكرة تفاهم مع القطاع اخلاص ووكاالت التنمية
الثمانية (املعروفة باسم «الشركاء املتعاونني») بهدف تنسيق برامج اإلصالح اخلاصة
بتنمية القطاع اخلاص باملشاركة مع عشرة من الوزارات املعنية .وقام برنامج إصالح تنمية
القطاع اخلاص في زامبيا بتحديد نقاط االتصال مبختلف «الشركاء املتعاونني» داخل
املنطقة واملساحة املعينة لإلصالح في مجاالت العمل ،ومنح التراخيص ،والطاقة ،والقطاع
املالي ،والتجارة ،ومتكني املواطنني اقتصاديا ً .ولقد عززت هذه البنية وهذا الهيكل املنهج
التعاوني لإلصالح بني شركاء التنمية والبرامج والوزارات ذات الصلة .وفي إطار االستراتيجية
املشتركة لتقدمي املساعدات في البالد ،كان شركاء التنمية الذين يدعمون تنمية القطاع
اخلاص يجتمعون مرتني في الشهر ،مرة بشكل غير رسمي ورسميا ً مرة واحدة .وبحلول
نهاية عام  ،2007قرر شركاء التنمية االنسحاب من جلنة التوجيه والتيسير في مجموعة
تنمية القطاع اخلاص ألن تقدمي املساعدة ملرحلة بدء برنامج االصالح لم تعد مطلوبة.
واعتقد شركاء التنمية أن املشاركة في جلنة التوجيه والتيسير لم يعد مناسبا ً بعد اآلن ألن
هذه اللجنة هي هيئة وطنية معنية بصنع القرار الداخلي احمللي ،وألن األجدي لهم في هذه
املرحلة هو التركيز على تقييم النتائج ودعم املساءلة داخل املناطق التي يركز عليها البرنامج.
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املبدأ  :14حتقيق التوازن بني اخلبرات الوطنية والدولية
من أجل حتقيق هدف بناء القدرات الوطنية ،ينبغي علي وكاالت التنمية أن تعمل على تشجيع
ومساعدة الشركاء في البرنامج للعمل مع الهيئات الدولية واخلبراء واالستشاريني الذين هم
على دراية باملمارسات اجليدة املستخدمة في البلدان التي تواجه مشاكل مماثلة .وفي حني أن
وكاالت التنمية ميكن أن تعمل علي تسهيل الوصول إلى أفضل املمارسات واخلبرات فيما بني
البلدان ،ينبغي أيضا ً احلرص على حتقيق التوازن في مشاركة اخلبراء االستشاريني الدوليني مع
استشاريني وطنيني .وينبغي إعداد وكاالت التنمية وشركاء برنامج لتمضية الوقت واجلهد
لتوجيه االستشاريني في إطار السياق احمللي .وينبغي أن تكفل الوكاالت مشاركة وانخراط
العمالة الوطنية املاهرة واملؤهلة بحيث تشارك في برامج اإلصالح ،وعلي الوكاالت توفير احلوافز
لالحتفاظ بهذه العمالة في البالد ،واملشاركة في جهود اإلصالح .ومع ذلك ،ينبغي لوكاالت
التنمية جتنب تعيني موظفني مباشرة من الوزارات أو الوكاالت التي حتاول أن تقود عملية اإلصالح.

املبدأ  :15تعزيز ضمانات اجلودة في دعم وكالة التنمية إلصالح بيئة األعمال
على وكاالت التنمية أن تضمن تقدمي أفضل االستشارات واملساعدات املمكنة لشركائها عند
دعم اإلصالحات التي حتقق بيئة عمل أفضل .وهذا يتطلب (سواء في مقر الوكاالت أوعلى
الصعيد امليداني) استمرار التواصل بني املكاتب والفروع حتى يتعرف كل منها على أفضل
املمارسات الدولية احلالية والتي تستجيب لالحتياجات والقدرات والتوقعات من شركائها من
القطاعات العامة واخلاصة واملدنية .ويجب علي وكاالت التنمية تشجيع وتوفير الشفافية
واستعراض وتقييم برامجها وذلك بالتعاون مع احلكومة والقطاع اخلاص ووكاالت التنمية
األخرى .وينبغي أن تشارك الوكاالت في الدعم واملشاركة في عمليات مراجعة النظراء،
واملساهمة في حتسني بيئة األعمال من خالل إصالح برامج إدارة املعرفة والتدريب واحللقات
الدراسية واجلوالت الدراسية ،وأية أنشطة أخرى من شأنها تعزيز تبادل املعلومات واخلبرات نحو
19
تطبيق وتنفيذ برامج دعم أكثر فعالية.

 -19اللجنة املانحة لتنمية املشروعات لديها قاعدة بيانات تهدف إلى تبادل الوثائق واملعلومات حول البرامج
التي تدعمها اجلهات املانحة إلصالح بيئة األعمال والتي حتقق النمو لصالح الفقراء ،راجع:

www.businessenvironment.org
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خامتة
هذه اإلرشادات من اجلهات املانحة متثل حش ًدا لآلراء واخلبرات التي توافرت للجنة املانحة لتنمية
املشروعات ،في مجال إصالح بيئة األعمال؛ التي تؤدي إلى النمو االقتصادي وخلق فرص العمل
واحلد من الفقر .وال تزال هناك جهود أكثر ينبغي ويتوقع القيام بها بوساطة اللجنة وأعضائها؛
لتوثيق أفضل املمارسات في مجاالت املواضيع اخلاصة بإصالح بيئة األعمال .وبالتالي ،يصير من
املهم استكشاف اآلليات التي ميكن من خاللها جلميع الوكاالت  -بصرف النظر عن مستوى
خبرتها في دعم اإلصالحات في بيئة األعمال التجارية  -التعلم من جتارب النمو السريع الذي
يحدث في امليدان .وينبغي أن يشمل ذلك األساليب التي ميكن تعلمها وتبادلها ومشاركتها
على مستوى التجارب القطرية واإلقليمية مع مقر الوكالة ومن خالل عمليات إدارة املعرفة
العاملية.
وستقوم اللجنة املانحة لتنمية املشروعات مبواصلة تقدمي الدعم لتوليد وإدارة املعرفة ،في
مجال البرامج التي متولها وتدعمها البلدان املانحة ،والهادفة إلي إصالح بيئة األعمال ،في
محاولة لدعم العاملني في مجال التنمية ومديري البرامج على جميع املستويات .وسيتم في
املستقبل حتديث هذه اإلرشادات في ضوء إصدار دراسات حالة جديدة ومناهج جديدة .إن التعلم
من اخلبرة مبثل هذا األسلوب؛ ميكن أن يجعل من وكاالت التنمية ،وبشكل مطرد ،مبثابة محفزات
فعالة إلصالح بيئة األعمال التجارية ،وداعم للحكومات الشريكة في البلدان النامية والبلدان
التي متر مبرحلة انتقالية ،في توليد النمو االقتصادي ومواصلة الكفاح من أجل احلد من الفقر
على نطاق واسع.
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اللجنة املانحة لتنمية املشروعات هي إطار يحتشد داخله الكثير من
جهات التمويل ،والوكاالت ما بني احلكومية ،التي تعمل من أجل التخفيف
املستدام حلدة الفقر؛ من خالل تنمية القطاع اخلاص والشركات (الصغيرة
والكبيرة) التي توفر اجلزء األكبر من فرص العمل والتوظيف وحتفز النمو
واالزدهار في جميع أنحاء العالم .ولقد تأسست اللجنة بشكل غير رسمي
في عام  ،1979عندما التقى أعضاؤها ألول مرة خالل اجتماع دعا إليه البنك
الدولي .وحتى عام  ،2005كانت اللجنة معروفة باسم "جلنة الوكاالت املانحة
لتنمية املشروعات الصغيرة".
إن حتفيز التنمية املستدامة ميكن أن يتحقق على املدى الطويل ،من خالل
قطاع خاص ديناميكي وفاعل .وميكن للوكاالت اخلارجية أن تسهم في دفع
وزيادة ديناميكية هذه احلركة إذا نسقت جهودها معا ً .ومن هذا املنطلق؛ ففي
إطار السعي لتحقيق االنسجام والفعالية؛ تعمل اللجنة املانحة لتنمية
املشروعات من أجل:
• تعريف املمارسات األفضل في املواضيع ذات األولوية ،وأساليب
املشاركة؛
• نشر املمارسات األفضل والتجارب الناجحة بني البلدان؛
• بناء قدرات العاملني في مجال التنمية لتحسني فعاليتهم.
إن هذا التركيز التقني يسهم في حتقيق "إعالن باريس بشأن فعالية املعونة"،
انسجاما
والذي يهدف إلى التأكد من أن حتركات "املانحني" أضحت أكثر
ً
فعال.
وشفافي ًة وأنها تتم بشكل جماعي ّ
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن اللجنة  -من خالل اجتماعاتها السنوية واجملموعات
الصغيرة التي تشكّلت ملعاجلة قضايا محددة  -تتيح الفرص ملوظفي
وناشطي الوكاالت األعضاء للتعرف على أقرانهم وتوسيع شبكاتهم في
أجواء بناءة وإيجابية.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة موقع اللجنة على اإلنترنت:
www.enterprise-Development.org؛

وقواعد البيانات املشتركة بني الوكاالت على:

 www.Business-Environment.orgوwww.Value-Chains.org

اللجنة املانحة لتنمية املشروعات

