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توطئة
ين
والعامل� ف ي� مجال التنمية القلق من أن السياسات حسنة
غالباً ما يساور القادة وواضعي السياسات
لتحس� أ
ف
ين
الحوال المعيشية لمجتمعاتهم المحلية ستفشل ي� تحقيق النتائج المرجوة.
المقصد المصممة
والبد لمجتمع التنمية العالمي من تجاوز التساؤل عن "ماهية السياسة الصحيحة؟" واالنتقال بدال ً من
تحس� أ
ين
الحوال المعيشية؟".
ذلك إىل التساؤل عن "أسباب نجاح السياسات ف ي� تحقيق النتائج المؤدية إىل
ين
تحس� نظم الحوكمة ،أي طرق التشارك
والجابة المطروحة ف ي� تقرير عن التنمية ف ي� العالم لهذا العام هي
إ
ف
ن
ين
والمواطن� والمجتمعات المحلية ي� تصميم السياسات وتطبيقها.
ب� الحكومات
ي
ف
ف
والنتاجية عالمياً ،مما يحد من
ويصدر هذا التقرير ي� وقت يشهد استمرار البطء ي� معدالت النمو إ
الشخاص أ
الموارد المتاحة لمساعدة أ
الشد فقراً وضعفاً ف ي� العالم .لكن طلب الناس عىل الخدمات ومرافق
ال�ايد هو آ
البنية التحتية والمؤسسات العادلة آخذ ف� ت ز
الخر .ونظراً للضغوط الواقعة عىل الموازنات الحكومية
ي
النمائية ،فإنه من ض
ال�وري استغالل الموارد بأقىص قدر ممكن من الفاعلية .ويمكننا القيام
والمعونات إ
أ
بذلك عن طريق االستفادة من تمويل مؤسسات العمال الخاصة ومهاراتها ،والعمل مع المجتمع المد�ن
ي
ف
أك� العقبات أمام تحقيق تنمية
بشكل أوثق ،ومضاعفة جهودنا ي� مجال مكافحة الفساد الذي يمثل إحدى ب
فعالة ودائمة.
لكن التنسيق ي ن
ب� جهود هذه الطائفة المتنوعة من الفئات يتطلب توضيح أدوار كل مجموعة ومسؤولياتها،
الس� عليها للتوصل إىل اتفاقات والحفاظ عليها .وبدون إيالء المزيد
إ
بالضافة إىل وضع قواعد فعالة يجري ي
ف
ن
المتعلق� بإنهاء الفقر المدقع
الدول
هد� مجموعة البنك
ي
من االهتمام لتدعيم نظم الحوكمة ،فإن بلوغ ي
ي
المستدامة أ
ت
الوسع نطاقاً المعتمدة من
المش�ك ،وكذلك الرؤية التحولية ألهداف التنمية
وتعزيز الرخاء
أ
المم المتحدة ،سيكون أمراً بعيد المنال.
ال� جرت ف� كث� من البلدان خالل أ
أ
ت
ش
والع�ين شهرا
الربعة
ي ي
واستناداً إىل البحاث والمشاورات المستفيضة ي
الماضية ،يلفت هذا التقرير االنتباه إىل أهمية ت ز
االل�ام والتنسيق والتعاون باعتبارها الوظائف الثالث الرئيسية
الالزمة لضمان أن تحقق السياسات نتائجها المرجوة .ويقدم التقرير أيضا إطارا مفيدا لمعالجة التحديات
ت
ال� يواجهها ش�كاؤنا والتصدي لها .وتحديداً ،يستكشف التقرير كيف يمكن تعزيز فاعلية السياسات لتحقيق
أي
أ
والنصاف ،وذلك من خالل معالجة المحركات الساسية للحوكمة.
المن والنمو إ
وبتجاوز الشواغل التقليدية بشأن التنفيذ ،مثل محدودية قدرات الدول ،يتطرق التقرير بمزيد من
أ
ف
التأث� والقوة عىل اختيار السياسات،
التعمق إىل فهم كيفية تفاوض الفراد والمجموعات المتفاوتة ي� درجات ي
ُّ
تغي� القواعد ذاتها.
وتوزيع الموارد ،وطرق ي
وكما ي ِّ ن
إيجا�  .ورغم أنه يجب أن تكون الدوائر المحلية هي الدافعة
تغي�
إحداث
يمكن
يب� التقرير،
ي
بي
ف
الدول يمكنه لعب دور نشط ي� مساندة هذه المساعي .وبوجه خاص ،يجب
الصالح ،فإن المجتمع
لجهود إ
ي
نمائية المستقبلية تؤدي إىل تعزيز الديناميكيات أ
ت
تشجع عىل
ال�
ساسية
ال
ال
مساعداتنا
أن
من
التأكد
علينا
إ
ِّ
ي
ث
تحقيق تنمية أفضل وأك� استدامة.
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آ
ن
النمائية
وإ� آمل أن تساعد الراء الواردة بهذا التقرير مختلف البلدان ومجتمعاتها المحلية والمؤسسات إ
ي
ت
ت
ين
المش�ك.
المش�كة الرامية إىل إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء
والمانح� عىل النجاح ف ي� تحقيق رؤيتنا
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ي
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شكر وتقدير
أعد هذا التقرير فريق بقيادة لويس فيليب ي ز
لوب�-كالفا ويونجمي تشو .والمؤلفون الرئيسيون لفصول هذا
َّ
سف�،
التقرير هم إدوارد الدحداح ،وديفيد بولمان ،وديبورا إيرس ،وماركو الريزا ،وإيزكييل مولينا ،وعبلة ي
وسيدهارث شارما .وضم الفريق أ
كيم�ل بولتش ،وليديا ي ن
يا� ،وسامانثا التش،
ساس
ال
َّ
َّ
س� ي
الموسع كال من ب ي
ي
ادل الرسون ،وأناماريا ميالتسو ،وإيفجينيا بوجاتشيفا .وقام بروناج يم� ف ي� وجايسون فيكتور بدور فريق
وبر ي
ت
ن
ش
الس�اتيجية
وقدم المشورة إ
إ
كيف� بقيادة العالقات مع ال�كاء َّ
النتاج واللوجستيات لهذا التقرير .وقام مارت ي
قدم ستيفن ن ز
كوم� المساندة إلجراء المشاورات وكذلك المشورة بشأن التشاور
كما
الموارد.
لتعبئة
والمساندة
َّ
حول "الغالف أ
ال ض
خ�" .وتلقى الفريق مساعدة بحثية ممتازة من جانب يانينا إليانا دومينيال وسيمونا روس
وهاري سوبهاش .وتم تنفيذ هذا العمل تحت التوجيه العام من كاوشيك باسو وشانتا ديفاراجان وإندرميت
جيل .ويعرب الفريق عن امتنانه العميق لما تلقاه من مالحظات ت
ومق�حات من بول رومر.
وتلقى الفريق توجيهات من فريق استشاري تألف من براناب باردهان ،ود .بويديونو ،وموريسيو كارديناس،
ت
ين
وكارو� كانينجا ،وكارل
هالون� ،وجويل هيلمان،
وأفن� جريف ،وريبيكا جرينسبان ،وتارجا
وفرانسيس فوكوياما ،ي
ي
ف
ن
ن
ش
ش� وانج.
موي� ،وبينو ندولو ،وجيمس روبنسون ،وثارمان شانموجاراتنام ،و� ي
ي
أو� ي
ف
ويود الفريق أيضاً أن يعرب عن شكره وتقديره لما تلقاه من مساندة سخية ي� إعداد هذا التقرير من
جانب وزارة الشؤون العالمية ف� كندا ،ووزارة الشؤون الخارجية الفنلندية ،ووزارة الشؤون الخارجية ن
ال�ويجية،
ي
ووزارة الشؤون الخارجية السويدية ،وكذلك الوكالة الفرنسية للتنمية ،والوكالة أ
الدول ،وبرنامج
اللمانية للتعاون
ي
ف
ن
سكندنا� .
ال
التغي� ،والصندوق
المعرفة من أجل
االستئما� إ
ي
ي
ي
أ
ف
ن
ن
والص� ،وكولومبيا ،وإستونيا ،وفنلندا ،وفرنسا،
وشيل،
رجنت�،
ي
و ُعقدت لقاءات تشاورية ي� كل من ال ي
ي
ن
ن
والفلب� ،وإسبانيا ،والسويد،
وألمانيا ،وغانا ،والهند ،وإيطاليا ،وكينيا ،والمكسيك ،وهولندا ،وال�ويج،
ي
ين
وطاجيكستان ،ن ز
مشارك�
وت�انيا ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة ،وأوروجواي ،وفييتنام ،مع حضور
ف
ين
المشارك� ي� كل هذه اللقاءات عىل ما قدموا من مالحظات
ويتوجه الفريق بالشكر إىل
كث�ة.
من بلدان أخرى ي
َّ
ت
ومق�حات مفيدة.
الطراف مع كل من البنك آ
وعقدت أيضا لقاءات تشاور ثنائية ومتعددة أ
السيوي للتنمية ،وبنك التنمية
ُ
أ
ألمريكا الالتينية ،والمفوضية الوروبية ،والوكالة الفرنسية للتنمية ،ووزارة التعاون االقتصادي والتنمية بألمانيا
اللمانية للتعاون الدول ،وبنك التنمية للبلدان أ
االتحادية ،والوكالة أ
المريكية ،ومحكمة العدل الدولية ،والوكالة
ي
ف
نما� ،ومنظمة التعاون والتنمية � الميدان االقتصادي ،والوكالة السويدية للتعاون إ ئ
ال�ويجية للتعاون إ ئ
ن
نما�
ال ي
ال ي
ي
أ
أ
ئ
نما� ،والوكالة المريكية للتنمية الدولية.
ال�يطانية ،وبرنامج المم المتحدة إ
الدول ،ووزارة التنمية الدولية ب
ال ي
ي
ن
ن
ً
المد� ،من بينها مبادرة سيادة
المجتمع
ومنظمات
البحثية
اكز
ر
الم
عن
ممثل�
مع
ا
أيض
الفريق
والتقى
ي
ي
المحام� أ
ت
ال ي ن
ين
أفروباروم� ،ومؤسسة يب�جوف ،ومركز المبادئ الدستورية
مريكي� ،ومؤسسة
القانون التابعة لرابطة
ن
المواطن� ،ومؤسسة أوراسيا،
العالمية ،ومركز إسبينوزا يجلزياس للدراسات ،والتحالف العالمي من أجل مشاركة
ي
ش
وال�اكة العالمية للمساءلة االجتماعية ،ومعهد الهاي للعدالة العالمية ،وبرنامج االبتكارات من أجل مجتمعات
ف
ت
الدول
الدول لبحوث السياسات الغذائية ،والمعهد
ناجحة ي� جامعة برنستون ،ومنظمة إن�أكشن ،والمعهد
ي
ي
ف
للديمقراطية والمساعدة االنتخابية ،ش
المكسيك للتنافسية،
وم�وع الرأي العام ي� أمريكا الالتينية ،والمعهد
ي
ومنظمة كومو فاموس المكسيكية ،ومركز الحوكمة المفتوحة ،ومنظمة أوكسفام-المملكة المتحدة ،وصندوق
ix

ش
الدول لبحوث السالم،
ال�اكة من أجل الشفافية ،ومعهد بحوث السالم ف ي� أوسلو ،ومعهد ستوكهولم
ي
ومنظمة الشفافية المكسيكية ( ،)Transparencia Mexicanaومنظمة الشفافية الدولية.
ونوقشت النتائج أ
الولية لهذا التقرير ف ي� عدة مؤتمرات وحلقات عمل من بينها االجتماع السنوي للرابطة
أ
الدول حول أفريقيا :مواجهة أوضاع الرصاع
المريكية للعلوم السياسية لعام  ،2015والمؤتمر السنوي للبنك
ي
ف
ف
ن
المع�
كل ،ومؤتمر البنك السنوي
والهشاشة ي� أفريقيا لعام  2015الذي نظمته جامعة كاليفورنيا ي� بر ي
ي
ش
اليطالية لالقتصاد العام
للجمعية
والع�ون
باقتصادات التنمية لعام  ،2015والمؤتمر السنوي الثامن
إ
والحوكمة والتنمية :وضع مؤسسات أ
ف
العمال ذات االرتباطات السياسية ي� أوروبا وآسيا الوسطى (بالتعاون مع
ف
ين
الدول) ،وحلقة العمل بعنوان
االقتصادي� بإدارة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ي� البنك
الخ�اء
مكتب رئيس ب
ي
"تنفيذ الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة :إعادة ترتيب أعباء الحوكمة الرشيدة أم إتاحة فرص جديدة
ن
أ ن
ت
الدول لعام
المد�
لما� للتنمية ،وأسبوع المجتمع
ي
ال� استضافها المعهد ال ي
ي
لمساندة الحكم الديمقراطي؟" ي
أ
ن
المع� "بعدم المساواة :االتجاهات والسباب وسياسة التوزيع" لعام  2016الذي
الدول
 ،2016والمؤتمر
ي
ي
إي�ت شتيفتونج ،وحلقة عمل السياسة الدولية المعنية بالحوكمة والقانون لعام
استضافته مؤسسة فريدريش ب
أ
ت
السياس
للتفك� والعمل
الدول ،ومؤتمر مجتمع الممارسة
ال� استضافتها الوكالة اللمانية للتعاون
ي
ي
في
 2015ي
الدول ،وندوة القانون لعام  2017بشأن التنمية ي�
لعام  2016الذي استضافه صندوق كارنيجي للسلم
ي
ف
والنصاف ي� أمريكا الالتينية" (بالتعاون مع مكتب رئيس
العالم ،ومؤتمر "الشفافية :الحوكمة من أجل النمو إ
االقتصادي� بإدارة منطقة أمريكا الالتينية والبحري الكاري� ف
ين
الخ�اء
الدول) ،وأسبوع القانون والعدالة
البنك
�
ب
بي ي
ي
ن
ش
المع� بسيادة
العالمية
العدالة
وع
م�
علماء
ومؤتمر
،
الدول
البنك
َّمه
ظ
ن
الذي
2015
لعام
والتنمية
ي
ي
القانون ،وغياب القانون ،والنظام االجتماعي لعام  2016الذي استضافته جامعة ستانفورد .وقام العديد من
الجامعات برعاية فعاليات الستطالع آ
الراء بشأن التقرير ،من بينها جامعة أتينيو دي مانيال ،وجامعة ي ن
بك�،
وجامعة كولومبيا ،وجامعة كورنيل ،وجامعة ش�ق ي ن
الص� للعلوم السياسية والقانون ،وجامعة ليدن ،وجامعة
أكسفورد ،وجامعة ر ي ن
نم� ،وجامعة توركواتو دي تيال (بوينس آيرس) ،وجامعة لوس أنديس (بوجوتا) ،وجامعة
الجمهورية (مونتيفيديو).
أ
ض
التنفيذي�ن
و ُعقدت مشاورات حول "الغالف الخ�" قبل تقديم مسودة التقرير إىل مجلس المديرين
ي
ال�كاء الر ي ن
ال تن�نت واتصل رصاحةً بمجموعة من ش
ئيسي�
للبنك
الدول  .وأتاح الفريق هذه المسودة عىل إ
ي
ف ي� مجتمع التنمية لطلب إبداء مالحظاتهم التقييمية .وقام الفريق بتلقي وإدراج المالحظات واالنتقادات
والوساط أ
المد� أ
ن
ت
الكاديمية والمراكز البحثية.
والمق�حات من أعضاء من المجتمع
ي
أ
ص�ا لدينت بتحرير نص التقرير.
وقامت
نانس موريسون بمهمة المحررة الوىل للتقرير .فيما قامت ب
ي
أ
وقدم
وقدم بروس روس-الرسون توجيهات تحريرية .كما قام كورت
نيدرم� بدور مصمم الجرافيك الولَّ .
ي
َّ
اب�وما وروال يازجي توجيهات بشأن ت
إس�اتيجية االتصال
كل من فيليب هاي ومايكل ريفينتار وأنوشكا ذيوار ي
ونتوجه بشكر خاص إىل ماري فيسك وباتريشيا كاتاياما وستيفن بازدان ووحدة ش
ش
الدول .
الن� بالبنك
والن�.
َّ
ي
ت
يتوجه بالشكر أيضا إىل فيفيان هون وسوريخا موهان وديرك بي�سون وكلوديا سيبولفيدا عىل
ويود الفريق أن َّ
أدوارهم التنسيقية.
ت
أعدها كل من إيزاك
ال� َّ
ويعتمد هذا التقرير عىل الدراسات المرجعية والمذكرات وإسهامات نقاط الضوء ي
ش
بونفيت�،
وإليخاندرو
بيل ،ويورجن بلوم ،وكارليس بويكس ،وتيسا بولد،
أتياس ،وشهريار بانوري ،وباولو ي
ي
كاسيلل ،وجونزالو
وسارة بوتون ،ولوران بوتون ،وخوان كاميلو كارديناس كامبو ،وفرناندو كاريرا ،وفرانشيسكو
ي
كاستانه�ا ،وسيمون كوماندر ،ي ن
وأل� كودويل ،ومانويل إيزنر ،وتوماس فوجيوارا ،وسكوت
كاستانيدا ،ومايكل
ي
جي�،ن
ن
ج�و ،وألفريدو جونزاليس-رايس،
وهيل� جراندفونيت ،وروث ي
ي
جيتس ،وجارانس جينيكوت ،وجايل ي
ت
وستيفان
هاليجا� ،وسيباستيان هاردي ،ومايكل جارفيس ،وباتريشيا جوستينو ،ودانيال كوفمان ،ومشتاق
ي
ن
خان ،ن
وستيفا� يل�وناس،
ليفي،
ايان
ر
وب
ليفتشنكو،
وأندريه
روا،
لو
وإيتيان
لطيف،
ورسوار
كلوجمان،
وجي�
ي
ي
وستافان ليندبرج ،وآنا لورمان ،ي ن
وفال�يا
وإل� الست ،ونورا لوستج ،وياسوهيكو ماتسودا ،وفريدريك موريل ،ي
ميشكوفا ،وجوناثان ميلون ،وألينا مونجيو-بيبيدي ،وهاميش نيكسون ،وراجنهيلد نورداس ،وهافارد موكليف
وبي� ت
أوتو-ب�الياس ،وتياجو بيكسوتو ،ودوج بورتر ،وفرانك بوبو ،ت
وهالس روجرز،
روي�،
نيجارد ،ودانيال
ي
ي
ت
ستانل ،وهافارد س�اند،
سيوب�ج ،ومايكل
روم�و ،ومارتن شميت ،وفريدريك
ي
ودومينيك روجات ،ودييجو ي
ي
وشون تان ،وبينو تورجلر ،وترانج ثو تران ،وجون واليس ،ومايكل والتون ،وليونارد وانتشيكون ،ومايكل واتس.
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خ�اء خالل عدة جوالت من المراجعات من جانب مستشاري مراجعة الفصول
وتلقى الفريق المشورة من ب
كاسيلل ،وديفال ديساي ،وأفيناش ديكسيت ،ومانويل إيزنر،
كارليس بويكس ،وفرانسوا بورجينون ،وفرانشيسكو
ي
وتوماس فوجيوارا ،وباتريك هيلر ،وباتريشيا جوستينو ،وفيليب كيفر ،وهربرت كيتشيلت ،وأندريه ليفتشنكو،
وروهي� باندي ،ودوج بورتر ،ونايجل روبرتس ،وكارلوس سكار ن
ن
تاتشي� ،وبريان
وبرايان ليفي ،وماريا آنا لوجو،
ي
ي
تاماناها ،وجون واليس ،وليونارد وانتشيكون ،ومايكل واتس.
ويود الفريق أن يتقدم بالشكر والعرفان لعدد من أ
تبصة
م
مناقشات
من
به
أسهموا
ما
عىل
شخاص
ال
َّ
ُ ِّ
ين
وكاثل� بيجل،
ومالحظات تقييمية وتعاونهم مع الفريق :ساكونتاال أكميمانا ،ومارتن أرداناز ،وعمر أرياس،
وباولو بيل ،وصمويل يب�لينسك ،وديفيد يب� ي ن
وبيالب�د ،ويورجن رينيه بلوم ،وتيسا
نست� ،وروبرت بيشيل،
ي
ي
ي
ت
بروم�
وجيمس
بروهن،
يام
وم�
بوتون،
ان
ر
بولد ،ولو
سيس ،ودينيس كوجنو ،ووال� كونت،
وحسان
،
ي
ي
بي
ت
ن
وأل� كودويل ،وشانتا ديفاراجان ،وكوي-توان دو ،وإدواردو إنجل ،وبي� إيفانز،
وكريستينا كوردونينو ،ي
وفرانسيسكو يف�يرا ،وكلو فيفر ،وديون فيلمر ،وفارون جوري ،وتوم جينسبورج ،وماركوس جولدشتاين،
ين
س�ا هوفمان ،وروبرت هونجا،
وألفارو جونزاليس ،ودنكان جرين ،وزاهد
ه�يرا ،وجوان ي
حسن� ،وأرتورو ي
ن
ت
ين
خيما� ،وراشيل كالينفيلد ،وستيفن
وستو�
وأسم� خان ،ومشتاق خان،
ور ف يا� كانبور ،ودانيال كوفمان،
ي
ي
الم�ت ،ي ن
وإل� الست ،ونورا لوستج ،وسيد أ.
كناك ،وشتيفان كوسوف ،وآرت كراي ،وبول الجونيه ،وسيلفي ب
ت
ليسي� ،ومجدي مار ي ز
محمود ،ومارثا مار ي ز
تين�-سليمان ،وياسوهيكو ماتسودا ،وسيباستيان مازوكا ،ونيكوالس
تين�
ي
نز
وج�اردو مونك ،وألينا مونجيو-بيبيدي ،وكايفان ش
مون� ،وماكاو موتوا ،وروجر
مي�يس ،وسامية مصدق ،ي
ي
يم�سون ،وأمبار نارايان ،وسارة نيمان ،وتياجو بيكسوتو ،وأندريه بورتيال ،وجايل راباالند ،وفيجاييندرا راو،
ايل ،وبوب ريكرز ،ودانيال روجر ،وجو سابا ،وأودري ساكس ،ورينو سليجمان،
ومارتن رافاليون ،وناثانيل ر ي
تال�سيو ،وجيف ثيندوا،
وميتشل سيليجسون ،وهاريس سيلود ،وجيانكارلو سباجنولو ،وجان سفيجنار ،وروب ي
وفلورنسيا تورتش ،وبينو تورجلر ،ودومينيك فان دي فال ،ونيكوالس فان دي فال ،وأندريس فيالفيسيس،
ولورينا فينويال ،ومايكل والتون ،وديبورا ت ز
وي�يل ،وأالن ويتس.
الدول وخارجها ،مالحظات مفيدة وإسهامات أخرى،
كث�ون يغ�هم ،من داخل مجموعة البنك
وقدم ي
َّ
ي
ف
ف
صو� أدلمان ،وأوم براكاش
يتقدم بالشكر إىل كل من:
وشاركوا ي� االجتماعات التشاورية .ويود الفريق أن َّ
ي
وف�ونيكا باز ،وراضية بن أماجار ،وناجي بن ي ن
حس�،
أم� ،وأرماندو أرديال ،وروبرت بيتس ،ي
ويح� ي
أجاروال ،ي
ت
ز
س  .يب�ريدي ،وديباك باتيا ،ودينيس بيسيكو ،وهيلينا بجيورمالم ،وإدواردو
ولويس
بنفينيس� ،وألكسندرا ي
ي
يز
ش
برونت� ،والزلو
ا
ر
وكيا
اتون،
ر
ب
ومايكل
اندون،
ر
ب
تر
ر
وكا
بوتون،
وسارة
بومبوكو،
انشيسكا
ر
وف
،
بوهورق�
ي
كالف� ،وأوسكار كالفو-جونز ي ز
بروسز ت ،وروكساندرا بورديسكو ،وديفيد كالديرون ،وكلوديا ي ن
ال� ،وخوان كاميلو
وإنريك كارديناس ،وكيفن كاري ،وتوم كاروثرز ،ومايكل تشيج ،ودونالد كالرك ،ورونالد كالرك،
كارديناس كامبو،
ي
إيك�تز،
وبيل
دان،
وفيليب
كوتريل،
وجيل
كونسيساو،
وبيدرو
الس�ف ،ويوت ي
دوروتينسك ،وآالن دوراند ي
ي
فونس�ادا ،وهارالد فوهر ،وبرنار فانك ،وياش جاي،
ويارا إسكيفل ،ومايك فولك ،وفريدريكو فينان ،ولويس
ي
ن
تو� ،ودونالد جرين ،ي ن
وفريدريك
وج� جاير ،وجيليان هادفيلد ،وجيفري
جولوبا-موتي� ،وكريستوف جوسز ي
بي
ن
ز
ن
ه�موسيلو،
جوم� ي
وف� هاي�يش ،وهانز-يواكيم هاينتسه ،وروجيليو ي
هامر ،ولوسيا هانمر ،وتازين حسن ،ي
ت
ين
إنتشوس� ،وإدنا
ه�ست ،وجابرييال
وبنيام� هرزبرج ،وإنجريد-جابرييال هوفن ،وآالن هدسون ،ووليام ي
ي
ز
كيول�ز ،وأنور بن خليفة،
وميل� جود ،وإيريك جنسن ،وميليسا جونز ،وباتريك ي
خايمي ،ومايكل جارفيس ،ي
ز
ن
وف�ينا نيبل ،وماتياس كوتر ،وديفيد د.
وهانا كيم ،وفرانسيس كيوانجا ،وستيفان
كالس� ،وآن يل� كالوسن ،ي
ي
وأل�تو ليتون ،ودوريس اليكويليل ،وستيفان ليندمان ،ث
ين
وكا� ليندرت،
الر� ،ومارجريت ليفي ،ب
الت� ،وجورج ب ي
ي
ن
وماريانا ليانوس ،وإرنستو ي ز
وبنتل ماكلويد ،وبياتريز
لوب� كوردوبا ،وآنا لورمان ،وكريستيان لوند،
ماجالو�،
ي
ي
ن
وألكسندر ماكوليلو ،وإرنست ماليا ،وسوميت مانتشاندا ،وريتشارد ماك آدامز ،وديفيد ن ز
مايس�،
ماك�ي ،وكريج
مونت�و ،وماريا إيلينا موريرا،
ورودولف ميلينجوف ،وموريسيو يم�ينو ،وإدوارد ميجيل ،وعمر محمد ،وروي ي
موفولوك ،وآنا ماريا مونيوز ،ومايك ش
أوليف�وس ،ويان
وف�جينيا
وفرد
ي
وب� نورلوند ،وسيالس أوالنج ،ي
مو� ،ي
ي
ي
ن
وكريست� تشيانج،
بريتشيت،
والنت
ي،
ب�
مو
وجل�
جاريدو،
يز
ب�
وهايدي
بارديناس،
وخوان
أوتو،
ميشيل
ي
ي
ي
ي
وف�يديانا ريوس،
ام�يز ،ي
ام�يز ،وجوليانا ر ي
وباالكريشنان راجاجوبال ،وريتا رامالهو ،وخوان ماوريسيو ر ي
يز
رودريج�-تشاموس ،ي ز
يز
يز
رودريج� جارافيتو،
وس�ار
رودريج�-كاستيالن ،ولورديس
وكريستوف روكمور ،وكارلوس
ي
وهالس روجرز ،وج�ارد روالند ،ف
ن
ز
وإنده�ا
وكارول� ساجي،
روب�ت بالمر،
ي
ي
وإل�ابيث ي
وبال� روي ،وإليانا روبيانو ،ي
ي
ي
ي
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ت
نز
وأل�شت ستوكماير،
ودومي�و سوكوالن ،ومايكل
شيلكي� ،وأنيمش ش�يفاستافا،
سانتوس ،وفيليب
ستانل ،ب
ي
ن
ت
ز
يكيل باردو ،وأتيليو تاجاليل ،وويل تايلور،
وها� سيد ،وميجيل ي
وهافارد س�اند ،وهارولد سانجويزا ،ي
س� ي
ت
إنجيلشوف� ،وروبرتو ي ز
ين
وفليت� تيمبو ،وكا� طومسون ،وتشارلز أنديالند ،وديوس ي ن
ش
فيل�
فالنت�  ،وإنجريد فان
ي
ن
هوج� ،وأندريا فيجوريتو ،وتارا فيشواناث ،وأنيا فودوبيانوف ،وستيفان فويت ،وجورج
جراخاليس ،وإريك يف� ي
ووال وين ،وفريدريك أو .وانياما ،وأسبيورن وي ،وباري وينجاست ،وجنيفر ويدنر ،وجورج
موكوندي
ي
واتش�ا ،ي
الدول ،وكايفنج يانج ،وعبد
للبنك
التابعة
1818
وجمعية
وولكوك،
ومايكل
ويليامسون،
وأوليفر
ويليام،
أو.
ي
ن
روج� فان دن برينك عىل المحادثات المفيدة للغاية
القوي أحمد يوسف ،وديفيدي
زوتشي� .ونخص بالشكر ي
ي
ف
ف
ت
ال� أجريناها ف ي� مانيال وإطالعنا عىل أعمال إدارة المالية العامة ي� منغوليا ،بما ي� ذلك إالشارة إىل فيلم أمكا
ي
اس�شدنا به ف� الفصل الثا�.ن
والقواعد الذهبية الثالث الذي ت
ي
ي
أ
غفل ذكرها
لك يخرج التقرير شامال ً جامعاً ،فإن الفريق يعتذر لي فرد أو منظمة أُ ِ
ورغم ما بُذل من جهود ي
دون قصد ف ي� هذه القائمة ويعرب عن امتنانه لكل من أسهم ف ي� هذا التقرير.

 | xiiشكر وتقدير

تقرير عن التنمية ف ي� العالم 2017

عرض عام

عرض عام | 1

عرض عام

تقرير عن التنمية ف ي� العالم :2017
الحوكمة والقانون

في نهاية المطاف ،فإن
مواجهة التحديات التي
تشهدها البلدان النامية
حاليا تتطلب إعادة النظر
في العملية التي تتفاعل
فيها أ
الطراف الحكومية
وغير الحكومية لتصميم
السياسات وتنفيذها ،أو
ما يطلق عليه هذا التقرير
نظام الحوكمة.

الع�ون الماضية تقدما هائال ف ي� ش
شهدت السنوات ش
المؤ�ات
االجتماعية االقتصادية حول العالم ،إذ أتاح االنتشار الرسيع
للتكنولوجيا وزيادة القدرة عىل الوصول إىل أسواق رأس المال
أ
والسواق العالمية تحقيق معدالت من النمو االقتصادي بعيدة
عن الخيال ،وساعدا عىل انتشال ث
أك� من مليار شخص من براثن
الفقر .يغ� أن زيادة التدفقات أدت أيضا إىل زيادة التباينات،
سواء داخل البلد الواحد أو بع� الحدود ،وإىل زيادة التعرض
لالتجاهات والدورات االقتصادية العالمية .فعىل الرغم من أن
االنتشار العالمي لرأس المال والتكنولوجيا أ
والفكار ش
والب� قد
كث�ا من البلدان ش
والب� عىل التقدم ،فقد تخلفت مناطق
ساعد ي
ن
تعا� انتشار العنف وضعف
الت
ز
وما
يبدو
فيما
أخرى
وشعوب
ي
ت
ال� تكفل لها التقدم واالرتقاء.
النمو ومحدودية
الفرص ي
أ
ف
بوت�ة متسارعة ي� مختلف
ومع انتشار الفكار والموارد ي
البلدان ،تتوافر الحلول الخاصة بالسياسات لتعزيز المزيد من
أ
ف
ت
ال� ينبغي
التقدم .بيد أنه ف ي� أغلب الحوال ال تُعتمد السياسات ي
أن تكون فعالة ي� تحقيق نتائج إيجابية للتنمية أو يتم تنفيذها
بشكل ي ئ
س� أو تنتهي بآثار سلبية بمرور الوقت .وعىل الرغم من
كب�ا من االهتمام عىل تعلّم ما
أن مجتمع التنمية يركز قدرا ي
والجراءات التدخلية المطلوبة لتحقيق نتائج
هي السياسات إ
بكث� لتعلّم أسباب نجاح هذه
وجه اهتماما أقل ي
أفضل ،فقد ّ
النهج بشكل جيد ف ي� بعض السياقات رغم فشلها ف ي� تحقيق نتائج
إيجابية ف ي� سياقات أخرى.

ين
تحس� نظام الحوكمة لمواجهة ما تشهده
التنمية من تحديات ف ي� الوقت الراهن

ف
ت
ال� تشهدها
ي� نهاية المطاف ،فإن مواجهة التحديات ي
البلدان النامية حاليا — ضعف الخدمات ،والعنف ،وبطء
النمو ،والفساد ،و"لعنة الموارد الطبيعية" — عىل سبيل المثال
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ف
ت
ال� تتفاعل فيها
ال أ الحرص ،تتطلب إعادة النظر ي� العملية ي
وغ� الحكومية لتصميم السياسات وتنفيذها،
الطراف الحكومية ي
أو ما يطلق عليه هذا التقرير نظام الحوكمة (الطار  .)1تفكّر �ف
إ
ي
ت
ال� جذبت انتباه العالم.
بعض الحاالت فالحديثة ي
بناء الدولة ي� الصومال وأرض الصومال .الصومال هي من
أشد بلدان العالم هشاشة ،وقد أنهكها العنف أل ثك� من عقدين.
القليمية تحول دون قيام
فهجمات المتمردين والرصاعات إ
دولة مركزية تحتكر ش�عية استخدام القوة .وتعجز الفصائل
ت
لكث� منها مصادرها الخاصة للسلطة ،عن
ال� ي
المتحاربة ،ي
التوصل إىل اتفاق له مصداقية يحدد تركيبة الدولة المركزية
ومسؤولياتها .وعىل النقيض من ذلك ف ي� أرض الصومال وهي
ت
ذا� وتتسم بتوترات قبلية
جزء من الصومال ذات استقالل ي
وعشائرية مماثلة ،فإن ش
ع�ين عاما من االستقرار والتنمية
االقتصادية أعقبت مؤتمرا عشائريا ُعقد عام  1993وجمع زعماء
من القطاعات الحديثة والتقليدية ،ونجح ف ي� إضفاء الصبغة
المؤسسية عىل تلك العشائر وضم شيوخ العشائر إىل الهيئات
الرسمية الحاكمة.
ف
ف
نيج�يا .ي� عام  2010أي
مواجهة الفساد ولعنة الموارد ي� ي
ن
ج� إيرادات يغ� متوقعة بعد ارتفاع
بعد عام واحد فقط من ي
أسعار النفط لمدة استمرت ش
نيج�يا مساندة
ع�ة أعوام ،طلبت ي
من ش�كائها ف ي� التنمية لموازنتها .ومن منظور بعيد المدى ،ليس
واضحا مقدار ما تم ادخاره من ثروة البالد النفطية الستثماره ف ي�
المستقبل ،عىل الرغم من إنشاء صندوق سيادي ف ي� عام 2011
لمعالجة هذه المخاوف .ووفقا لمحافظ سابق للبنك المركزي،
خرست البالد مليارات الدوالرات بسبب الفساد ف� ش�كة ت
الب�ول
ي
ف
تش� بيانات عام  2015المأخوذة من مسح
الوطنية .ي� الواقع ،ي
ت
النيج� ي ن
ي� يشعرون
أفروباروم� إىل أن  %78من
أجرته مؤسسة
ي
ف
ف
ئ
و� نهاية المطاف،
أن "أداء الحكومة ي
س� ي� محاربة الفساد" ،ي
المؤسس عن حماية إيرادات الموارد الطبيعية
الطار
عجز إ
ي

الطار  :1ما هو نظام الحوكمة؟
إ
لغرض هذا التقرير ،فإن نظام الحوكمة هو عملية تتفاعل
أ
وغ� الدولة لتصميم
خاللها الطراف الفاعلة من الدولة ي
سياسات وتنفيذها داخل مجموعة معينة من القواعد الرسمية
أ
ت
ويعرف هذا
ال� تصوغها ،وصاغتها ،السلطة.
ي
ّ
وغ� الرسمية ي
التقرير السلطة بأنها قدرة مجموعات وأفراد عىل دفع أطراف
أخرى إىل التحرك لصالح تلك المجموعات وأولئك أ
الفراد وإىل
ب
تحقيق نتائج معينة.
أ
ش
وحسب السياق ،فقد ئ
تن� الطراف الفاعلة حكومة بوصفها
مجموعة من مؤسسات الدولة الرسمية (مصطلح يُستخدم ف ي�

أ
ت
ال� تقوم بإنفاذ
الدبيات للإشارة إىل منظمات وقواعد معينة) ي
أ
السياسات وتنفيذها .واعتمادا عىل السياق أيضا ،تؤدي الطراف
الفاعلة من الدولة دورا مهما عىل نحو تقري� فيما يتعلق أ
بالطراف
ٍ بي
المجتمع ن
المد� أو جماعات
الفاعلة من يغ� الدولة ،مثل منظمات
ي
الضغط التجارية .عالوة عىل ذلك ،يتم تطبيق نظام الحوكمة
عىل مختلف المستويات ،من الهيئات الدولية إىل مؤسسات
الدولة الوطنية ،ومن هيئات الحكومات المحلية إىل الجمعيات
المجتمعية أو التجارية .وغالبا ما تتداخل هذه أ
البعاد ،لتخلق
بذلك شبكة معقدة من أ
الطراف الفاعلة والمصالح.
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ف
الدول الذي يشدد عىل المؤسسات
المؤسس للبنك
أ .التعريف العام ألنظام الحوكمة المستخدم ي� هذا التقرير يتفق مع التعريف
ي
ي
الرسمية ودور الط راف الفاعلة من الدولة.
ب .دال ( ،)1957لوكس (.)2005

للحد من التقلبات ف ي� المالية العامة والتشجيع عىل تهيئة بيئة
لالقتصاد الكل مواتية لالستثمار طويل أ
المد .وقد أثبت العديد
ي
من البلدان أن هذا النوع من "لعنة الموارد الطبيعية" المفارقة
ف
ت
ال� لديها وفرة ف ي� الموارد الطبيعية تواجه بطئا
ف ي� أن البلدان ي
ي� النمو ونتائج إنمائية أسوأ من البلدان منعدمة الموارد يمكن
تجنبه من خالل وضع سياسات اقتصادية ومالية فعالة.
أداء النمو ف ي� ي ن
الص� والتحديات أمام مواصلته .عىل مدار
ين
الص� ،مع اندماج اقتصادها بصورة
أربعة عقود ،حققت
تز
م�ايدة ف ي� االقتصاد العالمي ،معدالت نمو تزيد عىل %9
ث
وانتشلت أك� من  700مليون شخص من براثن الفقر .وهذا
السجل الناجح ف ي� معدالت النمو االقتصادي معروف جيدا .لكن
ش
المؤ�ات شائعة االستخدام ،يبدو أن البيئة
للكث� من
وفقاً ي
ف
ن
ن
يع� ذلك أن
الص� لم يحدث بها ي
المؤسسية ي� ي
تغي� .فهل ي
المؤسسات ليست مهمة لتحقيق النمو؟ ال ،عىل العكس فإلقاء
نظرة أعمق عىل التنمية ف� ي ن
الص� يُظهر أن هذه ش
المؤ�ات تغفل
ي
التغي�ات الجذرية ف ي� آليات المساءلة والقيادة الجماعية
أن
ي
التكيف
سهلت اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات القادرة عىل ّ
وتعزيز قدرات الدولة ،وهو ما أتاح تحقيق النجاح االقتصادي.
وت�ز تجربة ي ن
أك� بكيفية أداء
الص� �ض ورة االهتمام بدرجة ب
ب
المؤسسات لوظائفها وبدرجة أقل بالشكل المحدد الذي تتخذه.
ف
و� غضون ذلك ،تواجه ي ن
الص� حاليا بطئا ف ي� النمو .فالحفاظ عىل
ي
معدل النمو الرسيع يتطلب حوافز سياسية للتحول إىل نموذج
ف
للنمو يستند إىل دخول ش
و�
ال�كات السوق والمنافسة واالبتكار .ي
الكث� من البلدان متوسطة الدخل ،تتم عرقلة هذا التحول من
ي
جانب أطراف فاعلة استفادت من النمو ف ي� مرحلة مبكرة وليست
لديها سوى حوافز ضئيلة لالنضمام إىل تحالفات إلجراء المزيد
الصالحات .وللم�ض ي قدما ،سيلزم التصدي لهذه التحديات
من إ
المتعلقة بالحوكمة.

والقصاء ف� المدن الهندية .إن التنمية ض
الح�ية،
العشوائيات إ
ي
ت
ن
ال� تنبع من التنسيق يب� التخطيط واالستثمار بواسطة تحالفات
ي
والمواطن�ن
ن
ن
ش
الحكومي�
والموظف�
من �كات التطوير العقاري
ي
ي
ي
ين
والسياسي� ،يمكن أن تحول المدن إىل مراكز للنمو واالبتكار
ف
والنتاجية .ويمكن أن تساعد جهات التخطيط ي� ضمان تلبية
إ
البنية التحتية لمطالب المستثمرين الذين يسعون إىل تعظيم
أ
أ ض
ت
ال� تحتاج إىل صالت تربطها
ا� ،ومؤسسات العمال أي
ريع الر ي
ين
ين
ين
والعامل� ش
والمواطن� الذين
وال�كات الخرى،
بالمستهلك�
ف
الكث� من
يرغبون ي� الحصول عىل الخدمات والوظائف .لكن ي
ف
ف
و� الهند ،يمثل العدد
المدن تفشل ي� الوفاء بهذه الوعود .ي
الهائل من العشوائيات ض
حوال
الح�ية وفقاً ألحدث إحصاء،
ي
ين
 49ألف منطقة عشوائية بها ش
الخفاق
ع�ات
المالي� من السكان إ
ف� المواءمة ي ن
ب� االستثمارات العامة ونظم تقسيم المناطق
ي
ين
وب� احتياجات مجموعة متنوعة من الدوائر المدنية .فالمدن
سيئة التصميم ذات االستثمارات سيئة التخصيص تتسم
بمحدودية االرتباط ي ن
ب� المساكن ووسائل النقل ميسورة التكلفة
والمرافق ،مما يدفع العمال إىل المناطق العشوائية وغالباً �ف
ي
الكث� من ش�كات التطوير العقاري
مناطق هامشية .وقد استغل ي
ض
والسياسي� هذا النظام ت
ين
لل�بُّح منه ،لكن هذه التنمية الح�ية
المفتقرة إىل التنسيق حالت دون استغالل المدن إلمكاناتها
كب� من العشوائيات
لتحقيق النمو ،مما أدى إىل ظهور عدد ي
أ
ين
المواطن� من الخدمات الساسية.
حيث يُحرم معظم
ف
ف
ين
ال�ازيل .ي� عام ،2013
المطالبة
بتحس� الخدمات ي� ب
ف
ال�ازيل
ترقب العالم عندما اندلعت المظاهرات ي� شوارع ب
احتجاجا عىل جودة الخدمات العامة ،النقل والتعليم والصحة،
مع ت
اق�اب موعد انطالق بطولة كأس العالم لكرة القدم .وقد
ال�ازيل  12عاما من النمو المستدام والشامل ،وهو
شهدت ب
ما أدى إىل انتشال ث
أك� من  30مليون شخص من براثن الفقر
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وتدعيم الطبقة الوسطى .وهذه الطبقة الوسطى ت
ال� ساهمت
ي
ال� تطالب آ
ف
ت
الن
ضب�ائبها ي� ي
توف� الخدمات العامة هي فنفسها ي
ين
"معاي�
بتحس� الجودة ونطاق التغطية ،بما ي� ذلك تطبيق
ي
ف
التغي�؟ تاريخيا ،كان
الفيفا" ي� مدارسها .لماذا حدث هذا
ي
ف
ال�ازيل يتسم بالضعف والتجزؤ .فالفقراء
العقد االجتماعي ي� ب
كانوا يحصلون عىل الخدمات العامة متدنية الجودة ،فيما كانت
ش
ال�يحة العليا من الطبقة الوسطى تعتمد عىل الخدمات
ف
ف
وبالتال لم تكن ترغب ي� المساهمة ي� نظام المالية
الخاصة
ي
العامة .ومن المفارقات أن إنشاء طبقة وسطى موسعة والحد
النصاف ألن الطبقة الوسطى
من الفقر زادا من الشعور بعدم إ
الجديدة توقعت الحصول عىل ما هو ث
أك� من الخدمات العامة
نظ� إسهاماتها.
متدنية الجودة ي
أ
ورو�)
"بريكزيت"(خروج المملكة المتحدة من االتحاد ال ب ي
واالستياء ت ز
الم�ايد من التكامل االقتصادي .ف ي� يونيو/حزيران
ف
 ،2016اختار الناخبون ي� المملكة المتحدة االنسحاب من
أ
وروب� .وأصبحت العواقب االقتصادية للمملكة
االتحاد ال ي ي
المتحدة بوجه خاص وأوروبا بوجه عام مصدرا للغموض وعدم
ين
اليق� ف ي� الدوائر السياسية .ومع ذلك ،ال يقترص الشعور بعدم

والسياس عىل هذه المنطقة .ففي
الرضا عن التكامل االقتصادي
ي
أ
بلدان مختلفة حول العالم ،تنظم الحزاب الشعبوية حمالت
مناهضة للتجارة والتكامل ،وبعضها يحظى بنجاح يغ� مسبوق
ف� االنتخابات .وتستغل بعض هذه أ
ين
المواطن�
الحزاب شعور
ي
تز
والقصاء خارج عملية اتخاذ القرار ،وكذلك
الم�ايد بالحرمان إ
متنام بانتفاع فئات معينة دون مقابل .بل ت
ح�
وجود تصور ٍ
ف
ت
ال� استفادت بال شك من التكامل ،أدى التوزيع يغ�
ي� البلدان ي
"التعب� عن الرأي"
المنصف لهذه المنافع وتصور عدم فاعلية
ي
ين
المواطن� ف ي� جدوى الوضع الراهن ،وهو ما
كث� من
إىل تشكك ي
قد تكون له عواقب عىل التماسك االجتماعي واالستقرار.
ب� هذه أ
المثلة؟ ت
ت
المش�ك ي ن
يف�ض هذا
ما هو القاسم
أ
ف
ت
التقرير أن جميع البلدان تش�ك ي� مجموعة من الهداف
أد� حد ( أ
النمائية :تقليل خطر العنف إىل ن
المن) ،وتعزيز الرخاء
إ
(النمو) ،وضمان مشاركة الجميع ف� ن
النصاف)،
ج� ثمار الرخاء ( إ
ي ي
مع القيام ف ي� الوقت ذاته بحماية استدامة عملية التنمية لصالح
أ
(الطار  .)2لكن السياسات ال تتحول دائما إىل هذه
الجيال القادمة إ
النتائج النمائية عىل النحو المتوقع .وكما توضح أ
المثلة السابقة،
إ
تحدث تناقضات عىل أرض الواقع .فالصومال دولة هشة ،لكن

أ
والنصاف
الطار  :2الحوكمة لماذا؟ تحقيق أهداف المن والنمو إ
إ
كث�ة ِّقيمة ف ي� حد ذاتها أي أن لها قيمة
إن الحوكمة لها جوانب ي
ذاتية السيما مفهوم الحرية .ومن الناحية االقتصادية ،يمكن
رؤية الحرية عىل أنها تمثل مجموعة من الفرص ،ويمكن رؤية
التنمية عىل أنها تمثل "إزالة ألنواع مختلفة من غياب الحريات"
(القصاء من الفرص) الذي يحد من قدرة أ
الشخاص عىل
إ
ممارسة "االختيار بشكل معقول".أ وبنفس قدر أهمية القيمة
الذاتية للحرية ،تُعد قيمتها باعتبارها أداة ووسيلة مهمةً أيضا
ب
نظرا لفاعلية أنواع معينة من الحريات ف ي� تعزيز أنواع أخرى.
خ�اء االقتصاد
وهذه العالقات إ
اليجابية هي ما يسميه ب
بالعالقات التكاملية .ويقر هذا التقرير بالقيمة الذاتية لمختلف
أبعاد الحوكمة ،وكذلك مفهوم التنمية باعتبارها حرية إيجابية،
كما يقر ف� الوقت ذاته بقيمتها أ
الساسية كأداة ووسيلة لتحقيق
ي
التنمية العادلة.
وينطلق التحليل الوارد ف ي� هذا التقرير من وجهة النظر
المعيارية وهي اهتمام كل مجتمع بتحرير أفراده من الخطر
الدائم للعنف ( أ
المن) ،وبتعزيز الرخاء (النمو) ،وبكيفية
النصاف) .ت
ف ن
ش
ويف�ض
ج� ثمار هذا الرخاء ( إ
إ�اك الجميع ي� ي
المصدر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم .2017
أ .ي ن
س� (.)xii ،1999
ب .ي ن
س� (.)xii ،1999
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التحليل أيضا أن المجتمعات تتطلع إىل تحقيق هذه أ
الهداف
بطرق مستدامة بيئيا .ثم يتطرق هذا التقرير إىل تقييم نظام
الحوكمة من حيث قدرتها عىل تحقيق هذه النتائج.
ويتسق هذا النهج مع التحول من إجراء حوار قائم عىل
أ
ت
ال� ظهرت ف ي� مجتمع
اليديولوجية إىل حوار يستند إىل ُ
المثل ي
التنمية العالمي خالل العقود القليلة الماضية .ويُعد وضع
الهداف النمائية أ
أ
لللفية ف ي� عام  ،2000والمصادقة عىل
إ
أهداف التنمية المستدامة مؤخرا من جانب البلدان أ
العضاء ف ي�
ب� أ
أ
المم المتحدة ،من ي ن
المثلة عىل الجهود المبذولة لتحديد
أهداف ت
للتقدم االجتماعي واالقتصادي .ويدعو الهدف
مش�كة ُّ
 16من أهداف التنمية المستدامة إىل تعزيز "السالم والعدل
وبناء مؤسسات قوية" ويرتبط رصاحة بالحوكمة .لكن كما
سيوضح التقرير ،فإن هذا الهدف بخالف قيمته الذاتية له
أيضا قيمة مهمة كأداة ووسيلة ألن تحقيقه سيساعد ف ي� تحقيق
ف
و� الواقع ،سيتطلب تحقيق
سائر أهداف التنمية المستدامة .ي
جميع أهداف التنمية فهما قويا لنظام الحوكمة لك ن
يتس�
ي
أك�.
وضع سياسات ذات فاعلية ب

نيج�يا بوفرة ف ي�
يبدو أن أرض الصومال تحقق أداء جيدا .وتتمتع ي
الموارد لكنها مازالت ضمن ش
ال�يحة الدنيا من البلدان متوسطة
الدخل .وحققت ي ن
الكث� من مؤسساتها
الص� نموا رسيعا رغم أن ي
أ
تتغ� .وسجلت الهند نموا لكن ال يمكنها السيطرة
الساسية لم ي
ال�ازيل نموا شامال ،لكنها
عىل انتشار العشوائيات .وشهدت ب
تواجه آ
الن احتجاجات واسعة النطاق من الطبقة الوسطى .كما
أ
ورو�
صوتت بريطانيا العظمى لصالح الخروج من االتحاد ال ب ي
ت
المش�ك
رغم انخفاض معدل البطالة بها .ويبدو أن القاسم
ين
ب� هذه التناقضات هو أوجه الخلل ف ي� نظام الحوكمة :استمرار
ن
تب� سياسات يغ� فعالة ،وعدم اختيار سياسات فعالة ،وتحقيق
ي
وبالتال ،فما
نتائج إيجابية من خالل ترتيبات مؤسسية يغ� قويمة.
ي
هي العوامل الدافعة لتفعيل السياسات؟

العوامل الدافعة لتحقيق الفاعلية:
تز
االل�ام والتنسيق والتعاون

عندما تفشل السياسات والحلول الفنية ف ي� تحقيق النتائج
المرجوة ،فغالباً ما يُلقى باللوم عىل فشل المؤسسات ويكون
الحل ت
المق�ح عاد ًة هو "تحسينها" .لكن هناك أنواعا عديدة من
ت
ت
ال� يمكن أن تس ّهل تحقيق
ال�تيبات والمسارات
المؤسسية ي
أ
ف
التنمية كما تُظهر بعض المثلة حول العالم � ،ي ن
ح� تفشل أنواع
ي
ف
و� بعض
ة.
كث�
أحيان
أخرى عديدة من "أفضل الممارسات" ف ي�
ي
ي
وغ� متوقعة عىل
تقدم رسيع بصورة مفاجئة ي
الحاالت ،يحدث ُّ
ف
ما يبدو .ونظرا لهذا التنوع ي� المسارات والمخاطر ،أصبح من
ال�وري الكشف عن العوامل أ
ض
الساسية الدافعة لتحقيق فاعلية
السياسات .ويحدد هذا التقرير ت ز
االل�ام والتنسيق والتعاون
ت
ال� تكون
باعتبارها الوظائف الرئيسية الثالث للمؤسسات ي
1
مطلوبة لضمان أن تحقق القواعد والموارد النتائج المرجوة.
الشكل مقابل الوظيفة :المحددات أ
الساسية لفاعلية
السياسات
أ
ت
ز
تز
االل�ام .يمكِّن االل�ام الطراف الفاعلة من االعتماد عىل
مصداقية السياسات بحيث يمكنها معايرة سلوكها بناء عىل
ذلك .وليس سهال تحقيق االتساق ف ي� السياسات مع مرور الوقت.
تتغ� ،وقد تمتد أهداف السياسات إىل خارج نطاق
فالظروف ي ِّ
تتغ� الحوافز
وبالتال
الموارد،
تتوافق
ال
وقد
السياسية،
الدورة
ي ي ِّ
ت
ال� تم اختيارها سابقا .وتماشيا
المشجعة عىل تنفيذ السياسات ي
مع النظرية االقتصادية للعقود يغ� الكاملة ،تتطلب السياسات
محفزات ت ز
لالل�ام لضمان مصداقيتها.
أ
ولنأخذ ،عىل سبيل المثال ،المن  -أحد أسس التنمية
االل�ام .هل أ
المستدامة ،فهو يرتكز بشكل أساس عىل ت ز
الطراف
ي
المتصارعة قادرة عىل التوصل إىل اتفاقات ذات مصداقية لنبذ
العنف ومنح الدولة احتكار ش�عية استخدام القوة؟ ف ي� أرض

الصومال ،تحقق ت ز
االل�ام بوضع ترتيبات مؤسسية تقدم حوافز
كافية إىل كل الجماعات الرئيسية لتعمل وفق القواعد المقررة.
االل�ام بالمصداقية ألن جميع أ
ويتسم ت ز
الطراف يمكن أن تخرس
ف
إذا نكث أي طرف � الوفاء بتلك ت
ال�تيبات .لكن عىل العكس
ي
ف ي� الصومال ،فرغم بذل العديد من الجهود برعاية دولية لبناء
الدولة ،مازالت الجماعات المستقطبة ترى أن احتفاظها بسلطتها
أو تكوين تحالفات مع يغ�ها هو أفضل لها من إقامة دولة مركزية
كب� ،لم تفلح نوعية
تحتكر استخدام القوة .لماذا؟ إىل حد ي
وال�تيبات المؤسسية ت
االتفاقيات ت
المق�حة ف ي� العمل كمحفزات
لالل�ام .عندما يفتقر ت ز
فعالة ت ز
االل�ام باالتفاقات إىل المصداقية،
يبتعد الجانبان المتنازعان عن طاولة التفاوض ويسود العنف :قد
تنقض الفصائل المتحاربة اتفاقيات السالم ،أو قد يخل واضعو
السياسات بوعود تحويل الموارد إىل الجماعات أو المناطق
الطراف المتنازعة أ
تل�م أ
الساخطة ،أو قد ال ت ز
بالحكام القضائية،
ين
المواطن� بدال من حمايتهم.
تسء السياسة إىل
أو قد ي
ض
ت
ز
ومن ال�وري أيضا وجود ال�ام صادق بالسياسات المشجعة
الكل
للنمو وحقوق الملكية من أجل ضمان استقرار االقتصاد ي
وإتاحة تحقيق النمو .ووفقا للشواهد الحديثة ،فإن معظم النمو
طويل أ
المد ال ينتج من حلقات من النمو الرسيع كما يعتقد
الكث�ون بل من بلدان ال تمر بمرحلة انكماش عند التصدي
ي
ألزمة اقتصادية أو رصاع عنيف (الشكل  .)1ويتطلب النمو وجود
والفراد أ
ال�كات أ
بيئة تشعر فيها ش
بالمان ف ي� استثمار مواردهم
ف� أنشطة إنتاجية .وقد ينشأ هذا ت ز
االل�ام بطرق متنوعة .وقد
ي
اعتمد النمو الناجح ي ن
للص� ف ي� انطالقة الثمانينيات عىل تعهد
الجهزة الحكومية المحلية ومؤسسات أ
بتمك� أ
ين
العمال الخاصة
والمز ي ن
ارع� ف ي� الريف من الحفاظ عىل أرباحهم .ومن ثم ،كان
هناك ت ز
ال�ام صادق رغم أنه مازال ف ي� المرحلة المبكرة لضمان
حماية حقوق الملكية الخاصة .وعىل النقيض من ذلك ،لم يوفر
ف
نيج�يا ت ز
اليرادات
السياق
االل�ام المطلوب لحماية إ
المؤسس ي� ي
ي
المتأتية من استخراج الموارد الطبيعية من أجل مساندة التنمية
ف
النيج�ي ،حيث كانت تصورات
و� السياق
ي
عىل المدى البعيد .ي
الفساد سلبية ،لم يشكل تنفيذ القواعد المالية وفق "أفضل
ت
ال� نجحت ف� سياقات أخرى ت ز
ال�اما ذا مصداقية
ي
الممارسات" ي
الحكومي� قاموا بتغليب المصالح قص�ة أ
ين
ين
المد.
المسؤول�
ألن
ي
فحاكمو الواليات ،عىل سبيل المثال ،كانوا متحفزين إلنفاق
الموارد عىل الفور لتشككهم فيما إذا كانت ستظل موجودة ف ي�
المستقبل.
ت
ز
التنسيق .االل�ام بالمصداقية ليس كافيا بمفرده ،فالتنسيق
مطلوب هو آ
الخر .وبالنسبة لالستثمار واالبتكار ،يجب أن
يرى أ
الفراد ش
وال�كات أن يغ�هم سيستثمرون أيضا .ويمكن أن
تساعد المؤسسات ف� معالجة أوجه القصور أ
بالسواق من خالل
ي
ين
التنسيق ي ن
المشارك� ف ي� السوق.
ب� القرارات االستثمارية وتوقعات

االلتزام .يمكِّن االلتزام
أ
الطراف الفاعلة من
االعتماد على مصداقية
السياسات بحيث يمكنها
معايرة سلوكها بناء على
ذلك.
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تكرار السنوات )(%

الشكل  :1النمو طويل أ
أخ�اً ،تتطلب فاعلية السياسات ف ي� تحقيق التنمية
المد ال يتعلق بمدى رسعة تحقيق النمو بقدر
التعاون .ي
تعلقه بعدم ث ُّ ف
ين
مس�ة النمو
المواطن� للمساهمة ف ي� سلع
العادلة التعاون وخاصةً استعداد
التع� ي� ي
النفع العام وليس االنتفاع بها مجاناً عىل حساب آ
الخرين.
إجمال
الفردمنمن
وانكماش االقتصاد
نمووانكماش
سنواتنمو
تكرارسنوات
تكرار
إجماىل ي
نصيبالفرد
حسبنصيب
المعدالت حسب
ومتوسط المعدالت
االقتصاد ومتوسط

المحل
الناتج
ي
علما بأن مدى إمكانية ضمان المجتمعات إلتاحة الفرص لجميع
المحىل
الناتج
أفرادها يتوقف عىل قدرتها عىل االستثمار ف ي� تقديم خدمات
100
6
عالية الجودة ،مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم واالتصال،
90
4
80
ولك يتم
وكذلك ضمان إتاحة الحصول عىل فرص اقتصادية .ي
70
ضخ هذه االستثمارات ،يلزم جمع الموارد وإعادة توزيعها.
2
ف
60
تحسنا
و� الواقع ،لم يحقق أي من البلدان مرتفعة الدخل ُّ
ي
ف
كب� من ض
50
0
والنفاق
ال�ائب إ
ي� تعزيز إ
النصاف دون توجيه قدر ي
أ
أ
40
العام لحماية الفراد ضد الصدمات (مثل المراض أو البطالة)
–2
وتقليص التفاوت ف� مستوى الرفاهة داخل أ
30
4
الجيال وفيما بينها.
ي
20
ولك يلمس أ
–4
الفراد عوائد هذه االستثمارات ،فإنه يجب تمكينهم
ي
10
ف
ي� مرحلة البلوغ من الحصول عىل فرص اقتصادية ،السيما
0
–6
ت
ال� تسمح لهم باستخدام رأس المال ش
الب�ي الذي
<2
2–5
5–10
10–20
>20
الفرص ي
اكتسبوه .ولك يقوم بلد ما بتحصيل ض
)ألف( دوالر
ال�ائب الالزمة لتمويل
ي

االستثمارات ف� سلع النفع العام ،يجب أن يكون مواطنوه ر ي ن
تكرار سنوات االنكماش )المحور االيرس(
اغب�
ي
تكرار سنوات النمو )المحور 
االيرس(
أ
ف
ين
االل�ام والتعاون .ويعزز ت ز
� تز

القوان�
االل�ام التعاون لن إنفاذ
ي
متوسط معدل النمو )المحور االيمن(
متوسط معدل االنكماش )المحور 
بشكل متسق وذي مصداقية يلزم أيضا لتوسيع نطاق الفرص
االيمن(
وتهيئة بيئة عمل متكافئة.
المصادر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم  2017استناداً إىل واليس  2016مع استقاء
ف� بعض أ
الحيان ،تواجه المجتمعات انهيارا ف ي� مستوى
ت
ي
(فينس�ا وإنكالر وتيمر .)2015
بيانات من جداول بن العالمية ،إالصدار 8.0
ال�ازيل ،ت
أ
واجهت
المثال،
سبيل
فعىل
التعاون.
ال� نظم
ب
مالحظة :ي ِّ ن
ي
المحل الحقيقي (بالسعار الثابتة :سلسلة
إجمال الناتج
يب� الشكل نصيب الفرد من
ي
ي
ف
ن
أساس
عىل
المقيس
2000
عام
�
الدخل
مستوى
حسب
فئات
إىل
ال
أو
البلدان
ف
ن
ص
ً
بتحس� الخدمات العامة،
مواطنوها احتجاجات للمطالبة
التوريد) .وتُ َّ
ي
ي
مشكلة شائعة ف� بلدان كث�ة ،وهي تفسخ العقد االجتماعي .و�ف
الحسا�
سعر الدوالر ف ي� عام  .2005ومتوسط معدالت النمو السنوي هو عبارة عن المتوسط
ب
ي
ف
ي
ت
ي
ي
ال�
البسيط لجميع السنوات وكافة البلدان ي� فئة الدخل المعنية بدون إج أراء ترجيح .والعينة ي
ن
ز
تحف� طلب
تد� جودة الخدمات إىل ي
يستند إليها الشكل تتألف من  141بلدا تُ تاح بشأنها بيانات تعود عىل القل إىل عام  1970وما بعده .مثل هذه الحاالت ،يؤدي ي
ش
ال�يحة العليا من الطبقة الوسطى عىل الخدمات الخاصة،
وهو ما يضعف بدوره رغبتها ف� التعاون مالياً والمساهمة �ف
ومن المعلوم منذ عقود أن عدم تنسيق النشاط االستثماري
ي
ي
ف
و� أحيان أخرى،
يمكن أن يؤدي إىل تخلُّف التنمية 2.ولننظر ف ي� حالة تكون فيها تقديم سلع النفع العام وهي دائرة مشوهة .ي
قد يتم إقصاء بعض أ
الكب�ة ث
الطراف الفاعلة من تصميم سياسات
أك� كفاءة ،لكن االستثمار فيها ليس مربحا
المصانع ي
ت
لفرادى ش
ال� تحفزها عىل
الدوافع
ض
يقو
مما
بها،
تتأثر
أن
حتمل
ي
ُ
ِّ
ً
وقد
مجموعة.
ضمن
ا
مع
باالستثمار
تقم
لم
ما
كات
ال�
ي
ب� أ
السباب ت
االل�ام .ومن ي ن
يكون حجم السوق صغ�ا جدا بحيث ال يسمح باستثمارات كب�ة التعاون ويضعف ت ز
ال� دفعت المملكة
ي
ي
ي
أ
ورو� ف ي�
تنم جميع الصناعات معاً وتوفر أسواقا بعضها المتحدة إىل التصويت لصالح الخروج من االتحاد ال يب
الحجم ما لم ُ
العملية المعروفة باسم "بريكزيت" وأدت إىل ظهور أ
ف
الحزاب
و� وضع كهذا ،هناك نوعان محتمالن من النتائج أو
لبعض .ي
ف
ت
أ
ف
ال� عارضت إجراء المزيد من التكامل تصور
التوازنات .الول هو عدم قيام أي ش�كة باالستثمار ي� المصانع الشعبوية ي� أوروبا ي
أ
ن
ورو�
وبالتال تظل مستويات الكفاءة متدنية.
والثا� ،له بم�راته وهو أن عملية اتخاذ القرار داخل االتحاد ال ب ي
ي
ي
كب�ة الحجم ،أ ي
الفضل ،هو أن تتمكن ش
ال�كات من التنسيق تتم بطريقة تكنوقراطية وإقصائية وأن بعض البلدان تستفيد
وهو النتيجة
النتاج بكفاءة عىل نطاق كب� .ويمكن أن من االتفاق بشكل يغ� فئ
متكا�.
لالنتقال معاً إىل إ
ي
ت
ز
ف
ت
ن
بالتال ،يُعد االل�ام والتنسيق والتعاون وظائف مؤسسية
تحدث مشكالت التنسيق هذه ي� سياقات عديدة ت�اوح ما يب�
ي
التمويل واعتماد التكنولوجيا إىل االبتكار والمجمعات الصناعية �ض ورية لتفعيل السياسات ومن ثم إمكانية تحقيق نتائج التنمية
ض  3ف
و� الهند ،حال غياب التنسيق (الجدول  5.)1لكن ذلك ال يتحقق بصورة فعالة إال ف ي� ظل ظروف
وصوال إىل التخطيط الح�ي .ي
ت
ض
ين
الح�ية ش
و�كات التطوير العقاري معينة .ويق�ح هذا التقرير إطارا تحليلياً لتعزيز فهم كيف يمكن
ب� مخططي المناطق
ف
المحلي� دون وضع تصميم للمناطق ض
ين
ين
الح�ية أن تساعد الحوكمة ي� تحقيق هذه الوظائف لتعزيز نتائج التنمية.
والسياسي�
كث� من المدن بدورها
يتسم بالكفاءة ،مما يحول دون قيام ي
ف ي� تعزيز النمو.

االل�ام والتنسيق والتعاون ض
الجدول  :1الوظائف المؤسسية الثالث ت ز
ال�ورية لتفعيل السياسات
الوظيفة
تز
االل�ام

التنسيق

التعاون

•
•
•
•
•
•
•
•

أمثلة توضح سبب أهمية هذه الوظائف
قد يرغب صانعو القرار ف� إنفاق اليرادات غ� المتوقعة آ
ف
الن بدال من ادخارها لينفقها يغ�هم ي� المستقبل.
إ
ي
ي
قد يعارض السياسيون االستمرار ف ي� سياسات مازالت تحقق نجاحا ويفضلون اعتماد سياسات أخرى ترتبط بمجموعتهم السياسية.
مقدمو الخدمات العامة إلعادة التفاوض عىل ش�وط عقودهم لخدمة مصالحهم عندما يعرفون أن التكلفة السياسية
قد يضغط ِّ
لتعليق الخدمات مرتفعة.
تحف� االستثمار واالبتكار عندما يرى أ
يتم ي ز
الفراد أن يغ�هم سيستثمرون أيضا.
ت
ال� يتهافت
يعتمد االستقرار ن ي
المال عىل التصورات بشأن مصداقية السياسات .وتشمل أوجه القصور ،عىل سبيل المثال ،الحاالت ي
المودع� عىل سحب ودائعهم من البنوك.
فيها جميع
ي
الفراد بطرق معينة ،مثل االتفاق عىل القيادة عىل الجانب أ
القوان� كأداة محورية تنظِّم ترصف أ
ين
اليمن من الطريق.
تعمل
أ
�ض
بعض الشخاص لديهم حوافز تشجعهم عىل االنتفاع مجانا أو الترصف بانتهازية ،مثل عدم دفع ال ائب مع االنتفاع بالخدمات
ال� يمولها أفراد آخرون (من دافعي ض
ت
ال�ائب).
العامة ي
أ
ت
ز
قد يتم إقصاء بعض الطراف الفاعلة من تصميم سياسات يُحتمل أن تتأثر بها ،وهو ما يضعف مستوى االل�ام ويؤدي إىل ش
الت�ذم.
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ف
الرادة السياسية :القوة
الكا� من إ
عندما ال يتوفر القدر ي
والمساومة وساحة السياسات
يرى هذا التقرير أن المؤسسات تقوم بثالث وظائف
رئيسية تعزز فاعلية السياسات لتحقيق التنمية :إتاحة ت ز
االل�ام
يز
وتحف� التنسيق ،وتعزيز التعاون .لكن لماذا تكون
بمصداقية،
ف
الجابات
السياسات غالباً يغ� فعالة ي� القيام بذلك؟ وإحدى إ
النمطية ي ن
ممارس السياسة هي أن السياسات الصائبة موجودة
ب�
ي
الرادة السياسية
بالفعل وجاهزة للتنفيذ ،لكن ما ينقصها هو إ
ف ي� الساحة الوطنية .ويرى هذا التقرير أن صانعي القرار وهم
النخب 6قد تكون لديهم أهداف صائبة لكنهم ربما ال يزالون
يغ� قادرين عىل تنفيذ السياسات المناسبة ألن قيامهم بذلك
الحال للقوة .ومن ثم،
سيتعارض مع التوازن القائم والتوازن
ي
ف
ت
ز
ال� تتمخض
فإن يم�ان القوة ي� المجتمع قد يقرر أنواع النتائج ي
عن ت ز
االل�ام والتنسيق والتعاون.
ف ي� نهاية المطاف ،ال تتوقف فاعلية السياسات عىل ماهية
السياسات المختارة ،بل أيضا عىل كيفية اختيارها وتنفيذها.
وتتضمن عمليتا وضع السياسات وتنفيذها التفاوض ي ن
ب� مختلف
أ
والطار الذي يجري بداخله اتخاذ القرارات
الطراف الفاعلة .إ
(السياسات) هو ساحة السياسات ،أي ي ز
الح� الذي تتفاعل
بداخله مختلف المجموعات أ
والطراف وتتفاوض عىل جوانب
تتعلق بالمجال العام والذي يتوصل فيه إىل اتفاقات تؤدي �ف
ُ
ي
تغي�ات ف ي� القواعد الرسمية (القانون) .وهو
نهاية المطاف إىل ي
7
الطار الذي بي�ز فيه نظام الحوكمة .ويمكن أن توجد
أيضا إ
ساحات وضع السياسات عىل المستويات الوطنية والدولية وفوق
(ال�لمانات،
الوطنية .ويمكن أن تكون هذه الساحات رسمية ب

المحاكم ،المنظمات الحكومية الدولية ،الهيئات الحكومية) أو
عرفية (مجالس الحكماء) أو يغ� رسمية (صفقات الغرف الرسية،
شبكات الزمالء القدماء).
وتتحدد ماهية أ
الطراف ت
ال� تتفاوض داخل هذه الساحة
ي
ومدى نجاحها ف� ذلك تبعاً للقوة النسبية أ
للطراف الفاعلة وقدرتها
ي
عىل التأث� ف� آ
الخرين من خالل السيطرة عىل الموارد أو التهديد
ي ي
القناع الفكري (القوة الفعلية) ،وكذلك بموجب
بالعنف أو إ
القواعد الموجودة ذاتها ومن خاللها (القوة القانونية) .ويتم
التعب� عن القوة داخل هذه الساحة من خالل قدرة الجماعات
ي
أ
والفراد عىل تطويع يغ�هم لخدمة مصالحهم وتحقيق نتائج
التمك� أو المعوقات أ
الساسية �ف
ين
محددة .وهذا هو أحد عوامل
ي
(الطار .)3
تفعيل السياسات إ
ت
ال� تحدد طريقة
توزيع القوة هو أحد العنارص الرئيسية ي
عمل ساحة السياسات .وخالل عمليات التفاوض عىل السياسات،
فئ
يمكن أن يؤثر توزيع القوة يغ�
المتكا�  -تفاوت القوة  -عىل
ض
ض
فاعلية السياسات .وتفاوت القوة ليس م�اً بال�ورة ،ويمكن
استخدامه بالفعل وسيلة لتحقيق الفاعلية من خالل تفويض
السلطة عىل سبيل المثال .وعىل الجانب آ
الخر ،تنعكس المظاهر
ف
والقصاء.
التأث� والمحسوبية إ
السلبية لتفاوت القوة ي� ي
أ
والنصاف
مدى أهمية تفاوت القوى لتحقيق المن والنمو إ
القصاء .يمكن أن يشكِّل أحد مظاهر تفاوت القوى ،وهو
إ
إقصاء بعض أ
الفراد والجماعات من ساحة التفاوض ،أهمية
المن (الشكل  .)2فعندما يتم إقصاء أ
خاصة لتحقيق أ
الطراف
الفاعلة القوية من ساحة التفاوض ،فقد يصبح العنف الوسيلة
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الطار  :3فكرة القوة وقوة أ
الفكار
إ
ن
يطا� ،جون مينارد ن ز
كي� ،ف ي� كتابه
أشار ي
الخب� االقتصادي بال� ي
"تأث� أفكار
"النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود" إىل أن ي
ين
االقتصادي� وفالسفة السياسة ،سواء كانت صحيحة
الخ�اء
ب
ف
و� الواقع ،ال
أو خاطئة ،يكون أقوى مما يتصوره ي
الكث�ون .ي
ش
�ء آخر تقريباً يسيطر عىل العالم".أ علما بأن كيفية
يوجد أ ي
تأث� الفكار عىل المسارات التاريخية بطرق جوهرية خضعت
ي
ت
منذ ف�ة طويلة للدراسة من جانب علماء االجتماع ،ليس فقط
ف
وثقا� بل أيضا من منظور "ثقافة ريادة
من منظور أيديولوجي ي
أ
ين
ين
العمال".ب لكن من المهم التفرقة ي ن
محددت�  -ليس
طريقت�
ب�
بصورة شاملة بل جذرية  -تؤثر أ
الفكار من خاللهما عىل وضع
الفكار باعتبارها معارف أ
السياسات وفاعليتها :أ
والفكار باعتبارها
وسيلة لتشكيل أ
الفضليات واالعتقادات.
ومن المنظور أ
الول ،فخالل العقود القليلة الماضية تأثرت
مناقشة السياسات بمبادئ "بناء القدرات" ف ي� شكل تبادل المعارف
وتعميم "أفضل الممارسات" .ومن هذا المنظور ،تلعب أ
الفكار
ين
وتحس� القدرات للوفاء
بالتأكيد دورا ف ي� تعزيز فاعلية السياسات
تز
باالل�امات المتعلقة بسياسات محددة.
الفكار تشكِّل أيضا أ
لكن أ
الفضليات واالعتقادات .واختتم ن
كي�ز
للفكار بقوله إن أ
مناقشته أ
ين
العملي� ،الذين يعتقدون أنهم
"الفراد
ال يخضعون مطلقا ألي مؤثرات فكرية ،يكونون عاد ًة عبيدا لبعض
ين
االقتصادي� البائدين . . . .لكن عاجال أم آجال ،ستشكِّل
الخ�اء
ب

أ
ف
الخ�
خط�ة تُوظَّف ي� ي
الفكار ،وليس المصالح المكتسبة ،أداة ي
ف
و� القرن الثامن ش
أو ش
ع� ،حدد قانون هيوم أنه ال يمكن
ال�" .ي
استقاء أي بيان معياري (مثل الوصفة السياسية) من آخر واقعي
(مالحظة الوقائع) بدون وضع فكرة معيارية ت
وبالتال،
كاف�اض.
ي
فإن الوصفات السياسية المستندة إىل وقائع ال تزال تحتاج إىل
فكرة معيارية أي فكرة تستند إليها ف ي� الخلفية .وإقراراً بأهمية
الفكار ،يبحث هذا التقرير أهمية تشكيل أ
أ
الفضليات واالعتقادات
باعتبارها وسيلة لفهم عملية التفاوض عىل وضع السياسات.
ف
و� عام  ،1999لفت إريك وولف االنتباه إىل أهمية النظر
ي
أ
ين
مكملت� لفهم العوامل الديناميكية
إىل القوة والفكار باعتبارهما
االجتماعية.ج وبالفعل ،فبعد ميشيل فوكولت ،أشار وولف إىل أن
القدرة عىل تشكيل اعتقادات آ
الخرين تُعد وسيلة لحمل شخص
عىل القيام بفعل ما وهو فعل لم يكن يمكن للشخص آ
الخر
الحصول عليه بخالف ذلك .ومن ثم ،فإن القدرة عىل حمل
الخرين عىل خدمة مصلحة أحد أ
آ
الطراف الفاعلة أو تحقيق
نتيجة محددة وهو تعريف القوة ف ي� هذا التقرير ترتبط ارتباطا
وثيقا برؤية أن أ
الفكار تشكِّل االعتقادات.
الفكار أ
ب� أ
وبالتال ،يُعد من الخطأ الفصل ي ن
(اليديولوجية
ي
والثقافة) والقوة باعتباره محددا رئيسيا للعوامل الديناميكية
االجتماعية .فال يمكن فهم فكرة القوة بدون أخذ قوة أ
الفكار
عىل محمل الجد.
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أ .ن ز
كي� (،1936
.)383المثال ،موك� ( )2005لمناقشة أ
"الصول الفكرية للنمو االقتصادي الحديث".
ب .انظر ،عىل سبيل
ي
ج .وولف ( .)1999انظر أيضا باريت وستوكهولم وبورك (.)2001

المفضلة والمنطقية لبعض أ
الفراد والجماعات للسعي إىل
تحقيق مصالحها كما ف ي� الصومال .ويمكن أن يؤدي ذلك إىل
ين
فشل المفاوضات ي ن
المشارك� ف ي� ساحة التفاوض (عىل سبيل
ب�
ن
المثال ،عندما تنهار محادثات السالم يب� الفصائل المتناحرة،
أو عندما تفشل أ
الطراف المتنازعة ف ي� التوصل إىل اتفاق).
القصاء ،الذي يمكن أن يأخذ شكل الحرمان
وغالباً ما يحدث إ
من الوصول إىل مؤسسات الدولة والحصول عىل الموارد
والخدمات ،ف ي� ظل وجود انقسامات تتعلق بالهوية .ويُعد توزيع
القوى ي ن
ب� الجماعات العرقية ،الذي يُقاس بمدى إمكانية وصولها
إىل سلطة الدولة المركزية ،ش
مؤ�ا قويا عىل نشوء رصاع عنيف
ن
الوط� (سواء ف ي� صورة قمع من جانب الدولة
عىل المستوى
ي
8
ن
الحصائية فيما يب� البلدان
أو تمرد ضدها).
وتش� التحليالت إ
ي
باستخدام مجموعة بيانات "عالقات القوى العرقية" ف� ت
الف�ة
ي
ت
ن
كب�ة من
تقص ش�ائح ي
ال� ي
يب� عامي  1945و 2005إىل أن الدول ي
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السكان بناء عىل خلفيتها العرقية تواجه عىل أ
الرجح عمليات تمرد
ً
معاي� إلقصاء فئات بعينها ،مثل النساء
مسلحة 9.كما أن وجود ي
أ
والقليات ،من ساحة التفاوض حيث تتم تسوية ن ز
ال�اعات يؤدي
النصاف
عاد ًة إىل تعزيز تفاوت القوى وتكريس نتائج ال تحقق إ
أ
10
والمن.
ن
الثا� لتفاوت القوة قدرة الجماعات
ي
التأث� .يساعد المظهر ي
صاحبة النفوذ عىل "االستحواذ" عىل السياسات وتوظيفها لخدمة
مصلحتها الضيقة ف ي� فهم فاعلية (أو عدم فاعلية) السياسات
ف
ف
و� التسعينيات عىل سبيل
ي� تشجيع النمو عىل المدى البعيد .ي
ف
الك�ى ي� إندونيسيا
المثال ،كان لبعض المجموعات الصناعية ب
ارتباطات قوية بالرئيس سوهارتو 11.ي ن
وب� عامي  1995و،1997
ش
انت�ت شائعات حول الوضع الصحي للرئيس سوهارتو ف ي�
ف
و� كل مرة ،كان يزداد هبوط قيمة أسهم هذه
مناسبات عديدة .ي
المجموعات الصناعية تبعاً لمدى قربها من الرئيس (الشكل .)3

الشكل  :2تعزيز تكافؤ توازن القوى يصاحبه تحقيق
نتائج إيجابية عىل صعيد أ
المن
4

2

1

1.0

0.8

0.4

0.6

0.2

توزيع القوى حسب الفئة االجتماعية

3

0

درجات النظام 
واالمن
مرتفعة الدخل :البلدان 
االعضاء  ىڡ منظمة التعاون والتنمية  ىڡ
الميدان االقتصادي
مرتفعة الدخل :البلدان غرى 
االعضاء  ىڡ منظمة التعاون والتنمية

 ىڡ الميدان االقتصادي

الرسيحة العليا من البلدان متوسطة الدخل

الرسيحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل
البلدان منخفضة الدخل
م�وع العدالة العالمية ،ش
المصادر :ش
مؤ� سيادة القانون لعام ،2015
العامل الخامس "النظام أ
والمن" (الذي يشمل "مكافحة الجريمة بفاعلية"،
الهل بفاعلية"" ،عدم لجوء أ
"الحد من الرصاع أ
الشخاص إىل العنف لرفع
ي
الصدار ( 6الذي يشمل
المظالم الشخصية")؛ معهد أنواع الديمقراطية ،إ
تش� الدرجة " "0إىل احتكار
"توزيع القوى حسب الفئة االجتماعية" حيث ي
تش� الدرجة " "4إىل تساوي
فئة اجتماعية واحدة للقوة السياسية ،فيما ي
الفئات االجتماعية ف ي� القوة السياسية).

التأث� عىل السياسات يمكن أن تكبد االقتصاد
إن آثار عملية ي
ش
تكاليف باهظة جدا .فال�كات صاحبة االرتباطات السياسية
يمكن أن تحصل عىل معاملة تفضيلية ف� تنظيم أنشطة أ
العمال
ي
لصالحها ،وكذلك زيادة الحواجز التنظيمية أمام دخول وافدين
جدد عىل سبيل المثال ،من خالل الحصول عىل القروض أو
اش�اطات إصدار ت
تخفيف ت
ال�اخيص أو دعم الطاقة أو حواجز
االست�اد .ويمكن أن تخنق هذه المعاملة المنافسة وتؤدي إىل
ي
وب�ن
سوء تخصيص الموارد ،مع تأثر االبتكار إ
والنتاجية سلباً .ي
عامي  1996و ،2002حصلت ش
ال�كات صاحبة االرتباطات
السياسية ف ي� باكستان عىل ائتمانات حكومية تفوق ما حصلت
ال�كات أ
عليه ش
الخرى بنسبة  ،%45رغم أنها كانت أقل إنتاجية
وأعىل ف ي� معدالت التخلف عن السداد بنسبة  .%50وبناء عىل
ف
النتاجية ي ن
ب� ش
ال�كات ،فإن التكلفة السنوية
هذه الفجوة ي� إ
إجمال الناتج
لسوء تخصيص االئتمان هذا ربما بلغت  %1.6من
ي
12
المحل .
ي
تغي�ات
اء
ر
إج
بدون
النمو
تحقيق
للبلدان
يمكن
أنه
رغم
ي
جوهرية ف� طبيعة نظام الحوكمة ،فإن أ
المد ن
الزم� إلمكانية
ي
ي
ت
ال�
استدامة هذا
النمو ليس واضحا .فهناك مثال حالة البلدان ي
ف
الكث�
يبدو أنها علقت ي� "فخاخ التنمية" .وعىل عكس ما يتنبأ به ي
يش� إىل ت
اق�اب البلدان
من نظريات النمو ،ال يوجد أي اتجاه ي
وتش�
الدخل.
تفعة
ر
منخفضة ومتوسطة الدخل من البلدان م
ي
ف
معرضة
الشواهد إىل أن البلدان ي� جميع مستويات الدخل َّ
لخطر ركود النمو .فما الذي يمنع بعض البلدان من التحول إىل
إس�اتيجية أفضل للنمو عندما تفشل ت
اعتماد ت
إس�اتيجيتها الحالية
ت
ال�
ف ي� تحقيق النمو؟ مع وجود استثناءات قليلة،
ركزت المشورة ي
قُدمت لهذه البلدان بشأن سياساتها عىل أ
ش
المبا�ة
السباب
ِّ

الشكل  :3قيمة االرتباطات السياسية :إندونيسيا خالل تف�ة حكم الرئيس سوهارتو

كلما زاد ت
اق�اب تلك المجموعات الصناعية من الرئيس ،انخفضت قيمة أسهمها مع انتشار شائعات حول صحة الرئيس
2

–2
–4

5£

اال كرى ارتباطاً(
)الرسكات

أمراض سوهارتو:

4

3

2

درجة االعتماد السياىس
 30 :1995يناير/كانون 
الثاىى إىل  1فرىاير/شباط  29 :1996أبريل/نيسان
 4 :1996إىل  9يوليو/تموز
 21 :1995أبريل/نيسان

1£

االقل ارتباطاً(
)الرسكات

التغرى ىڡ قيمة أسهم 
االندونيسية
الرسكات 
ُّ
)نقاط مئوية(

0

–6

 26 :1996يوليو/تموز
 1 :1997إىل  3أبريل/نيسان
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للتحول مثل كفاءة توزيع الموارد أو النهوض بالصناعة .لكن
المشكلة الحقيقية قد تكون لها جذور سياسية :أ
الطراف الفاعلة
ت
ال� حققت مكاسب أثناء مرحلة نمو سابقة أو حالية (مثل
القوية ي
مرحلة النمو كثيف العوامل) قد تعارض التحول إىل نموذج آخر
للنمو (كنموذج قائم عىل دخول ش
ال�كات السوق ،والمنافسة،
أ
"تدم� خالق") .وقد تقوم هذه الطراف
واالبتكار ف ي� عملية
ي
للتأث� عىل السياسات من أجل خدمة مصالحها
بممارسة نفوذها ي
ت
ال� تواجه
الخاصة .ويقدم إ
الطار  4مثاال للتحديات السياسية ي
إس�اتيجية مختلفة للنمو – ت
التحول نحو اعتماد ت
إس�اتيجية ترتبط
باالستثمار ف ي� تحقيق االستدامة البيئية.
المحسوبية .هناك مظهر ثالث لتفاوت القوى وهو
المحسوبية ،وهي ت
إس�اتيجية سياسية تتسم بتبادل النفع المادي
ال ت
س�اتيجية ف ي� فهم
ف ي� مقابل التأييد
االنتخا� 13.وتساعد هذه إ
بي
ت
ال� تسعى إىل تعزيز
السبب وراء عدم فاعلية السياسات ي

النصاف غالباً .ورغم أن السياسات المشجعة للإنصاف يمكن
إ
أن تكون مفيدة لتحقيق النمو ف ي� المدى المتوسط والبعيد ،فإنها
يمكن أن تؤثر سلبا عىل مصالح فئات معينة ،السيما ف ي� المدى
ض
المت�رون من هذه السياسات بالقلق
القص� .وقد يشعر
ي
نفوذهم
تقليص
أو
مكاسبهم
خسارة
إزاء
النس� ،ومن ثم قد
بي
يسعون إىل تقويض إقرار هذه السياسات أو تنفيذها .وعندما
توجد مستويات مرتفعة من التفاوت ف ي� المجتمعات ،فإن هذا
ف
التأث� ف ي�
التفاوت ينعكس ي� عدم تكافؤ قدرة الجماعات عىل ي
عملية وضع السياسات ،مما يطيل أمد التفاوت وغياب المساواة.
أ
وتؤدي المحسوبية إىل تقويض ت ز
ال�امجية طويلة
االل�ام بالهداف ب
أ
المد ،حيث تتحول المساءلة تدريجيا إىل سلعة معروضة للبيع.
ويمكن أن تحدد المحسوبية شكل إقرار السياسات وتنفيذها
ئيسيت� .ف� النوع أ
ن
ين
الول من الوضع القائم عىل
بطريقت� ر ي ي

الطار  :4لماذا يشتاط بعض الناس غضباً عندما يسمعون عبارة "النمو المراعي للبيئة"
إ
ع� النمو المراعي للبيئة بجعل عمليات النمو ث
"يُ ن
أك� كفاءة ف ي�
ث
التكيف دون الحاجة
استخدام الموارد وأقل تلويثا وأك� قدرة عىل ُّ
إىل إبطاء وت�تها".أ أ
ولسباب عديدة ،يُعد الحفاظ عىل البيئة مفيدا
ي
أيضا لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية عىل المدى البعيد .ويعتمد
إالنتاج االقتصادي عىل رصيد الموارد الطبيعية وعىل نوعية البيئة
("رأس المال الطبيعي") .ويمكن أن تؤدي ت
إس�اتيجيات النمو المراعي
للبيئة إىل زيادة رأس المال الطبيعي من خالل الحد من التدهور
ئ
البي� .ويمكن أن تسهم حماية البيئة بصورة يغ� ش
مبا�ة ف ي� تحقيق
ي
أ
النمو من خالل تصحيح أوجه القصور بالسواق .فعىل سبيل المثال،
تحس� نوعية الهواء وزيادة إالنتاجية ف� المناطق ض
يمكن ي ن
الح�ية
ي
أ
ت
ال� تؤدي
من خالل
اعتماد سياسة تعالج أوجه القصور بالسواق ي
النمو أ
إىل االزدحام ف� المناطق ض
الك�ث
الح�ية .كما يمكن أن يؤدي
ي
تحس� مستوى الرفاهة من خالل ي ن
مراعا ًة للبيئة إىل ي ن
تحس� نوعية
الهواء والمياه.
ت
لكن التحول إىل اعتماد إس�اتيجيات من هذا القبيل قد يفرض
القص� عىل بعض الفئات داخل المجتمع .ولنأخذ
تكاليف ف ي� المدى
ي
السمدة أ
السمدة العضوية عىل سبيل المثال .فجرعات أ
أ
الصغر
أ
والفضل توجيها (نُهج "مر ٍاع للبيئة") تُعد أفضل من الناحية البيئية
عىل المدى البعيد ،لكن أ
السمدة التقليدية أقل تكلفة وأسهل ف ي�
االستخدام .واجهت مالوي هذه المشكلة ف ي� عام  2005عندما
الغذا� ،بتطبيق دعم أ
قامت ،للتغلب عىل انعدام أ
ئ
السمدة
المن
ي
الصغ�ة .وأدى االستخدام المكثف
لمزارعي الذرة أصحاب الحيازات
ي
أ
أ
ف
للسمدة التقليدية بالفعل إىل زيادة فورية ي� إالنتاج الزراعي .ولنه
ارع� اعتماد نُهج ث
يتعذر عىل صغار المز ي ن
أك� كفاءة ف ي� استخدام

المصادر :هاليجات وآخرون ()2012؛ ريسنيك وتارب وثورلو (.)2012
أ .هاليجات وآخرون (.)2012
ب .ريسنيك وتارب وثورلو (.)2012
ج .ريسنيك وتارب وثورلو (.)2012
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أ
السمدة العضوية و ث
أك� مراعا ًة للبيئة ،فإن جهود رفع الدعم
تدريجيا عن أ
السمدة التقليدية يمكن أن ض
يت�ر منها مزارعو الذرة
ب
لبضع سنوات.
وقد يزداد حجم نفوذ المجموعات ،ت
ال� يُحتمل أن تخرس
ي
القص�،
من جراء اعتماد سياسات النمو المراعي للبيئة ف ي� المدى
ي
وبالتال تستطيع عرقلة إالصالحات وتقويض
عىل ساحة السياسات
ي
االل�ام .أ
ت
ز
تز
الكث� من
أن
كما
ك�
بال�
تتسم
التكاليف
ولن هذه
ي
ي
أ
منافع استخدام الوسائل التكنولوجية القل تلوثاً تكون يغ�
ملموسة ومتفرقة ،فإن أ
الطراف المحتمل خسارتها من جراء هذه
الصالحات تستطيع عىل أ
الرجح تنظيم نفسها بشكل أفضل .بل
إ
انتخا� قوي .فعىل سبيل المثال ،حظي
يمكنها أيضا تكوين جمهور ب ي
برنامج أ
ب� صغار المز ي ن
كب�ة ي ن
ارع� وهم
بشعبية
السمدة ف ي� مالوي
ي
أ
ف
و� بعض الحيان ،يمكن أن ينطوي
يمثلون جمهورا انتخابيا مهما .ي
التحول إىل اعتماد ت
إس�اتيجيات النمو المراعي للبيئة عىل خسائر
ن
ش
المستهلك� وال�كات .فعىل سبيل المثال،
لمجموعات مؤثرة من
ي
أعلنت جنوب أفريقيا عن خطة طموحة للتصدي لتغ� المناخ �ف
ي ُّ
ي
عام  2010من شأنها خفض نسبة الكهرباء المولدة من المحطات
ف
ن
ت
يعا� من نقص إمدادات الكهرباء ويتمتع
ال� تعمل بالفحم ي� بلد ي
ي
ف
بوفرة نسبية ي� الفحم .وقد لقيت هذه الخطة ،رغم تقليصها بعد
ين
المستهلك� واالتحادات العمالية
عام واحد ،معارضة من جانب
ف
وأصحاب المصالح التجارية ،السيما من يعملون ي� قطاعي التعدين
تب� هذه أ
والصناعات الثقيلة.ج وكما ي ِّ ن
المثلة ،فإن تصميم سياسات
النمو المراعي للبيئة يجب أن يأخذ ي ن
بع� االعتبار المعارضة المحتملة
القص�.
من جانب من سيتكبدون خسائر ف ي� المدى
ي

أ .الحالة التقليدية

ب .حالة المحسوبية 1

ج .حالة المحسوبية 2

المواطنون

المسؤولون

المواطنون

المسؤولون

المواطنون

المسؤولون

الموكِّل

أفضل الممارسات أم أ
الفضل مالءمة؟ إعادة النظر ف ي� رؤية
الول من حيث أ
"أن الخيار المالئم هو أ
الفضلية" من منظور
المساومة
كب�ة
بدرجة
التنمية
لمجتمع
صالحية
ال
المحاوالت
ركزت
لقد
إ
ي
عىل تصميم حلول قائمة عىل أفضل الممارسات وبناء القدرات
ت
ال� يُنظر إليها
الالزمة لتنفيذها .ومن المؤكد أن القدرات ،ي

الوكيل

ين
ين
ين
المحسوبية ،تصبح العالقة ي ن
والناخب�
الحكومي�
المسؤول�
ب�
مشوهة .فبدال من وجود عالقة ديناميكية يكون المسؤول فيها
وكيال عن الناخب الذي يراقب ويعاقب هذا الوكيل (الشكل ،4
الجزء "أ") ،تتحول العالقة إىل مساومة يقوم السياس فيها ش
"ب�اء"
ي
الصوات مقابل إعطاء منافع قص�ة أ
أ
المد (عادةً) مثل التحويالت
ي
أو إالعانات (الشكل  ،4الجزء "ب") 14.وتشيع هذه المساومات
عاد ًة عندما يفضل أ
الفراد الحا�ض عىل المستقبل .ويكون الفقراء
ِّ
والمحرومون بوجه خاص عرضةً لهذا النوع من المقايضة لنأ
احتياجاتهم الملحة تدفعهم ف ي� الوقت الحا�ض إىل تقديم تنازالت
ف
ن
الثا� من الوضع القائم عىل
و� النوع ي
بدرجة أعىل من الميسورين .ي
أ
المحسوبية ،يستجيب السياسيون للفئات ذات النفوذ ال بك� فعىل
ين
المعلم� عىل حساب
سبيل المثال ،االنحياز لمصالح نقابات
مصالح الطالب (الشكل  ،4الجزء "ج") .ويحدث ذلك عندما يعتمد
المسؤولون الحكوميون عىل تأييد فئات معينة للبقاء ف ي� مناصبهم
مقدمو الخدمات العامة.
السياسية ،ومن بينهم ِّ
يمكن أن تكون تكاليف هذا الخلل باهظة .ففي مقابل دعمهم
مقدمو الخدمات من خالل توجيه الموارد
السياس ،قد تي�بح ِّ
ي
ف
التغيب
العامة ف ي� يغ� مسارها أو
ي
التقص� ي� العمل من خالل ُّ
أو تقديم خدمات متدنية الجودة أو التورط ف ي� ممارسات تنطوي
عىل فساد ،مما يعوق تقديم خدمات مثل التعليم أو الرعاية
الصحية أو البنية التحتية .وعندما تسيطر المجموعات المسؤولة
ين
السياسي� ،ال ُتعد هناك مصداقية
عن تقديم الخدمات عىل
ف ي� مراقبة هذه المجموعات ومعاقبتها ،مما يؤدي إىل ضعف
تز
االل�ام بتقديم الخدمات .وهناك تجربة بشأن السياسات ف ي�
ين
كينيا توضح هذه النقطة .وقد ُعقدت مقارنة ي ن
المعلم�
تأث�
ب� ي
المتعاقد معهم ف ي� إجراءات تدخلية تديرها منظمات يغ� حكومية
وإجراءات تدخلية تديرها الحكومة .ولم تزد درجات االختبارات
ف
الجراءات التدخلية ت
ال� تديرها منظمات يغ� حكومية،
إال ي� إ
ي
مما يدل عىل أن هذه المنظمات كانت ث
أك� مصداقية ف ي� تنفيذ
العقوبات من خالل الفصل من الحكومة 15.وعندما ينهار ت ز
االل�ام
بصورة منهجية ،فإنه يمكن أن يضعف الحوافز المشجعة للناس
عىل التعاون ،وقد تنسحب بعض الفئات مطالبةً بالحصول عىل
خدمات خاصة والبحث عن سبل لتجنب المساهمة ف ي� تقديم
و� أ
 16ف
الوضاع القائمة عىل المحسوبية،
سلع النفع العام .ي
تحصل الدول عاد ًة إيرادات �ض يبية منخفضة وتقدم قدرا ضئيال
ِّ
واليرادات
االقتصادي
النشاط
يقوض
مما
العام،
النفع
سلع
من
إ
ض
ال�يبية المستقبلية.

الشكل  :4الموكِّلون والوكالء والعمالء :عرض المساءلة للبيع

ن
وخيما�
الدول 2003
المصادر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم  ،2017بما ف ي� ذلك تقرير البنك
ي
ي
وآخرون .2016
مالحظة :تش� أ
السهم إىل َمن يستجيب َلمن.
ي

غالبا باعتبارها ش�طا مسبقا لفاعلية السياسات ،تُعد مهمة بل
ف
ف
و� مرحلة زمنية محددة،
ي� حاالت ي
كث�ة تشكِّل عقبة رئيسية .ي
يمكن أن يُنظر إىل القدرات عىل أنها تمثل رصيدا .لكن كيفية
ومكان استخدام هذه القدرات تحددهما أيضا عملية المساومة
ب� أ
الطراف .ت
ين
وح� مع وجود قدرات مادية وإدارية ،فقد تظل
ت
ال� تمتلك
السياسات يغ� فعالة إذا لم تجد المجموعات ،ي
قوة كافية عىل المساومة ،أي حوافز للسعي إىل تنفيذها .وأحد
أ
ف
ن
الحصائية
تد� االستثمار ي� بناء القدرات إ
المثلة عىل ذلك هو ي
ف ي� أفريقيا ،وهو ما يحد من القدرة عىل رصد فاعلية السياسات
وبالضافة إىل ذلك ،قد تُعزز هياكل النفوذ القائمة
(الطار  .)5إ
إ
من خالل أ
ت
ال� تحدد باستمرار شكل
السائدة
االجتماعية
اف
ر
ع
ال
ي
السلوك 17.وقد تعزز هذه أ
العراف أيضا فاعلية السياسات أو
تقوضها.
ِّ
ف
ولذلك ،قد ال يكفي االستثمار ي� بناء القدرات .فتصميم
أ
ين
والنصاف
سياسات تستهدف
تحس� مستوى المن والنمو إ
ب� مختلف أ
الطراف الفاعلة .و�ف
لم�ان القوى ي ن
يتطلب فهما ي ز
ي
ظل وجود أطراف فاعلة قوية يمكنها عرقلة السياسات أو
تقويضها ،فإن السياسات المثىل من منظور اقتصادي بحت
الوىل من حيث أ
(السياسات أ
الفضلية) قد ال تكون السياسات
ال� يمكن تنفيذها (الثانية من حيث أ
ت
الفضلية لكنها قابلة
المثىل ي
أ
للتنفيذ) .بل إن تنفيذ ما يبدو أنها السياسات االقتصادية الوىل
من حيث أ
الفضلية ،ت
ح� وإن كانت قابلة للتنفيذ ،من منظور
ثابت يمكن أن يؤدي إىل نتائج أسوأ للمجتمع عندما تؤثر هذه
السياسات سلبا عىل توازن القوى القائم .فعىل سبيل المثال،
عندما تخضع الحكومات لسيطرة ش
ال�كات ويوجد مستوى مرتفع
عرض عام | 11

الطار  :5الحاجة إىل تدعيم الحوافز لجمع بيانات عن التنمية
إ
عىل مدار سنوات ،ضخ مجتمع التنمية استثمارات ضخمة ف ي�
الحصائية ف ي� أفريقيا من خالل تقديم
مجال تنمية القدرات إ
والخ�ات الفنية .لكن النتائج مازالت مخيبة
الموارد االقتصادية ب
آ
أ
فالكث� من بلدان المنطقة ال يزال يفتقر إىل البيانات
للمال.
ي
أ
الالزمة لرصد الوضاع االجتماعية واالقتصادية ،مثل الفقر
وعدم المساواة وتقديم الخدمات .ونتيجة لذلك ،ت ز
ت�ايد
المطالب بالحصول عىل المزيد من أ
الموال وبناء المزيد
ش
المنس هو أن
ال�ء
ي
من القدرات لحل هذه المشكلة .لكن ي
البلدان تحتاج إىل حوافز سياسية لتشجيعها عىل تنمية قدراتها
الحصائية.
إ
ف
الكث� من البلدان ،تدفع الحوافز السياسية من
و�
ي
ي
هم ف ي� السلطة إما إىل تجنب االستثمار ف ي� بناء القدرات أو

العمل بشكل نشط عىل تقويضها .وتنظر بعض النخب ف ي�
البلدان أ
الفريقية إىل أنظمة البيانات عالية الجودة عىل أنها
أداة يمكن أن تستخدمها المعارضة لمراقبة أداء هذه النخب.
ومن ثم ،تتحفز هذه النخب إما إلنشاء مكاتب إحصائية
بموظف� من ي ن
ين
ب� مؤيديها
ضعيفة أو موالية لها وتزويدها
الخ�اء ي ن
ين
الفني�.ب لكن بالطبع ال تقترص
السياسي� ،وليس من ب
أ
هذه الممارسات عىل أفريقيا وحدها .فهذا المر ينطبق عىل
استخدام القدرات الموجودة بقدر انطباقه عىل بنائها .ففي
أمريكا الالتينية ،وهي منطقة معروفة بقدراتها ف ي� مجال جمع
البيانات ،هناك العديد من أ
المثلة حيث أدت الديناميكيات
ج
الحصاءات الرسمية.
السياسية إىل إضعاف مصداقية إ

المصدر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم .2017
أ .ديفاراجان (.)2013
ب .بيجل وآخرون (.)2016
رويتب�ج وناجاساوا (.)2016
ج .مجلة إيكونوميست ()2012؛ نورييجا ()2012؛
ي

من التفاوتات ،فإن االتحادات قد تصبح السبيل الوحيد أمام
العمال لحل مشكلة عملهم الجماعي 18،ت
ح� وإن كان التمثيل
ف
و� مثل هذه الحاالت ،قد يؤدي إصدار قانون لزيادة
يغ� كامل .ي
مرونة عقود العمل إىل تقويض العضوية داخل االتحادات
العمالية وتفاقم مستوى عدم المساواة ،وهو ما يمكن أن يؤدي
بدوره إىل بقاء نفوذ أ
19
الغنياء.

التغي� :التنافسية والحوافز
محركات
ي
أ
والفضليات واالعتقادات
إن الجهود الرامية إىل تدعيم قدرة المؤسسات عىل إتاحة
تعزيز ت ز
تث� ،من منظور
االل�ام والتنسيق والتعاون بفاعلية ي
الكث� من الممارسات التقليدية
تفاوت القوة ،شكوكاً حول
ي
لمجتمع التنمية .فأي شخص يسعى إىل تصميم سياسات أك�ث
ف
تأث� توزيع القوة
فاعلية قد يفيده ي� ذلك إدراك مدى إمكانية ي
داخل ساحة السياسات عىل تصميم السياسات وتنفيذها،
وكذلك مراعاة مدى إمكانية إعادة تشكيل هذه الساحة لتوسيع
نطاق مجموعة السياسات القابلة للتنفيذ.
وتتم إعادة تشكيل ساحة السياسات عند تغ� أ
الطراف
ي
ت
ال� يمكنها المشاركة ف ي� عمليات اتخاذ القرار (التنافسية داخل
ي
ف
تحول ي� الحوافز للسعي إىل
ساحة السياسات) ،وعند إجراء ُّ
ف
تحول ي� أفضليات
تحقيق أهداف معينة ،وكذلك عند حدوث ُّ
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واعتقادات أ
الطراف الفاعلة 20.وعىل سبيل التوضيح ،لننظر
كيف تكون البلدان ث
أك� أو أقل فاعلية ف ي� إعادة توزيع الدخل
من خالل نظام المالية العامة .ومتوسط مقياس التفاوت (كما
السو� أ
ق
ن
للفراد هو 0.47
جي�) بنا ًء عىل الدخل
ي
فيسجله معامل ي
ف
ي� البلدان المتقدمة و 0.52ي� البلدان النامية .وبعد أخذ آثار
ض
ال�ائب والتحويالت ي ن
بع� االعتبار ،يهبط المعامالن المناظران
التوال  .وإذا تم أيضا إدراج أثر الخدمات
إىل  0.31و 0.50عىل
ي
المقدمة (السيما التعليم والرعاية الصحية) ،سيهبط
العامة
َّ
أك� :إىل  0.22ف ي� البلدان المتقدمة و0.42
مقياس التفاوت بدرجة ب
ف ي� البلدان النامية 21.وقدرات إعادة التوزيع القابلة للقياس لدى
تفس�ها
تفس�ها بطرق مختلفة .فهي يمكن ي
هذه البلدان يمكن ي
أ
عىل أنها القدرة النسبية لمختلف الطراف الفاعلة عىل معارضة
والتأث� فيها.
القرارات بشأن كيفية توزيع الموارد ف ي� بلد ما،
ي
تفس�ها أيضا عىل أنها الحوافز المشجعة للحكومات عىل
ويمكن ي
ض
تز
النفاق – وضع المزيد من
االل�ام بتحصيل ال�ائب وتخصيص إ
الضوابط والتوازنات عىل السلطة مرتبط بإجراء المزيد من إعادة
تفس�ها عىل أنها أفضليات إعادة التوزيع ف ي�
التوزيع 22.أو يمكن ي
بلد ما.
التنافسية .يتحدد من يتم شإ�اكه ف ي� ساحة السياسات
ومن يتم استبعاده منها تبعاً للقوة النسبية أ
للطراف الفاعلة
المتنافسة ،وكذلك تبعاً للحواجز أمام المشاركة (أي مدى
تنافسية العملية) .فساحة السياسات أ
ال ثك� تنافسية هي تلك

ال� تجد أ
ت
الطراف الفاعلة أو المجموعات فيها مسوغا منطقيا
ي
للتعب� عن مصالحها
للمشاركة ف ي� عملية اتخاذ القرار وطرقا
ي
وممارسة نفوذها .أ
ف
ولن التنافسية تحدد من يتم شإ�اكه ي� عملية
التفاوض ومن يُستبعد منها ،فإنها ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم
االشتمال .يغ� أنها تؤكد أيضا عىل الحواجز أمام المشاركة .ومع
أن شإ�اك المزيد من أ
الطراف الفاعلة ف ي� عملية صنع القرار ال
يضمن ض
بال�ورة اتخاذ قرارات أفضل ،فإن ساحة السياسات
أ
ال ثك� تنافسية ترتبط عاد ًة بارتفاع مستويات ش
ال�عية والتعاون.
وعندما تكون إجراءات اختيار السياسات وتنفيذها ث
أك� تنافسية،
فإن تلك السياسات يُنظر إليها عاد ًة عىل أنها "عادلة" كما تحفز
أك�.
التعاون بفاعلية ب
أ
ت
ال� تشجع الطراف الفاعلة عىل
الحوافز .تُعد الحوافز ي
االل�ام �ف
االل�ام باالتفاقات عنرصا أساسيا إلتاحة تحقيق ت ز
تز
ي
ف
ت
ز
ساحة السياسات .ويتطلب االل�ام بمصداقية الثبات ي� مواجهة
المتغ�ة .ومن ثم ،فمن المهم للغاية وجود حوافز
الظروف
ي ِّ
تشجع أ
الطراف الفاعلة عىل ت ز
االل�ام باالتفاقات من أجل تصميم
ِّ
السياسات وتنفيذها بفاعلية .كما أن تدعيم الحوافز إلخضاع
واضعي السياسات للمساءلة يمكن أن يعزز االمتثال الطوعي ألن
تكرار تنفيذ ت ز
االل�امات يساعد عىل بناء الثقة ف ي� المؤسسات.
أ
أ
الفضليات واالعتقادات .تُعد أفضليات واعتقادات الطراف
الفاعلة ف ي� عملية اتخاذ القرار مهمةً لتحديد ما إذا كانت نتائج
العملية ستعزز مستوى الرفاهة وما إذا كان النظام يستجيب
لمصالح من هم أقل نفوذا .ويتيح تجميع أ
الفضليات ،عىل سبيل
المثال ،التعرف عىل االعتقادات بوضوح أك� .أ
ولن أفضليات
ب
واعتقادات ُّ أ
الطراف الفاعلة تحدد شكل أهداف سياساتها ،فإن
ال�وط المهمة لتحقيق فاعلية السياسات هو التنسيق ي ن
أحد ش
ب�
أ
تطلعات هذه الطراف.
يتناول هذا التقرير بشكل متعمق كيف يمكن أن تؤدي
أ
والفضليات
التغي�ات عىل صعيد التنافسية والحوافز
ي
أ
واالعتقادات إىل تعزيز فاعلية السياسات لتحقيق المن والنمو
والنصاف .وقد تختلف نقاط البدء هذه تبعا للتحدي الوظيفي
إ
الرئيس أي ما إذا كانت إحدى السياسات تحتاج إىل تعزيز ت ز
االل�ام
ي
أو التنسيق أو التعاون .ونظرا تل�ابط التحديات الوظيفية ،فإن
مكملة بعضها لبعض.
نقاط البدء ِّ
دور القانون ف ي� تحديد شكل ساحة السياسات
يُعد القانون أداة فعالة إلعادة تشكيل ساحة السياسات.
القوان� تؤثر بشكل عام عىل مصالح أ
ين
الطراف الفاعلة
ورغم أن
أ
ف
ذات القوة ال بك� ي� التفاوض ،فإنه قد ثبت أيضا أهمية القانون
للتغي� .والقانون ،بحكم طبيعته ،هو أداة توفر لغة
بوصفه أداة
ي
أ
وهيكال وإجراءات رسمية خاصة لتنظيم الشياء ،وهذه السمات
تمكِّ نه من أن يصبح وسيلة قوية مستقلة عن القوى والمقاصد
ت
ال� تقف وراء إصداره ف ي� البداية .ويمكن استخدام القانون،
ي

بالضافة إىل ت
إس�اتيجيات اجتماعية وسياسية أخرى ف ي� الغالب،
إ
أداة ت ز
لتغي�
لالل�ام والتنسيق من أجل تعزيز المساءلة وأيضا ي
قواعد اللعبة من أجل تشجيع تهيئة مساحات للتفاوض ث
أك�
ت
ين
ال� يمكنها تشكيل مساحات
إنصافا.
والقوان� الفعالة هي أتلك ي
للتفاوض تسمح بزيادة قدرة الطراف الفاعلة متدنية التمثيل عىل
تغي� المكاسب لخفض تكلفة
المنافسة ،وتقدم حوافز من خالل ي
أ
وتغ� الفضليات بتعزيز
االمتثال (أو زيادة تكلفة عدم االمتثال) ،ي ِّ
ت
ال� يمكن أن يتم التنسيق حولها .لكن قانون
النقاط الجوهرية ي
الدولة هو مجرد قانون واحد ضمن قواعد عديدة تنظم السلوك
والسلطة والتنافس ي ن
ب� الخصوم .وهذه التعددية القانونية
ف
(الطار  )6ليست جيدة أو سيئة ي� حد ذاتها :فهي
والمعيارية إ
ف
يمكن أن تشكِّل تحديات ،لكن يمكن أن تتيح فرصا ي� الوقت ذاته.
يمكن أن يلعب القانون دورا ف ي� تعزيز التنافسية داخل
ساحة السياسات .وتعزيز التنافسية يتضمن إجراءات مسبقة
(تتعلق بوسائل سن القانون ومدى شفافيته والمشاركة ف ي�
إصداره) وإجراءات الحقة (تتعلق بمدى تطبيق القانون باتساق
وعدالة) .وإذا رأت أ
الطراف الفاعلة المختلفة أن هذه العملية
بالقصائية أو ال تعكس سوى مصالح فئات بعينها ،فإنها
تتسم إ
قد ال ت ز
تل�م بها أو قد تعارضها بشكل رصيح .وهناك أدوات
يمكنها تعزيز التنافسية داخل ساحة السياسات ،من بينها عىل
سبيل المثال جلسات النقاش العامة ،والمشاورات مع أ
الطراف
 23ف
و�
المعنية ،والمراجعات االجتماعية ،إ
والجراءات التشاركية .ي
لتغي�
هذه الحالة ،يُستخدم القانون أداة لتعزيز المساءلة أو ي
قواعد اللعبة أو كليهما معا .وتتجسد هذه الوظيفة ،عىل سبيل
المثال ،ف� منارصة اعتماد ي ن
قوان� تداول المعلومات.
ي
يمكن أن يلعب القانون دورا ف ي� تحديد شكل الحوافز
المشجعة أ
للطراف الفاعلة عىل ت ز
االل�ام باالتفاقات من خالل،
ف
ف
عىل سبيل المثال ،المصداقية � التهديد بالعقاب أو � ت ز
االل�ام
ي
ي
بالمكافأة عىل االمتثال .وينظم القانون السلوك من خالل قواعد
ب� حظر الرشوة ،وتحديد رسوم ت
تت�اوح ما ي ن
ال�اخيص وإنشاء
أ
أ
سجل لمؤسسات العمال ،وصوال ً إىل منع زواج الطفال ،وكذلك
من خالل وسائل إلنفاذ هذه القواعد .واتباعاً للنظرية القانونية
ين
القوان� عىل اعتماد سلوكيات معينة
الكالسيكية لهارت ،تحفز
من جانب أ
الفراد ش
وال�كات من خالل السلطة القرسية ،والسلطة
24
التنسيقية ،والسلطة ش
ال�عية.
أ
ف
يمكن أن يكون القانون فعاال ي� إعادة تشكيل الفضليات
وتنسيق التوقعات بشأن كيفية ترصف آ
الخرين ،ليقوم بدوره
كأداة تنسيق .وبهذه الطريقة ،يمكن استخدام القانون أداة
تعب�ية ت
يس�شد بها الناس بشأن كيفية الترصف عندما
إرشادية ي
تكون لديهم خيارات عديدة ،أو (من الناحية االقتصادية) عند
وجود العديد من التوازنات 25.ويقدم القانون إرشادا واضحا ف ي�
خضم آ
الراء المتباينة .ت ز
ويل�م الناس بالقانون ألن قيامهم بذلك
يسهل أ
النشطة االجتماعية واالقتصادية.

إال أن ساحة السياسات
أ
الكثر تنافسية ترتبط عاد ًة
بارتفاع مستويات الشرعية
والتعاون .وعندما تكون
إجراءات اختيار السياسات
وتنفيذها أكثر تنافسية،
فإن تلك السياسات
يُنظر إليها عاد ًة على أنها
"عادلة" كما تحفز التعاون
بفاعلية أكبر.
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الطار  :6التعددية القانونية والمعيارية
إ
إن ظاهرة "التعددية القانونية" أي وجود أنظمة قانونية متعددة
وسياس ما موجودة عىل مر
داخل مجتمع أو نطاق اجتماعي
ي
التاريخ وال تزال موجودة حاليا ف ي� البلدان النامية والمتقدمة عىل
حد سواء .أ
والشكال الحديثة من التعددية القانونية تعود جذورها
ال� وضعت خاللها أ
النظمة القانونية
إىل الحقبة االستعمارية ت ي ُ
أ
الغربية من أجل المستعمرين ،فيما تم إالبقاء عىل النظمة
التقليدية من أجل السكان أ
ال ي ن
صلي� .وكما هو موثق جيدا ،ال يزال
ف
العر� يهيمن عىل التنظيم االجتماعي وتسوية
القانون التقليدي أو أ ي
ض
نز
ا� ف ي� أفريقيا وأنحاء أخرى من العالم
ال�اعات ف وإدارة الر ي
العر� ،بما �ف
االع�اف بالقانون ف
النامي .و� بعض الحاالت ،يتم ت
ي
ي
ي
مجموعة متنوعة من أ
الشكال المؤسسية التقليدية والمختلطة
ذلك
ال�اعات ،وإدراجه رسمياً ف
ن
لتسوية ن ز
القانو� كما ف ي� غانا
النظام
�
ي
ي
وجنوب أفريقيا وجنوب السودان واليمن والعديد من دول
ف
و� حاالت أخرى ،مازالت هناك أشكال
المحيط الهادئ الجزرية .ي
كهذه توفر الوسائل الرئيسية للتنظيم االجتماعي وتسوية ن ز
ال�اعات
ف
ت
ال� يُنظر إليها
ي� ظل غياب إمكانية اللجوء فإىل أنظمة الدولة ي
عىل أنها ش
وليب�يا والصومال.
م�وعة وفعالة ،كما ي� أفغانستان ي
وتعكس أ
النظمة القانونية العرفية القيم وهياكل القوى السائدة
وغ� ثابتة) للمجتمعات ت
وبالتال
الم�سخة بها،
متغ�ة ي
(وإن كانت ي
ي
ترى غالبا عىل ِّأنها غ� مستوفية للمعاي� أ
الساسية لعدم ي ز
التمي�
ُ
ي
ي
والحقوق أ
ين
المستخدم�
والصول القانونية .علما بأن مدى رؤية
المحلي� لهذه أ
ين
النظمة عىل أنها ش
م�وعة وفعالة يُعد مسألة
ف
تجريبية ونسبية أيضاً ي� ظل البدائل المتاحة.

وثمة مصدر آخر للتعددية المعيارية وهو أ
العراف االجتماعية
أ
القل بروزا لكنها مؤثرة بدرجة عالية أي قواعد السلوك والمواقف
االجتماعية المتعارف عليها بشكل عام داخل مجموعة اجتماعية
الدبيات يوثق كيف تحكم أ
معينة .وهناك كم هائل من أ
العراف
ال� تجمعها هوية ت
ت
مش�كة
االجتماعية ،المستمدة من
الجماعات ي
والنقابات المهنية وممارسات أ
العمال وما شابهها ،الغالبية
نسا�.أ وتعد أ
العراف االجتماعية وسيلة
العظمى من السلوك إال ن ي ُ
لتسي� المعامالت االجتماعية واالقتصادية من خالل
أساسية
ي
آ
تنسيق توقعات الناس بشأن كيفية ترصف الخرين .والعقوبات
االجتماعية ،مثل الشعور بالعار وفقدان السمعة أو ف ي� بعض
يز
لتحف�
الحاالت العنف المجاز اجتماعيا ،هي وسيلة فعالة
ب
عت� سلوكا معاديا للمجتمع ومنحرفا.
التعاون عىل منع ما يُ ب
لكن هناك مصدرا آخرا للتعددية المعيارية ناتجا عن نظام
الحال حيث يقوم العديد من الجهات الفاعلة الحكومية
العولمة أ ي
ش
ومتعددة الطراف والخاصة بوضع ون� قواعد حول طائفة
واسعة من المعامالت والسلوك (انظر الفصل التاسع) .وبشكل
م�ايد ،ت
تز
تس�شد التجارب القانونية المحلية بهذه التفاعالت
أ
ت
ال� تغطي موضوعات مثل التجارة ،والعمالة،
الوسع نطاقا ي
والدارة العامة،
والبيئة ،والموارد الطبيعية ،والمؤسسات المالية ،إ
ت
والمش�يات ،وتنظيم المرافق ،وحقوق
والملكية الفكرية،
إالنسان .ويمكن أن تأخذ هذه التفاعالت شكل معاهدات وعقود
معاي� طوعية ومبادئ إرشادية
الم ِلزم) أو ي
دولية ُم ِلزمة (القانون ُ
الم ِلزم) .وقد تعزز هذه القواعد قانون الدولة الذي
(القانون يغ� ُ
ج
تكمله أو تنافسه.
أو
والخاصة
العامة
المجاالت
يحكم
ِّ

المصدر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم .2017
ن
ين
سنست� ()1996؛ باسو ()2000؛ بوس� ()2000؛ ديكسيت (.)2004
أ .إليكسون ()1991؛
ب .بالتوه ( 2000ب)
ج .بريثويت ودراهوس ()2000؛ هوليداي و شافر ()2015

ف ي� نهاية المطاف ،تحتاج البلدان إىل إرساء سيادة القانون،
التطبيق المتجرد والمنهجي للقواعد المعروفة عىل أ
الطراف
ين
والمواطن� عىل السواء ،الستغالل كامل
الفاعلة الحكومية
إمكاناتها االجتماعية واالقتصادية .لكن كما أشار جوردون براون،
رئيس الوزراء أ
السبق للمملكة المتحدة" ،تكون القرون الخمسة
الوىل هي أ
أ
الصعب دائما ف ي� إرساء سيادة القانون" .وينبثق نموذج
ت
(ذا�) يحدد شكل ت ز
ال�ام
سيادة القانون عن سجال نابع من الداخل ي
المجتمعات بمبادئ سيادة القانون مع مرور الوقت – يستغرق
ذلك وقتا طويال للغاية ف� بعض أ
الحيان .ويتناول إالطار  7العملية
ي
الصعبة للتحول إىل إرساء سيادة القانون .وتصميم سياسات
بع� االعتبار هذه أ
برامجية تأخذ ي ن
الدوار المختلفة للقانون يمكن
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ت
ال� يمكن أن تضع البلدان ف ي�
أن يعزز فاعلية السياسات إالنمائية ي
نهاية المطاف عىل مسار يقودها إىل تعزيز سيادة القانون.
أ
والنصاف:
تعزيز فاعلية السياسات لتحقيق المن والنمو إ
الصالح
المداخل إىل إ
كيف يمكن أن يؤدي تعزيز دور القانون لحداث تغي�ات �ف
إ
ي
ي
مستوى التنافسية والحوافز أ
والفضليات واالعتقادات إىل تعزيز
المن والنمو والنصاف؟ لنأخذ أ
فاعلية السياسات لتحقيق أ
المن
إ
مثاال .بمقدور مؤسسات الحوكمة ،سواء كانت رسمية أم يغ�
رسمية ،حل المشكالت المتعلقة ت ز
باالل�ام والتعاون من خالل
إيجاد حوافز تشجع عىل عدم استخدام العنف .وهناك أربع

الطار  :7االنتقال إىل إرساء سيادة القانون
إ
مقارنةً بالدراسات المستفيضة حول عمليات االنتقال إىل
الديمقراطية ،من المستغرب أنه لم يتم إجراء سوى قدر ضئيل من
الدراسات المنهجية حول عمليات االنتقال إىل إرساء سيادة القانون
بالمعاي� الحديثة .ويكشف التاريخ عن ثالثة أنواع منفصلة من
ي
عمليات االنتقال يمكن للمرء التعلُّم منها ،مع وجود مسارات أخرى
قد تكون ممكنة )1( :التحول من نظام ن ف
وغ� رسمي
عر� ي
ُّ
ي
قانو� ي
وشديد التعددية غالبا إىل نظام حديث موحد؛ و( )2كيفية قبول
النخب القوية لفرض قيود قانونية عىل نفوذها؛ و( )3كيفية نجاح بلد
ما ف� تكييف النظم القانونية أ
الجنبية لتتالءم مع أهدافه الخاصة.
ي
ف
عر� أو تعددي (أو كليهما) إىل آخر حديث
و ُّ
التحول من نظام ي
موحد تحفزه عادةً ،عىل مستوى القاعدة ،أطراف فاعلة ترى أن
النظام الرسمي الموحد يخدم مصالحها بشكل أفضل ،السيما
مصالحها االقتصادية ف� توسيع نطاق التجارة واالستثمار .أ
المر
ي
ت
ال� ي ِّ ز
تم�
المهم :فعند نقطة معينة ،تصبح االرتباطات الشخصية ي
أ
النظمة العرفية يغ� مالئمة لمساندة المعامالت ي ن
ب� الغرباء الذين
كث�ا .ومع ذلك ،تكون تكاليف هذا
يبتعدون بعضهم عن بعض ي
التحول مرتفعة ،ويفضل أصحاب المصلحة الحاليون غالبا القواعد
ُّ
العرفية .وبالتال ،يكون النفوذ السياس بالغ أ
الهمية ف ي� إحداث هذا
ي
ي
التحول.
ُّ
ف
طبق القانون الرسمي أوال ً عىل يغ� النخب ("سيادة
ي
العادة،
�
ُ َّ
ي
التحول إىل "سيادة القانون" عندما تقبل
بحكم القانون") .ويحدث ُّ
ت
ال� يقررها القانون .ويرى البعض أن القيود
النخب ذاتها القيود ي
ن
ح� تُوزع السلطة داخل النظام
الدستورية تدعم بعضها البعض ي
أك� عىل المدى
مكاسب
ستحقق
بالتساوي وتدرك النخب أنها
ب
أ
البعيد من خالل القواعد الدستورية .لكن ما ال تفرسه هذه النظرية
يتغ� ي ز
م�ان
هو لماذا تتمسك هذه النخب نفسها بهذه القيود عندما ي َّ
القوة بعد ذلك ويكون بمقدور فئة واحدة التغلُّب عىل بقية الفئات.
وبالمثل ،تشكِّل المحاكم المستقلة دائما تهديدا لنفوذ النخب.
يقدم الحكام عىل التسامح مع هذه النخب عندما يكون
فلماذا ِ
وتش� هذه النتيجة إىل
عليها؟
القضاء
أو
بها
التالعب
بمقدورهم
ي

المصدر :فرانسيس فوكوياما لتقرير عن التنمية ف ي� العالم .2017
أ .انظر نورث وواليس ووينجاست (.)2009

لتحس� نتائج أ
ين
المن ،وهي:
آليات رئيسية للحوكمة تُعد مهمة
ن
ز
تقاسم السلطة ،وإعادة توزيع الموارد ،وتسوية ال�اعات،
والعقوبات .ويتم تسليط الضوء عىل تقاسم السلطة وإعادة
توزيع الموارد ف ي� التوضيحات التالية.
يمكن أن يؤدي تقاسم السلطة وإعادة توزيع الموارد إىل
ف
القصاء
القصاء ودوافع االنخراط ي� العنف .وكما أن إ
الحد من إ
قد يؤدي إىل العنف ،فإن آليات تشجيع تقاسم السلطة ،مثل

أن إرساء المبادئ الدستورية يلزم أن يرتكز عىل إطار معياري قوي
اح�ام القانون .وبعد ذلك ،يتوقف ت
يحمل بالتال النخب عىل ت
اح�ام
ي
ت
ال� تحتفظ بها المؤسسات
االستقاللية
درجة
عىل
بشدة
القانون
ح� بعد اختفاء ي أ
ال� تظل باقية ت
القانونية ت
السس المعيارية.
ي
است�اد أنظمة قانونية أجنبية ،فقد
أخ�اً ،وكما هو الحال مع ي
ي
يكون المتغ� أ
الهم المحدد للنجاح هو مدى استمرار سيطرة
ي
النخب من ِّالسكان أ
ال ي ن
صلي� عىل هذه العملية وقدرتها عىل تكييفها
لتالئم التقاليد الخاصة بالمجتمع .ولذلك ،جربت اليابان طائفة
النظمة أ
متنوعة من أ
الوروبية قبل أن تستقر عىل القانون ن
المد�
ي
ف
ف
أ ن
لما� ودستور بسمارك ي� نهاية القرن التاسع ش
و� وقت
ال ي
ع� .ي
الع�ين ،قامت ي ن
الحق من القرن ش
الص� وجمهورية كوريا وبلدان
أ
آسيوية أخرى كذلك بتعديل بعض النظمة القانونية الغربية
ف
و� بلدان واقتصادات أخرى مثل
لتتالءم مع أهدافها الخاصة .ي
هونج كونج و ي ن
الص� والهند وسنغافورة ،بقيت القوة االستعمارية
ت
(بريطانيا العظمى) هناك لف�ة طويلة وتمكنت من إضفاء صبغتها
عىل شكل القواعد القانونية المحلية .لكن الهند تمارس آ
الن تعددية
بكث� مما تمارسه المملكة المتحدة ذاتها ،وذلك
قانونية بدرجة أعىل ي
ف
المحل .وحققت بلدان ف ي� منطقة أفريقيا
ي� إطار عملية ُّ
التكيف ف ي
جنوب الصحراء نجاحا أقل ي� هذا الشأن ،حيث قوضت السلطات
االستعمارية أ
النظمة العرفية بدال ً من أن تستبدل بها أنظمة حديثة
تقوم عىل قواعد مؤسسية جيدة.
هناك حاجة إىل إجراء المزيد من أ
تحول
عمليات
حول
بحاث
ال
ُّ
أ
ن
قانو� حديث تماما
النظمة القانونية .ومن الواضح أن إنشاء نظام ي
وت�ة النمو االقتصادي .فالنظم القانونية
ليس ش�طا مسبقا لترسيع ي
ذاتها تتطور جنبا إىل جنب مع تطور االقتصاد الحديث .وقد تأ�ت
ي
ال� يلزم عندها االنتقال من نظام ن ف
ت
عر� إىل آخر
ي
قانو� ي
النقطة ،ف ي
الغربي�.ن
ن
اقب�
ي
الكث� من المر ي
رسمي ،ي� مرحلة متأخرة عما يعتقد ي
لكن ال يُعرف سوى القليل نسبيا عن الديناميكيات التاريخية لهذا
كث�ة ت
لتس�شد بها البلدان النامية
االنتقال،
وبالتال ال توجد نظريات ي
ي
المعارصة ف ي� سعيها نحو تطبيق سيادة القانون.

الت�يعية ت
الهيئات ش
ال� تضمن تمثيل جميع الفصائل ،يمكنها
ي
الحد من دوافع االنخراط ف ي� استخدام القوة من خالل زيادة
ال� يجلبها أ
ت
المن .وتُعد ترتيبات تقاسم السلطة مالئمة
المنافع ي
ت
ال� تشهد انقسامات عرقية ودينية
بوجه خاص للمجتمعات ي
كما ف ي� البوسنة والهرسك وأيرلندا الشمالية وكينيا ولبنان وجنوب
ف
ت
ال� تسجل رصاعات ناتجة عن
أفريقيا ،وأيضا ي� البلدان ي
أيديولوجيات متعارضة .وتجرى عاد ًة مفاوضات تقاسم السلطة،
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ال� تؤدي إىل إحالل السالم أ
ت
والمن ،ي ن
ب� النخب .وتشجع هذه
ي
يز
بتحف� مجموعات النخب عىل التصالح
المفاوضات عىل التعاون
ن
بعضها مع بعض وتشجيع االحتواء يب� تابعيها ،وأيضا بإتاحة
سبل بديلة للتنافس عىل السلطة.
يمكن أن تؤدي آليات إعادة توزيع الموارد أيضا إىل الحد
وتغي� الحوافز.
من العنف من خالل إعادة ترتيب السلطة
ي
وتشمل ترتيبات إعادة التوزيع مخصصات الموازنة والتحويالت
الجراءات
االجتماعية وبرامج تعويضات الضحايا .وتتبع بعض إ
التدخلية الحكومية الرامية إىل الحد من الجريمة ف ي� المناطق
مش�كاً لزيادة أ
ض
الح�ية بأمريكا الالتينية نمطاً ت
المن عن طريق
خفض معدالت الفقر والتفاوتات .وقد يحقق التوظيف بالقطاع
العام أيضا االستقرار من خالل ضمان والء الدوائر الرئيسية.
وأحد أ
ين
الموظف�
المثلة عىل ذلك الزيادة الهائلة ف ي� أعداد ورواتب
ن ف
ت
العر�
ي
ال� شهدها العالم ب ي
الحكومي� ي� أعقاب االنتفاضات ي
ف ي� عام ( 2011الشكل  .)5ورغم أن هذا النوع من المحسوبية
السياسية يمكن أن يحل مشكلة العنف ف� المقام أ
الول ،فإنه
ي
يمكن أن يؤدي أيضا إىل الفساد وأن يحدث آثارا مدمرة عىل
الدارية.
استدامة الموازنة والكفاءة إ
ف
التأث�
يمكن أن تساعد السياسات القابلة للتنفيذ ي� الحد من ي
عليها ،مما يعزز النمو .ويعد أ
المن ش�طا مسبقا لتحقيق الرخاء
ُ
لكنه ال يكفي بمفرده ،فيجب أن يُتبع بنمو اقتصادي .وبالنسبة
للتأث� ،فإن السياسات ذات
كب�ة ي
للنمو ،إذا كانت هناك إمكانية ي
الفضلية أ
أ
الوىل من حيث الكفاءة االقتصادية قد تكون أقل قابلية

للتنفيذ من السياسات ذات أ
وبالتال ،فإن تكييف
الفضلية الثانية.
ي
تصميم قابل للتنفيذ ،لكنه ف� المرتبة الثانية من حيث أ
الفضلية،
ي
أ
أك� فاعلية من اختيار السياسة ذات أ
قد يكون ث
الفضلية الوىل
للتأث� عليها فيما يبدو .وعند دراسة تصميمات
والمعرضة
ي
َّ
التأث� عىل السياسات
السياسات البديلة ،يمكن تقليص إمكانية ي
مستقبال عن طريق توقع آ
الثار الممكنة إلحدى السياسات عىل
ً
أ
ف
ن
توازن القوى يب� الطراف الفاعلة المشاركة ي� عملية اتخاذ القرار.
تُعد تجربة االتحاد الروس وبلدان أوروبا ش
ال�قية ف ي� التحول
ي
والكث�
إىل اقتصاد السوق مثاال ً يوضح ذلك 26.فقد ركزت روسيا
ي
من بلدان أوروبا ش
ال�قية ،مدفوعةً بالتوجه االقتصادي السائد
آنذاك وهو أن خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة لها أهمية
أوىل ف ي� تعزيز كفاءة االقتصاد عىل إجراء خصخصة رسيعة
واسعة النطاق لمؤسساتها العامة .ورغم أن هذا النهج قد يكون
أ
ت
ال� نُفِّذت بها
منطقيا لسباب اقتصادية رصفة ،فإن الطريقة ي
موجة الخصخصة أوجدت طبقة جديدة من النخب عارضت
الصالحات الداعمة للمنافسة .ونتيجة لذلك ،ال
التال من إ
الجيل ي
ن
يعا� من وجود صناعات احتكارية
يزال ي
الكث� من هذه البلدان ي
الصالحات،
ومفتقرة إىل الكفاءة .ويتسق ذلك مع رؤية أن إ
ت
ال� تؤدي إىل تركُّز المكاسب ف ي� البداية ،قد تولد معارضة
ي
الصالح من جانب من كانوا يحققون مكاسب
قوية لمواصلة إ
قبل ذلك 27.وعىل العكس من ذلك ،اختارت بولندا ت
ال� ي ز
ك� أوال
ت
ال� تسهل دخول ش�كات جديدة إىل السوق
عىل إ
الصالحات ي
ش
ً
أك� .وخلق هذا
وخصخصة ال�كات الموجودة تدريجيا بصورة ب
التسلسل طبقة من ش
الصالحات
ال�كات الشابة اهتمت بمواصلة إ

ف
ف
العر� ف ي� 2011
الشكل  :5زادت تعيينات موظفي الخدمة المدنية باطراد ي� تونس ومرص ي� أعقاب انتفاضات الربيع ب ي
ب .مرص2014-2000 ،

أ .تونس2014-2000 ،
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المصادر :تونس :بروكماير وخاتراوتش ورباالند 2015؛ مرص:
بتيدي�  2016استناداً إىل أرقام مأخوذة من الجهاز المركزي للتنظيم إ
ي
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معاً .فيما حال دون ظهور مفاجئ لمجموعة نافذة من ش
ال�كات
28
الصالحات.
الكب�ة يمكنها عرقلة إ
ي
ف
ن
تحس� تصميم الهيئات العامة ي� توسيع
يمكن أن يساعد
ي
ين
المسؤول�
مجموعة السياسات القابلة للتنفيذ .فكيفية اختيار
ين
الحكومي� للخدمة ،عىل سبيل المثال ،وهيكل الحوافز الذي
أ
يواجهونه داخل مؤسساتهم لهما أهمية العراف السلوكية القائمة
نفسها .ويمكن المساعدة أيضا ف ي� تحقيق توازن النفوذ داخل ساحة
السياسات من خالل وضع آليات لتعزيز المساءلة ف ي� الهيئات
آ
ت
ال� تساعد ف ي� إعطاء المجموعات
العامة والحفاظ عليها .فالليات ي
أ
أك�
القل قو ًة ذات المصالح الواسعة ،عىل سبيل المثال ،صوتا ب
داخل ساحة السياسات يمكن أن تساعد ف ي� موازنة نفوذ الجماعات
ال ثك� قو ًة ذات المصالح الضيقة .لكن آ
أ
الليات التشاركية ف ي�
ف
المؤسسات الرقابية مازالت يغ� شائعة نسبيا ي� البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل (الشكل .)6
أ
ف
تقوض المصالح الخاصة فاعلية
ي� بعض الحيان ،يمكن أن ِّ
التأث� عىل السياسات ليس نتيجة حتمية لوجود
السياسات ،لكن ي
أ
ن
عالقات وثيقة ي ن
والمسؤول� بالدولة .ومادام
ب� مؤسسات العمال
ي
هناك توازن ي ن
ب� النفوذ والحوافز من خالل آليات قوية لتصميم
أ
ش
ومساءلة الهيئات العامة ،فإن ال�كات ومجموعات العمال
إيجا� عىل السياسات الرامية إىل تحقيق
يمكنها إحداث ي
تأث� ب ي
نمو اقتصادي .وتظهر دراسات الحالة المعارصة أن جمعيات
رجال أ
العمال ساعدت الحكومات عىل ي ن
تحس� مختلف أبعاد بيئة
أ
أنشطة العمال ،مثل ي ن
تأم� حقوق الملكية ،وإنفاذ القواعد بشكل
وتوف� البنية التحتية العامة من خالل ممارسة الضغوط أو
عادل ،ي
الحكومي�.ن
ن
ين
المسؤول�
تحس� مراقبة
ي
ي
ف
يمكن أن يساعد الحد من المحسوبية ي� حل مشكالت
تز
االل�ام المتعلقة بتنفيذ سياسات إعادة التوزيع .فآليات الحد من

المحسوبية يمكنها تعزيز إالنصاف من خالل تحقيق المصداقية ف ي�
أ
ف
تز
و� بعض
االل�ام بالهداف طويلة المدى داخل ساحة السياسات .ي
أ
ض
والنفاق
الحيان ،قد تتوافق حوافز النخب مع إصالحات ال�ائب إ
ت
ال� تكون ف ي� صالح الفقراء .فعىل سبيل المثال ،كانت بال�امج
العام ي
أ
ف
الوىل لمكافحة الفقر ي� بريطانيا العظمى إبان القرن التاسع ش
ع�
ت
ش
ال� تشكل  1ف ي� المائة من نُخب
مدفوعةً أمن جانب ال�يحة العليا ي
ض
ا� .وعىل خلفية الثورة الفرنسية والخوف من إمكانية
مالّك للر ي
أ
اندالع ثورات ،كانت هذه بال�امج تهدف إىل إبقاء اليدي العاملة
ض  29ف
ف
و� أحيان
ي� الريف ومنعها من الهجرة إىل المناطق الح�ية .ي
ف
تغي�
أخرى ،تَل َزم زيادة مشاركة الفئات المحرومة للمساعدة ي� ي
حوافز أ
الطراف الفاعلة ت
ال� تتفاوض عىل وضع السياسات .ويمكن
ي
المبا� أ
ين
ش
المحروم� ف ي� المجالس
للفراد
أن تؤدي زيادة التمثيل
أ
ت
ز
ن
ش
تحس� ال�امات واضعي
الت�يعية والهيئات السياسية الخرى إىل ي
ت
تحسن مستوى تحقيق إالنصاف.
السياسات إ
ال� ِّ
بالصالحات ي
ف
ويمكن ي ن
ش
تحس� التعاون أيضا من خالل المشاركة المبا�ة ي� عملية
اتخاذ القرار .ففي غانا عىل سبيل المثال ،عندما تشارك مؤسسات
ال�يبية ،فإنها تقوم عىل أ
أ
العمال ف� تصميم السياسات ض
الرجح
ي
ض
بسداد ال�ائب المستحقة عليها 30.كما يمكن أن يساعد تعزيز
ف
ين
تغي� الحوافز من خالل مراقبة
الشفافية
وتحس� المعلومات ي� ي
ومقدمي الخدمات .فعىل سبيل المثال،
ترصفات النخب السياسية ِّ
تدخل يستهدف تعزيز المساءلة المحلية والرقابة
قام إجراء
ي
أ
ف
المجتمعية ي� قطاع الرعاية الصحية الولية بإحراز نجاح الفت
ين
ف ي�
تحس� كل من خدمات الرعاية الصحية ونتائجها بالمجتمعات
المحلية المشاركة 31.ومع ذلك ،تتسم إالصالحات غالبا بالتعقيد
وتنطوي عىل انتكاسات متكررة.
مع مرور الوقت ،تؤدي السياسات ت
تحسن مستوى
ال�
ِّ
ي
النصاف بفاعلية إىل الحد من تفاوت القوى أيضاً ،مما يجعل
إ

الشكل  :6السبل الرسمية لمشاركة واسعة النطاق ف ي� عملية اتخاذ القرارات التنظيمية تُعد محدودة ف ي� البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل
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نرس اللوائح التنظيمية
نرس 
ف
ف
ين
المواطن� ي� وضع القواعد.
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المصدر :فريق عمل تقرير عن التنمية ي� العالم  2017استناداً إىل بيانات البنك
ي
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والمحيط الهادئ
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ساحة السياسات ث
أك� تنافسية .وبعد تف�ة من تحقيق نمو
يتمتع الجميع بمنافعه وارتفاع مستويات الدخل ،بدأت الطبقة
ين
بتحس� جودة
الوسطى المتنامية بأمريكا الالتينية ف ي� المطالبة
 32ف
ين
الخدمات والتظاهر ف ي� الشوارع
و�
لتحس� نظام الحوكمة .ي
ف
المقابل ،أدى النمو يغ� المنصف وتركُّز ث
ال�وة ي� أيدي حفنة
قليلة إىل تجميع السلطة والشعور بالظلم ،مما يضعف حوافز
ين
المحروم� من منافع التنمية .ومن ثم،
التعاون والتنسيق لدى
من ض
ال�وري فهم كيف يمكن تعديل أوجه التفاوت القائمة من
الصالحات.
خالل إ
أ
تُعد طبيعة ساحة السياسات بالغة الهمية لتحديد ما إذا
كانت أ
الطراف الفاعلة ستتمكن من التوصل إىل اتفاقات لتطبيق
تحسن مستوى الرفاهة والحفاظ عىل هذه االتفاقات.
سياسات ِّ
ت
وهناك أهمية خاصة للإجراءات
الصالحات
ال� سيشجع أحد إ
الطراف الفاعلة أ
المق�حة عىل اتخاذها من جانب ي أ
ت
الخرى ف ي�
ف
ساحة السياسات .ويعرض تقرير عن التنمية ي� العالم 2017
ف
الطار  8من منظور
الصالحات ،ويناقش ذلك ي� إ
كيفية تطبيق إ

الصالحات
وت�ز المناقشة كيف تنطوي إ
نظرية المباريات .ب
ن
ن
مختلف� ،وغالباً ما
مستوي�
النمائية عىل إجراء "مباريات" عىل
إ
ي
ي
أ
التغي� إىل تجاهل المباراة
تميل الطراف الفاعلة الساعية نحو
ي
المهمة حقاً.
ف
الطار التصوري الوارد ي� هذا التقرير.
يلخص الشكل  7إ
ب� الحوكمة والتنمية .ف
ويوضح الشكل التفاعل الديناميك ي ن
و�
ي
ي
صميم هذا التفاعل تقع ساحة السياسات ،وهي ي ز
الح� الذي
تتفاوض بداخله أ
الطراف الفاعلة وتصل إىل اتفاقات بشأن
ف
و� ظل مجموعة من القواعد ،يظهر
السياسات والقواعد .ي
أ
الطار كيف يؤدي ت ز
االل�ام والتنسيق والتعاون
الجانب اليمن من إ
ب� أ
ين
الطراف الفاعلة إىل تحقيق نتائج إنمائية محددة (مباراة
أ
ف
تغي�
النتائج ي� إ
الطار  .)8لكن هذه الطراف يمكنها االتفاق عىل ي
أ
ف
القواعد ،كما هو موضح ي� الجانب اليرس من إالطار (مباراة
ف
التغي�ات ف ي� نتائج التنمية (مثل
الطار  .)8وتؤدي
القواعد ي� إ
ي
ف
تركيبة النمو أو تركُّز ث
وغ�
ال�وة)
والتغي�ات ي� القواعد (الرسمية ي
ي
الرسمية عىل السواء) إىل إعادة تشكيل تفاوت القوى الذي يتجىل
ف ي� ساحة السياسات.

الطار " :8مباراة القواعد" :االهتمام بمواضع التحرك
إ
يستخدم إالطار الوارد ف ي� هذا التقرير نظرية المباريات وهو فرع
من العلوم االجتماعية يدرس السلوك إال ت
س�اتيجي لفهم ديناميكيات
القوة والسياسة و إالصالح .ورغم أن واضعي السياسات ربما ال
يفكرون بوعي باستخدام هذه النظرية ،فإنهم يمارسون مباريات
إال ت
س�اتيجيات يوميا ،ويمكن فهم ترصفاتهم باستخدام دقة النماذج
ف
النظرية للمباريات وموضوعيتها .ويهدف إالطار ي َّ ن
المب� ي� هذا التقرير
تأث� الحوكمة عىل التنمية مع مرور الوقت .ولهذا
إىل فهم كيفية ي
ين
الغرض ،يتضمن إالطار مباريات تجري عىل
مستوي� .وتقع مباراة
المستوى أ
الول (مباراة النتائج) عندما تستجيب أ
الطراف الفاعلة ،ف ي�
ظل مجموعة معينة من القواعد والسياسات ،باتخاذ قرارات بشأن
االستثمار واالستهالك والعمل ودفع ض
ال�ائب وتخصيص الموازنات
و تز
االل�ام بالقواعد وما إىل ذلك .وتؤدي تلك القرارات إىل تحقيق
أ
ويش� إالطار إىل أنه توجد أيضا
النتائج (المن ،النمو ،إالنصاف) .ي
أ
ن
الثا� (مباراة القواعد) تتفاوض فيها الطراف الفاعلة
مباراة للمستوى ي
ت
عىل إعادة ي ن
ال� تحدد شكل التفاعالت
تعي� السياسات و
القواعد ي
أ
ف
أ
الالحقة من جانب هذه الطراف ي� إجراء المباريات مستقبال.
ونظريا ،يجب أن تؤدي القواعد والسياسات المختارة إىل تحقيق
الخ�اء االقتصاديون إىل أنه يمكن
ويش� ب
النتائج المرجوة اجتماعيا .ي
لشخص ما اختيار القواعد المثالية لمباراة النتائج باعتبارها نهج
آ
ت
ال� سيختارها
"تصميم الليات" ،وتكون القواعد المختارة هي تلك ي
خطط اجتماعي" .ومع أن ذلك يُعد طريقة
خ�" أو ُ"م ِ
"ديكتاتور ي ِّ
مفيدة لتحديد الهدف ئ
النها� للتنمية ،فإنه ليس دليال إرشاديا كافيا
ي
للتنمية .ويش� تصميم آ
الليات إىل أن إالصالح
لفهم العملية الفعلية
ي

عبارة عن قفزة تحدث مرة واحدة عندما يفرض شخص ما القواعد
ف
ن
الثا�،
"المثالية" .ويتجاهل التصميم مباراة القو أاعد ي� المستوى ي
وتنوع أ
الفضليات والحوافز ،وحقيقة أن الطراف الفاعلة المختلفة
ف
يمكن أن يكون لديها نفوذ شديد التفاوت ي� مباراة القواعد .كما أنه
ف ي� عملية إالصالح والتنمية ،تجري مباراة القواعد حيثما يكون هناك
تحرك.
ف
ف ي� الواقع ،تجري مباراة القواعد حيثما يظهر تفاوت ي� القوى،
حيث تمتلك بعض أ
الطراف الفاعلة نفوذا ش
أك� (النخب) فيما
مبا�ا ب
ال تمتلك أطراف أخرى سوى نفوذ يغ� ش
مبا� تمارسه ،عىل سبيل
المثال ،من خالل التصويت (المواطنون) .ومن المعروف منذ زمن
بعيد أن القوة تشكل محددا مهما لكيفية عمل المجتمع وكيفية
تقاسم مكاسب النشاط االقتصادي داخل الدول وفيما بينها .ومن
خالل نظرية المباريات ،يستطيع المرء إضفاء صبغة رسمية عىل
بعض هذه المفاهيم الصعبة ،والسيما فكرة أن القوة تعتمد ف ي�
النهاية عىل ظروف واعتقادات وأعراف عامة الناس.
وأحد الدروس الرئيسية المنبثقة عن هذا النهج هو أن القواعد
تال� تسمح أ
للطراف الفاعلة ت ز
باالل�ام والتنسيق والتعاون تؤدي عاد ًة
ي
ف
ف
و� نهاية المطاف ،تسمح أدوات
إىل تعزيز أالكفاءة ي� مباراة النتائج .ي
تز
االل�ام للطراف الفاعلة بتعديل المباراة بحيث تتوافق حوافزها.
ولتحقيق التنسيق ،يجب أن تساعد السياسات عىل بناء المعرفة
و� بعض أ
ف
الحيان ،يتطلب
بأن كل فرد سيقوم بالتحرك أ المرغوب .ي
ذلك تقديم حوافز لبعض الطراف الفاعلة يك تبدأ التحرك المرغوب
الطراف أ
لتتبعها أ
يز
ولتحف� التعاون ،يجب أن تضع
الخرى بعد ذلك.

(يتبع إالطار ف ي� الصفحة التالية)
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الطار " :8مباراة القواعد" :االهتمام بمواضع التحرك (تابع)
إ
السياسات آلية ذات مصداقية للثواب أو العقاب تبعا لتحركات
أ
الطراف الفاعلة من أجل الحث عىل القيام بتحركات أخرى تؤدي إىل
تحقيق النتيجة المفضلة للجميع.
مع مرور الوقت ،يمكن أن يؤدي تكرار مباراة القواعد إىل إنشاء
حكومة أفضل قدر ًة عىل إنفاذ القواعد ن ز
ب�اهة عىل سبيل المثال،
ع� وقضاة وضباط ش�طة يمكنهم إدارة نظام قانو�ن
بم� ي ن
ش
ي
باالستعانة ِّ
رسمي ،السيما من خالل إدارة نظام قانون العقود .وهذا القانون هو
تحسن كفاءة مباراة النتائج بالسماح
منظومة من القواعد الرسمية ِّ
أ
للطراف ت ز
باالل�ام ببعض التحركات المستقبلية المحددة.ب وعندما

توافق هذه أ
الطراف عىل التعاقد طواعيةً  ،فإن نتيجة أحد التفاعالت
يغ� التعاونية يمكن أن تؤدي إىل تحقيق نتائج أفضل للجميع .ويرتبط
هذا التحليل ارتباطا وثيقا بمفهوم "العقد االجتماعي" الذي تعود
ين
اليوناني� القدماء .وتتسم العقود االجتماعية،
جذوره إىل المفكرين
تال� تحفز أ
االل�ام بالقواعد طواعية ،بأنها أك�ث
الطراف الفاعلة عىل ت ز
ي
كفاءة واستدامة عادةً .فوراء جميع المجتمعات المستقرة شكل ما
للفراد توقع سلوك آ
من أشكال العقد االجتماعي الذي يتيح أ
الخرين
والترصف بناء عىل ذلك.

المصدر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم .2017
أ
أ
ف
ف
ي َّ ن
يش� الجانب اليرس
الطار الخاص بتقرير عن التنمية ف ي� العالم 2017
أ �	.إ
يش� الجانب اليمن من الشكل إىل مباراة النتائج فيما ي
والمب� ي� الشكل  ،7ي
ي
إىل مباراة القواعد.
يل�م الطرف أ
ف
االل�ام أيضا من خالل نظام قواعد يغ� رسمي .فعىل سبيل المثال ،إذا لم ت ز
صغ�ة ،يمكن تشجيع ت ز
الول باتفاق
ب �	.مجموعة اجتماعية
ي
ي
أ
ن
ن
الثا� معاقبة الول بفضح غشه وخداعه.
الثا� ،يمكن للطرف ي
أبرمه مع الطرف ي

التغي� :مساومات النخب
محركات
ي
ين
الدول
المواطن� والنفوذ
ومشاركة
ي

تمثل التغي�ات ف� مستوى التنافسية والحوافز أ
والفضليات
ي
ي
واالعتقادات المحركات الرئيسية لتصحيح تفاوت القوى داخل
ساحة السياسات ،مما يؤدي إىل ت ز
االل�ام والتنسيق والتعاون
بشكل ث
التغي�ات؟ يحدد
أك� فاعلية .لكن كيف يمكن إحداث هذه
ي
تغي�ات ملموسة
هذا التقرير ثالثة محركات تشجع عىل إحداث ي
ت
(ال� تسلِّم
ومواتية لتحقيق التنمية ،وهي :مساومات النخب ي
ين
المواطن�
بتوزيع القوى داخل ساحة السياسات) ،ومشاركة
ت
تغي� توزيع القوى داخل ساحة السياسات)،
(ال� تسعى إىل ي
ي
ت
(ال� تؤثر بصورة يغ� ش
مبا�ة عىل
إ
والجراءات التدخلية الدولية ي
الطار .9
توزيع القوى داخل ساحة السياسات) انظر إ
تخضع جميع البلدان ،بغض النظر عن مستوى التنمية
االقتصادية والمؤسسية بها ،لمساومات النخب .ومن المستبعد
حدوث التغي� إال إذا وافقت عليه أ
الطراف الفاعلة القوية أي
ي
النخب ف� البالد .وعندما تعارض أ
تغي�،
اء
ر
إج
النفوذ
ذات
اف
ر
ط
ال
ي
ي
فعادة ما تستمر السياسات دون المثىل ومؤسسات الحوكمة ت
ال�
ي
تعود ض
بال�ر عىل التنمية .لكن ف ي� ظل ظروف معينة ،قد توافق
النخب طواعيةً عىل الحد من نفوذها تحقيقاً لمصلحتها الذاتية.
التغي� ولعب دور
ويمكن أن ينظم المواطنون أنفسهم إلحداث
ي
ف
للتأث� عىل نتيجة المفاوضات إيجاباً
مهم ي� ممارسة الضغوط ي
أثناء عملية التفاوض عىل السياسات .عالوة عىل ذلك ،ال تحدث
الحوكمة داخل الحدود الوطنية للدول فقط .ورغم أن أ
الطراف
الفاعلة الدولية ال يمكنها توجيه التنمية من الخارج ،فإنها تلعب

الشكل  :7إطار تقرير عن التنمية ف ي� العالم  :2017الحوكمة والقانون
والتنمية
تفاوت
القوى

تفاوت
القوى

ساحة
السياسات

القواعد


االلرىام
التنسيق
التعاون

نتائج
التنمية


االلرىام
التنسيق
التعاون

المصدر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم .2017
أ
ف
وتش� نتائج التنمية ،ي� سياق هذا
وغ�
الرسمية (العراف) .ي
تش� أ القواعد إىل القواعد الرسمية ي
مالحظة :ي
تقسيم أ
الطراف الفاعلة داخل ساحة السياسات إىل النخب
والنصاف .ويمكن
التقرير ،إىل ال أمن والنمو إ
ين
والمواطن� والطراف الفاعلة الدولية.

ف
التأث� عىل ديناميكيات التفاوض المحلية بتقوية (أو
دورا مهما ي� ي
الصالح.
إضعاف) التحالفات المحلية من أجل إ
التغي� بمرور الوقت مع تكوين تحالفات فيما يب�ن
يحدث
ي
مختلف أ
الطراف الفاعلة ،لكن هذه العملية تكون غالبا عملية
"داخلية" تتحدد ذاتيا وتستغرق تف�ة طويلة .فعىل سبيل المثال،
تحقق النجاح ف� إحالل أ
المن بأرض الصومال نتيجة العمل
ي
الجماعي لطائفة واسعة من زعماء القبائل والعشائر .وساعد
عرض عام | 19

الطار  :9النخب والمواطنون :من أ
الهم ف ي� ساحة السياسات؟
إ
ين
المشارك� ف ي� ساحة السياسات إىل النخب
يمكن تقسيم
ف
ين
والمواطن� وفقا لدرجة النفوذ النسبية ي� عملية وضع
ن
ز
المواطن� هو قدرتها
يم� النخب عن
ي
السياسات .والذي ي ِّ
ف
التأث� بشكل ش
مبا� ي� تصميم سياسة معينة وتنفيذها.
عىل ي
ويمكن أن تختلف النخب من سياسة إىل أخرى .فالمجموعة
ت
ال� تمثل النخبة ف ي� مجال الرعاية الصحية ،عىل سبيل المثال،
ي
ف
قد ال تكون هي النخبة ي� مجال مكافحة الجريمة .ومصدر
التأث� ف ي� السياسة ال يُستمد فقط من القواعد
قدرة النخب عىل ي
الرسمية مثل تفويض السلطة (القوة القانونية) ،بل أيضا
من وسائل أخرى مثل السيطرة عىل الموارد (القوة الفعلية).
ت
التأث�
تغ�ت الحكومة ،فإن من بمقدورهم ي
وبالتال فح� إذا ي ِّ
ي
ف ي� القرارات قد يبقون كما هم ويحتفظون بمقاعدهم عىل
الطاولة .ومنذ سنوات قليلة ،رصدت مجلة ترفيهية بأحد بلدان
سياس
أمريكا الالتينية هذه الديناميكية ف ي� مقابلة مع مراقب
ي
ف
ئاس .فبعد
يغ� محتمل ،وهو رئيس الطهاة ي� مقر إ
القامة الر ي
انتخابات متقاربة النتائج ،كان الرئيس الجديد وأرسته قد
انتقلوا لتوهم إىل مقر إقامتهم .وسأل الصحفي رئيس الطهاة
عما إذا كان يصعب عليه تعديل قائمة الطعام لتناسب أذواق
أرسة الرئيس الجديد .وأجاب رئيس الطهاة "أن ذلك ال يمثل

أ
تغ� الرؤساء ،فإن الضيوف يبقون
مشكلة بالفعل ،لنه رغم ي ُّ
كما هم دائما".
ين
من المؤكد أن الفصل ي ن
والمواطن� ليس كامال
ب� النخب
ب� أ
ألنه ال يراعي تفاوت درجات القوة النسبية ي ن
الفراد داخل
ين
ين
الفئت� (النخب أو المواطنون) ،كما ال يرصد مدى
هات�
اختالف القوة النسبية لكل منهما من سياسة إىل أخرى .و�ف
ي
كتابه الكالسيك بعنوان "سهم الزمن ،دورة الزمن :أ
السطورة
ي
ف
يش� ستيفن جاي
والمجاز ي� اكتشاف الزمن الجيولوجي" ،ي
جولد إىل أن "االنقسامات الثنائية تكون مفيدة أو مضللة،
وليست صحيحة أو خاطئة .فهي نماذج مبسطة لتنظيم
أ
الفكار ،وليست واقعية".أ فالواقع ث
بكث�.
أك� تعقيدا وتباينا ي
أ
وينظر هذا التقرير إىل الفراد تبعا لوضع قوتهم داخل
ين
والمواطن�
ساحة السياسات ،ومن ثم يكون تعريفه للنخب
إيجابيا (وليس معياريا) .فالنخب ليست ض
بال�ورة سيئة أو
ض
مهتمة بمصالحها الذاتية فقط ،والمواطنون ليسوا بال�ورة
ين
ين
ومهتم� بتحقيق المصلحة العامة .وتمارس كلتا
صالح�
أ
ف
ين
المجموعت� نفوذهما كما يفعل الشخاص ي� مناحي الحياة
أ
وبالتال ،فإن فهم دوافعهما هو ما يهم لتوقع
الخرى.
ي
ترصفاتهما.

المصدر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم .2017
أ .جولد (.)9-8 ،1987

ب� هذه أ
تقاسم السلطة ي ن
الطراف الفاعلة ف ي� الحد من دوافع
أ
ف
نيج�يا ،فاز محمد
و� ي
العنف عن طريق زيادة منافع المن .ي
بخاري ف ي� انتخابات عام  2015بإنشاء تحالف واسع النطاق من
يش�
خالل برنامج
انتخا� ركَّز عىل التصدي للفساد ،مما قد ي
بي
تحسن القدرة عىل مواجهة الفاسدين أصحاب المصالح
إىل ُّ
ف
و� الهند أيضا،
المكتسبة الذين يستفيدون من عائدات النفط .ي
ساعد قانونا تداول المعلومات والحق ف ي� التعليم ،اللذان صدرا
تحت ضغوط من حركات ائتالفية شعبية عىل مدار سنوات
ين
ين
بتحس� الخدمات
المواطن� الفقراء عىل المطالبة
عديدة،
أ
أ
ن
تحس� الوضاع المعيشية
والتعليم لطفالهم مما أدى إىل
ي
داخل العشوائيات.
قد تعتمد النخب قواعد تق ِّيد سلطتها
ف� ديسم�/كانون أ
الول عام  1976وبعد عام من وفاة
ب
ي
ف
ن
الج�ال فرانسيسكو فرانكو الذي ظل ي� السلطة منذ أواخر
سياس
التسعينيات ،جرى استفتاء ف ي� إسبانيا لتطبيق إصالح
ي
يسمح أ
للحزاب السياسية المحظورة سابقا بالمشاركة عالنيةً �ف
ي
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ال�لمان
الكث�ين هو أن ب
الحياة السياسية بالبالد .والذي فاجأ ي
إ ن
عينهم فرانكو ،سمح بإجراء هذا
سبا� ،الذي كان يقوده أعضاء َّ
ال ي
االستفتاء رغم أنه سيؤدي بالتأكيد إىل تقييد سلطتهم وربما نهاية
ال�لمان وافقوا عىل
النظام القائم .ويرى المحللون أن أعضاء ب
أ
ن
القانو� القائم الذي كان
الطار
إجراء االستفتاء لنه كان ضمن إ
ي
يتع� عليهم حمايته .وذكر ن
ي َّ ن
الج�ال بيتا دا فيجا ،وزير البحرية
ضم�ي نابعة من
المحافظ والصديق
الشخص لفرانكو "راحة ي
ي
33
ش
الصالح الديمقراطي يجري ضمن �عية نظام فرانكو" .لكن
أن إ
ت
ش
ً
الصالح
ال� كان يمتدحها انتهت تماما بسبب هذا إ
هذه ال�عية ي
شع�
بتأييد
الذي حظي
السبان
من
%97.4
ت
صو
إذ
ساحق
إ
َّ
بي
ف
ين
ين
المسجل� ي� التصويت.
الناخب�
بالموافقة مع مشاركة  %77من
ف
السبانية ،تختار النخب
كما حدث ي� المرحلة االنتقالية إ
ف
التغي�ات ف ي� "قواعد
كث�ة .وتعكس
ي
تقييد سلطتها ي� أحيان ي
ت
ال� تنتج عن خدمة النخب
اللعبة" غالباً مخرجات المساومات ي
(الطار  .)10ومع أنه قد ال يبدو منطقيا
لمصالحها الخاصة إ
ال� تحد من الممارسة التعسفية للسلطة النآ
ت
أن إ
الصالحات ي

ئ
استقصا� للنخب ف ي�  12بلدا
الطار  :10من هي النخب وما الذي تقوم به؟ نتائج مأخوذة من مسح
إ
ي
ين
المتخصص� ف ي� العلوم االجتماعية والعاملون بمجال
يدرك جميع
ف
التنمية أهمية النخب الفاعلة ي� تحديد نتائج التنمية بدءاً من "حكم
أ
المنظِّرة"أ ف ي� أوائل القرن
القلة" لرسطو ،مروراً بمصطلح "النخب ُ
أ
ش
خ�ة للتطور االقتصادي
الع�ين ،وصوال ً إىل النظريات الطموحة ال ي
ب
ت
ت
ز
و
الدول بشكل م�ايد إىل
المؤسس المش�ك .وينظر المجتمع
ي
ي
عواقب "التسويات السياسية" المختلفة ت
ال� يمكن رؤيتها عىل أنها
ف ي
ت
بمس�ة
ال� تظهر ي� المنعطفات الحرجة ي
توازنات لمساومات النخب ي
أ
التنمية لبلد ما.ج لكن مجموعة الدوات البحثية النظرية المتاحة
ين
ين
للعامل� ف ي� مجال
للمتخصص� ف ي� دراسة مساومات النخب ،وأيضا
التنمية ،ال تزال محدودة شأنها شأن االتفاق عىل وضع تعريف دقيق
للنخب.
وللمساعدة ف
الدول ،ف ي� إطار
البنك
قام
الفجوة،
هذه
سد
�
ي
ي
تقرير عن التنمية ف ي� العالم  2017وبالتعاون مع معهد أنواع
الخ�اء إلصدار ش
مؤ�ات بع�
الديمقراطية ،بإجراء عدد من مسوح ب
وطنية تتيح إمكانية المقارنة ي ن
ب� من يمتلكون قوة المساومة وكيفية
استخدامهم لهذا النفوذ .وتغطي هذه المسوح ث
أك� من مائة عام
من البيانات ف ي�  12بلدا تقع ف ي� ست مناطق مختلفة .وتساعد تلك
البيانات ف ي� تحديد مدى ارتباط توزيع النخب بهيكل قوة المساومة ف ي�
ن ت
ال� تحكم ممارسة السلطة.
البالد وصياغة وتنفيذ القو يان� أ ي
ويُظهر المسح أن هوية الطراف الفاعلة ذات النفوذ داخل
تحالف نخبوي حاكم مقرر للسياسات عىل المستوى ن
الوط� تختلف
ي

كب�ة باختالف المكان والزمان والمجال ذي الصلة .فرغم أن
بدرجة ي
ين
ين
ين
الوطني� ،عىل سبيل المثال ،يشكلون
التنفيذي�
المسؤول�
كبار
ع� ال�ت
جزءا من التحالف النخبوي الحاكم ف� جميع البلدان ن
االث� ش
ي
أ ي
ح� عام  ،2015فإن ي أ
شملها المسح ت
الخرى تختلف
الطراف الفاعلة
كب�ا سواء من حيث العدد أو التمثيل (شكل إالطار ،1-10
اختالفا ي
الروس ورواندا وتركيا حيث يحتكر كبار
االتحاد
وباستثناء
الجزء أ).
ي
ن
ن
ن
الوطني� اتخاذ القرار ،فإن التحالف الحاكم
التنفيذي�
المسؤول�
ي
ي
ي
بالبلدان أ
الخرى المشمولة ف� المسح مختلفا تماما .ف
و� بوليفيا،
ي
ي
الم� ي ن
عىل سبيل المثال ،يتشكل التحالف الحاكم من ش
ع� والنخب
ِّ
الحزبية والحكومات المحلية واالتحادات العمالية ومنظمات
ن
المد�.
المجتمع ي
وتختلف النخب الحاكمة أيضا داخل البلدان مع مرور الوقت.
ففي جمهورية كوريا أثناء نظام بارك ( ،)1979-1963زادت
أ
الب�وقراطية
قوة المساومات لدى الطراف الفاعلة العسكرية و ي
واالقتصادية بشكل مطرد (الجزء ب) .وأسفر االنتقال إىل النظام
الديمقراطي بعد عام  1987عن تزايد قوة أطراف فاعلة جديدة،
ع� والقضاء ،لكن أ
أ
الم� ي ن
ش
الطراف الفاعلة
خاصةً الحزاب السياسية و ِّ
كب� .وعىل النقيض من
الب�وقراطية ظلت تتمتع بنفوذ ي
االقتصادية و ي
ف
بكث� ي� النخب صاحبة النفوذ،
أك� ي
ذلك ،شهدت بال�ازيل تقلبا ب
السيما قبل التسعينيات (الجزء ج).

كب�ا فيما ي ن
ب� البلدان
شكل إ
الطار  :1-10النخب الفاعلة داخل االئتالفات الحاكمة الوطنية تختلف اختالفا ي
ومع مرور الوقت
أ .مقارنة  
بںى  12دولة من حيث عدد المجموعات داخل االئتالف الحاكم2015 ،

6
5

3
2

عدد مجموعات النخبة

4

1
تركيا

تونس

رسي النكا

رئيس السلطة التنفيذية الوطنية
¦
المرسعون الوطنيون
© ِّ
االطراف الفاعلة القضائية
النخب الحزبية السياسية

إسبانيا

رواندا

االتحاد
الروىس


جمهورية كوريا

قادة الحكومات المحلية
©
البرىوقراطية
االطراف الفاعلة 
©

االطراف الفاعلة االقتصادية )الوطنية(

االتحادات العمالية المنظَّمة

كينيا

إندونيسيا

الهند

الرىازيل


0
بوليفيا


المدىى
منظمات المجتمع

االعالم
وسائل ¹
الحكومات ©
االجنبية
©
االطراف الفاعلة والمنظمات االقتصادية الدولية

(يتبع إالطار ف ي� الصفحة التالية)
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ئ
استقصا� للنخب
الطار  :10من هي النخب وما الذي تقوم به؟ نتائج مأخوذة من مسح
إ
ي
ف ي�  12بلدا (تابع)
كب�ا فيما ي ن
ب� البلدان
شكل إ
الطار  :1-10النخب الفاعلة داخل االئتالفات الحاكمة الوطنية تختلف اختالفا ي
ومع مرور الوقت (تابع)
ب .القوة النسبية للنخب الفاعلة  ىڡ جمهورية كوريا2015-1900 ،
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االطراف الفاعلة القضائية
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االطراف الفاعلة 
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االطراف الفاعلة والمنظمات االقتصادية الدولية

المصدر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم .2017
ف
ف
ت
كب�
التأث� ي� عملية اتخاذ القرار) إىل ( 4مجموعة لديها قدر ي
مالحظة :ي� هذا الشكل ،تُقاس القوة النسبية عىل مقياس  4-0ي�اوح من ( 0انعدام قوة ي
للتأث� ف� عملية اتخاذ القرار بشأن قضايا عديدة) .ويوضح الجزء "أ" عدد المجموعات النخبوية ت
ال� لديها قوة نسبية تزيد عن  .3وللمزيد
من القوة ي ي
ي
الدول ومعهد أنواع الديمقراطية ( )2016وكوبيدج وآخرون (.)2015
المتغ�ات المحددة ومنهجية المسح ،انظر البنك
من المعلومات عن
ي
ي
المصدر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم .2017
أ .انظر ميشيل ([)1966 ]1911؛ باريتو ([)1971 ]1927؛ وموسكا (.)1939
ب .انظر نورث وواليس ووينجاست ( )2009وأسيموجلو وروبنسون (.)2012
ج .دي جون وبوتزل ()2009؛ خان ()2010؛ باركس وكول (.)2010
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القوة النسبية للنخب الفاعلة
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القوة النسبية للنخب الفاعلة

3

�ض
لك تحتفظ النخب بسلطتها أو تعززها أو
ربما تكون ورية ي
لضمان عدم فقدانها غدا .ويمكن للمؤسسات الرسمية باالنتقال
من الصفقات إىل القواعد تعزيز مصداقية ت ز
االل�امات ،والتغلب
عىل تحديات التنسيق ي ن
ب� النخب الفاعلة ،وتدعيم استقرار
ف
التحول الناجح عىل المدى البعيد،
و� حاالت
ُّ
مساومات النخب .ي
تغ� الظروف من خالل إنشاء
تكيفت هذه النخب الفاعلة مع ي ُّ
ِّ
ث
مؤسسات أك� قدرة وتنافسية وخضوعا للمساءلة ،كما ساعدت
هذه المؤسسات ذاتها ف ي� تهيئة السبل لمواصلة التنمية.
للحفاظ عىل قوتها ونفوذها ،قد تتوفر لتحالفات صانعي
القرار حوافز لتوسيع نطاق ساحة السياسات ش
بإ�اك أطراف
فاعلة جديدة ف ي� الهيئات الرسمية التخاذ القرار وزيادة المساءلة
أ
أ
البقاء
أمام النخب الخرى (المساءلة الفقية) .ورغم تفضيل إ
ين
لتحس�
صغ�ة ،فإن النخب قد تختار توسيعها
عىل التحالفات ي
ش
االستقرار عندما تنشأ إمكانية لنشوب رصاع .وإ�اك أطراف
فاعلة جديدة ف ي� مؤسسات ذات مصداقية لمصارعتها قد يكون
أقل كلفة من قمعها ،وقد يساعد توسيع ي ز
ح� المساءلة الرسمية
ف� تقديم ت ز
ال�امات داخلية تسهل التوصل إىل اتفاق.
ي
المؤسس عىل المساءلة أمام
الطابع
إضفاء
يشكل
قد
ي
ين
المواطن� (المساءلة الرأسية)—عىل سبيل المثال من خالل إجراء
انتخابات أو تطبيق إصالحات تتعلق باالنتخابات – ت
إس�اتيجية
عقالنية تعتمدها بعض النخب للحفاظ عىل امتيازاتها ،السيما ف ي�
مواجهة تصاعد المطالب من النخب المعارضة .وعندما تتطور
االنقسامات ي ن
ب� النخب الفاعلة ،فإن تطبيق آليات المساءلة
الرأسية يمكن أن يعزز قوة إحدى الفصائل عىل المساومة.
ت
ال� تتألف تركيبتها من القاعدة
وعندما تشكل الحركات المدنية ،ي
أ
خ�ة قد تختار تطبيق
إىل القمة ،تهديداً لمصالح النخب ،فإن ال ي
آليات المساءلة الرأسية الوقائية لالستجابة للمطالب االجتماعية
قبل أن تصل هذه الضغوط إىل نقطة الالعودة .ففي أوروبا ف ي�
ع� ،سبق توسيع نطاق حق ت
القرن التاسع ش
االق�اع نشوء تهديد
ف
ف
باندالع ثورة واضطرابات اجتماعية ي� شكل نشاط ثوري ي� البلدان
35
المجاورة 34وإ�ض ابات داخل الوطن.
ت
ال� تحافظ عىل وضعها
رغم أن النخب غالبا ما تختار القواعد ي
ف� السلطة ،فإنها ف� بعض أ
ت
الحيان عند االع�اف بوجود مخاطر
ي
ي
تقيد نفوذها باعتباره
قواعد
تعتمد
قد
هيمنتها
ار
ر
استم
تهدد
ِّ
نوعا من ي ن
السياس .وهي تأمل من ذلك أن تلك القواعد
التأم�
ي
لن تكون ُم ِلزمة لهذه النخب وحدها ،بل لمن يخلفها أيضا .وتزيد
ومقيدة للسلطات مع احتمال
فرص اعتماد مؤسسات متماسكة ِّ
استبدال الحكومة الحالية .ويُعد ذلك انحرافا مؤسسيا عن فرضية
أ
مريك جون رولز "حجاب الجهل" ،وهي تصميم
الفيلسوف ال ي
مؤسسات دون أن تعرف ما إذا كنت ستخضع لها أم ستسيطر
عليها الحقا 36.وال يقيد تعزيز شفافية المالية العامة ،عىل سبيل

المثال ،أيدي النخب الحالية فحسب بل من يخلفها أيضا .ويتسق
ف
تداب� :فعىل
ذلك مع ما يتخذه بعض الواليات ي� المكسيك من ي
ين
القوان� المعنية بتداول المعلومات والشفافية
الرغم من أن
تم تعزيزها عىل المستوى الفيدرال بعد التغي� السياس �ف
ي
ي ي
ي
عام  2000ومؤخراً ف ي� عام  ،2016فإن احتمال إصدارها عىل
أك� عندما كانت أحزاب المعارضة ث
أك� قوة
مستوى الواليات كان ب
37
ن
ن
أك�.
المسؤول�
تغي�
التنفيذي� بمعدل ب
ي
ي
وعندما كان يتم ي
ز
التغي� المدفوع من النخب عن
تحف�
أيضا
يمكن للقادة
ي
ي
طريق معالجة التحديات المتعلقة بالتنسيق أو بإحداث تحول �ف
ُّ ي
أفضليات واعتقادات تابعيهم .ويستخدم القادة التبادليون طائفة
أ
وال ت
س�اتيجيات التفاوضية لتعزيز التنسيق
متنوعة من الساليب إ
ين
ب� النخب الفاعلة والوصول إىل نتائج ذات محصلة إيجابية
ويغ� هؤالء القادة حوافز النخب
(حلول تحقق مكاسب للجميع) .ي ِّ
أ
الخرى بمراعاة من الرابح ومن الخارس مع مرور الوقت .وبالتغلب
عىل التحديات المتعلقة بالمعلومات والتنسيق من خالل اعتماد
ت
إس�اتيجية سياسية ،يمكنهم المساعدة ف ي� إيجاد مجاالت لالتفاق
أ
أ
ض
ين
تغي� العراف
ب� الطراف المتصارعة دون اللجوء بال�ورة إىل ي
أ
ف
ض
الما� ،ساعدت صفقات
و� ستينيات القرن
أو الفضليات .ي
ي
أ
مريك ليندون جونسون ومساوماته وتهديداته وتملقه
الرئيس ال ي
أ
ت
مريك عىل التغلُّب عىل
إالس�اتيجية السياسية الكونجرس ال ي
اتجاهه الطبيعي لتفادي المخاطر وإصدار شت�يع الحقوق

وبالضافة إىل
المدنية ،وهو مثال واضح عىل القيادة التبادلية .إ
تغي� أفضليات النخب
ذلك ،يستطيع القادة التحوليون بالفعل ي
أو اكتساب أتباع من خالل تشكيل اعتقادات وأفضليات .فهم
رائدون ف� التنسيق ن أ
كب�ة
تغي�ات ي
ب� العراف ويمكنهم إحداث ي
ي
ي
تغي� البيئة ت
ال� تُمارس فيها السياسة،
خالل
من
المجتمع
داخل
ي
ي
ف
و� التسعينيات،
وهو ما يتم غالبا بالحد من استقطاب النخب .ي
قدم نيلسون مانديال رؤية لجنوب أفريقيا تقوم عىل قوة
أ ق
خال� باستخدام رموز قوية إللهام مواطنيه
الشخصية إ
والقناع ال ي
ف
التحول عن سياسات الفصل العنرصي ي� البالد.
أثناء
ُّ
التغي� من
التمثيل والعمل الجماعي :يؤثر المواطنون ف ي�
ي
خالل التصويت والتنظيم والتشاور
ف
ين
التأث� ي� ساحة
قد ال يتمكن فرادى
المواطن� وحدهم من ي
ث
ن
المواطن� تُتاح
السياسات لتحقيق تنمية أك� إنصافا .لكن عموم
ي
ف
لهم آليات متعددة للمشاركة يمكن أن تساعدهم ي� التغلُّب عىل
تغي�
مشكالت العمل الجماعي – التنسيق والتعاون – بإحداث ي
ف� مستوى التنافسية والحوافز أ
والفضليات واالعتقادات .ويمكن
ي
ين
المواطن� االنتخابات ،والتنظيم
أن تشمل أشكال مشاركة
ش
المبا�ة والمداوالت.
السياس ،والحركات االجتماعية ،والمشاركة
ي
أ
ولن جميع أشكال العمل الجماعي هذه ليست كاملة بذاتها ،فإن
أ
تكمل الخرى وال تحل محلها.
كال منها ِّ

رغم أن النخب غالبا ما
تختار القواعد التي تحافظ
على وضعها في السلطة،
فإنها في بعض أ
الحيان
عند االعتراف بوجود
مخاطر تهدد استمرار
هيمنتها قد تعتمد قواعد
تق ِّيد نفوذها باعتباره نوعا
من التأمين السياسي.
عرض عام | 23

تعد االنتخابات إحدى آ
ين
للمواطن�
الليات الراسخة المتاحة
ُ
لتعزيز المساءلة واالستجابة لمطالبهم .ويمكن أن تساعد
ين
تحس� مستوى وجودة السلع
االنتخابات ،حال فاعليتها ،ف ي�
ت
ال� تقدمها الدولة من خالل اختيار
والخدمات العامة ي
ف
ين
المسؤول� ومعاقبتهم بنا ًء عىل مستوى أدائهم ي� تقديم
38
التأث� قويا بشكل خاص
هذه السلع .ويمكن أن يكون هذا ي
المحل حيث قد يتمكن الناخبون بصورة أفضل
عىل المستوى
ي
ن
ن
المحلي� بطرق من بينها
السياسي�
من تنسيق وتشكيل حوافز
ي
ي
تش�
الحد من السلوك المنطوي عىل فساد .وعىل سبيل المثال ،ي
الشواهد ف� كينيا إىل أن االنتخابات متعددة أ
الحزاب نجحت ف ي�
ي
ين
المسؤول� عىل تحويل مسار الموارد العامة لخدمة
تقييد قدرة
أهداف حزبية 39.لكن االنتخابات بمفردها ليست آلية كافية
للإتيان بحكومات تتسم باالستجابة وخاضعة للمساءلة .ورغم
اللية أ
أن االنتخابات أصبحت آ
ال ثك� شيوعا الختيار السلطات
حول العالم ،فإنه يُنظر إليها بشكل ت ز
م�ايد عىل أنها يغ� عادلة
(الشكل  ،)8كما أنها أداة رقابية محدودة.
مكملة
يمكن استخدام التنظيم
السياس بوصفه آلية ِّ
ي
ن
والتعب� عنها ،وتجميع
للمواطن�
لتمثيل المصالح الجماعية
ي
ي
أفضلياتهم ،ونقل مطالبهم أثناء عملية وضع السياسات .ومن
خالل أ
السياس من
الحزاب عىل سبيل المثال ،يمكِّن التنظيم
ي
ين
بالمواطن� ودمج
المساعدة ف ي� حل مشكالت التنسيق الخاصة
فئات مختلفة ف ي� العملية السياسية ،مما يشجع عىل إرساء
أ
ال�امج أي
ثقافة التسوية .ووفقا للشواهد ،ترتبط الحزاب ذات ب

الشكل  :8النظم الديمقراطية االنتخابية آخذة ف ي�
االنتشار لكن نزاهة االنتخابات تت�اجع
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عدد النظم الديمقراطية االنتخابية
النسبة المئوية لالنتخابات الحرة  
والرىيهة
المصادر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم  2017استناداً إىل مركز
السالم النظامي ،ش
الم�وع الرابع لنظام الحكم لسنوات مختلفة (بالنسبة
لعدد النظم الديمقراطية االنتخابية) وبيشوب وهوفلر ( 2014بالنسبة
لالنتخابات الحرة ن ز
وال�يهة).
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المنظَّمة حول أجندة ألولويات السياسات محددة جيداً بارتفاع
ن
تب� إصالحات بالقطاع العام وتنفيذها بنجاح 40.لكن
فاحتمالية أ ي
ي� بعض الحيان ،يجد المواطنون العاديون والفئات المهمشة
أن أ
والتعب�
الحزاب السياسية يغ� مستعدة لتمثيل مطالبهم
ي
عنها ،لتقوم بدال ً من ذلك بدور "الحارس" لحماية المصالح
تفس�
المكتسبة وهياكل النفوذ القائمة .وقد يساعد ذلك ف ي�
ي
المواطن� عىل أ
ت
ين
ال� تُص َّنف عالمياً
الحز
سخط
اب السياسية ي
أ
باعتبارها المؤسسة السياسية القل مصداقية.
يمكن أن يساعد التنظيم االجتماعي أيضا ف ي� حل المشكالت
ين
المواطن� حول
المتعلقة بالعمل الجماعي من خالل تعبئة
قضايا محددة .ويمكن أن تدفع هذه التعبئة بمطالب ومصالح
جديدة إىل داخل ي ز
ح� التفاوض ،مما يؤدي إىل إعادة تشكيل
أفضليات أ
الطراف الفاعلة وتوسيع حدود ساحة السياسات
ف
الطار  11كيف
لتغطي قضايا كانت مهملة ي� السابق .ويوضح إ
أسهمت ضغوط التنظيم االجتماعي من جانب الجماعات
النسائية الدولية والمحلية ف� منح النساء حق ت
االق�اع ف ي� سويرسا،
ي
تغي�ات سياسية مهمة أخرى لصالح
وهو ما أدى بدوره إىل ي
الجنس� .يمكن أن تلعب أ
ين
تحقيق المساواة ي ن
الطراف الفاعلة
ب�
ف
ن
العالم دورا رئيسيا ي� تشجيع
ف ي� المجتمع
المد� ووسائل إ
ي
ت
ال� تعزز المساءلة وتتيح شن� المعلومات عىل نطاق
السياسات ي
أوسع .إن زيادة إتاحة المعلومات الموثوقة كإصدار شواهد عىل
ين
ين
الحكومي� ،وزيادة إمكانية الوصول إليها كتعزيز
المسؤول�
أداء
العالم أو مواءمة توجيه المعلومات وتوقيتها
استقاللية وسائل إ
ين
ين
أساسيت�
خطوت�
مع العملية السياسية ،يمكن أن يشكِّال أول
نحو التشجيع عىل تعزيز المساءلة واستجابة الحكومة 41.لكن
الح� المتاح للمجتمع ن
االتجاهات العالمية تُظهر أن ي ز
المد� ،رغم
ي
توسعه المستمر خالل العقود الماضية ،قد تقلَّص ف ي� السنوات
الكث� من الحكومات بإجراء
القليلة المنرصمة (الشكل  .)9ويقوم ي
ت
ال� يشارك فيها المواطنون،
ي
تغي�ات عىل البيئة المؤسسية ي
العالم ومنظمات
ووضع حواجز قانونية لتقييد عمل وسائل إ
ن
المد� ،والحد من استقالليتهما عن الدولة.
المجتمع
ي
ف
رغم أن التنظيم االجتماعي قد ينجح ي� إعطاء صوت
مسموع للفئات الضعيفة ووضع ضغوط عىل السلطات العامة،
فإن المفاضالت يمكن أن ترتبط بتعدد المصالح المتنافسة
داخل ساحة السياسات .وقد يُثقل كاهل المؤسسات العامة
يقوض اتساق وفاعلية
بالعديد من الضغوط بصورة رسيعة ،مما ِّ
السياسات العامة .كما أن جميع أشكال التنظيم االجتماعي ليست
ف
ض
ث
و�
بال�ورة مدفوعة برؤية إلنشاء مجتمع أك� مساواة وعدالة .ي
بعض الحاالت ،يمكن استغالل التنظيم االجتماعي من جانب
مجموعات ذات مصالح ضيقة ألغراض إقصائية أو عنيفة.
المداوالت العامة – ي ز
الح� والعمليات اللذان يتيحان إجراء
نقاش جماعي والموازنة ي ن
المفضلة – يمكن أن تساعد
ب� البدائل
َّ
أيضا ف ي� إتاحة تكافؤ الفرص داخل ساحة السياسات .ويمكن أن
المواطن� ف� الحكم المحل دورا محوريا ف� ي ن
ن
تحس�
تلعب مشاركة
ي
ي ي
ي

ش ف
تأخ� منح المرأة حق التصويت ف ي� سويرسا
الطار  :11تسببت الديمقراطية
إ
المبا�ة ي� ي
منحت معظم البلدان أ
الوروبية حق التصويت للنساء خالل
العقود أ
ف
الوىل من القرن ش
الع�ين .لكن لم يُسمح للنساء ي� سويرسا
إال ف ي� عام  1971بالتصويت ألول مرة ف ي� االنتخابات الفيدرالية ،أي
بعد  65عاما من قيام أول بلد ف ي� أوروبا ،وهو فنلندا ،بذلك .وال
تطبق نظام الديمقراطية ش
المبا�ة السائد منذ قرون.
تزال سويرسا ِّ
ف
التأخر ي� منح السويرسيات حق التصويت؟
يفس ُّ
فما الذي ِّ
ت
السياس يش�ط إجراء استفتاء
لتغي� الدستور ،كان النظام
ي
ي
عام ال يُسمح إال للرجال بالتصويت فيه .ولم تنجح االلتماسات
ت
ال� قدمتها الجماعات النسائية خالل النصف
والطلبات العديدة ،ي
أ
ف
ف
الع�ين � ،إعمال حق النساء � ت
الول من القرن ش
االق�اع.
ي
ي
ن ف
تغي� القواعد دور مهم ف ي�
وبالتال ،كان
للمشارك� ي� عملية ي
ي
ي
ت
ال� استمر تطبيقها .لكن ذلك ينطبق أيضا عىل
تحديد القواعد ي
أ
تشجع عىل
العراف االجتماعية القائمة وعدم وجود حوافز ِّ
أ
التغي� .وبسبب هذه العراف الراسخة ،تخلفت سويرسا أيضا عن
ي
معظم البلدان الغربية ف� إزالة أوجه التفاوت القانونية أ
الخرى
ي
ين
ين
الجنس� ،السيما ما يتعلق بالحفاظ عىل السلطة القانونية
ب�
للزوج.
وتحت ضغوط دولية مكثفة ،ت
اق�بت سويرسا من تحقيق
إنجاز ف ي� ضمان حقوق المرأة ف ي� عام  1957عندما دعا المجلس
الفيدر يال السويرسي ألول مرة إىل إجراء استفتاء عام حول منح
النساء حق ت
وتش� إحدى الدراساتأ إىل أنه "لو لم تكن
االق�اع .ي
ش
المبا�ة ،لكان قد رسى حق
تطبق نظام الديمقراطية
سويرسا ِّ

المرأة ف ي� التصويت فوراً" .وجرى االستفتاء العام إاللزامي ف ي� عام
ين
الناخب� ،وجميعهم من الذكور،
صوت  %69من
 1959حينما َّ
ف
ضد تعديل الدستور .لكن المرأة حصلت عىل الحق ي� التصويت
عىل شؤون المقاطعات ف ي� ثالث مقاطعات سويرسية (جنيف وفود
الف�ة  .1960-1959واستمر ذلك ت
ونيوشاتل) ف� ت
ح� عام 1971
ي
ين
السويرسي� لصالح منح المرأة حق
عندما صوتت غالبية الرجال
ب� الكث� من أ
ت
الطراف الفاعلة ،لعبت التحالفات
االق�اع .ومن ي ن ي
ف
بالضافة إىل النفوذ
كب�ا ي� إحداث هذا
التغي� ،إ
ي
إالصالحية دورا ي
المحل من جانب الجماعات النسائية ،مثل
الدول والتحرك
ي
ي
الجمعية السويرسية لحق المرأة ف� ت
االق�اع.
ي
التغي� ف� منح السويرسيات حق ت
االق�اع أتاح ألطراف
وهذا
ي ي
ف
ف
فاعلة جديدة – النساء ي� هذه الحالة – المشاركة ي� تصميم
ين
السياسي� ويدفعهم
يغ� حوافز
السياسات وتنفيذها ،مما ي ِّ
إىل االستجابة ألفضليات النساء ومصالحهن .وعكس ذلك أيضا
تغي�ا ف ي� أعراف المجتمعات فيما يتعلق بحقوق النساء .وأدى
ي
التغي�ات المهمة عىل صعيد السياسات ف ي�
ذلك إىل المزيد من
ي
الثمانينيات .ففي استفتاء عام  ،1981تمت الموافقة عىل تعديل
ين
للدستور يكفل المساواة ف ي� الحقوق لجميع
السويرسي� ،رجاال ً
ونسا ًء .وبعد سنوات قليلة أي ف ي� عام ُ ،1985منحت النساء حقوقا
ت
االش�اطات
متساوية لحقوق الرجال ف ي� الزواج بإلغاء بعض
القانونية ،مثل حاجة الزوجات إىل طلب إذن أزواجهن للعمل
ف ب
خارج ن ز
مرص�.
الم�ل ،أو لرفع دعاوى قضائية ،أو لفتح حساب
ي

المصدر :ستامبفل 1994؛ البنك الدول ،المرأة وأنشطة أ
العمال والقانون (قاعدة بيانات).2015 ،
ي
ي
ستامبفل (.)696 ،1994
أ.
ي
الدول (2016أ).
ب .البنك
ي

جودة المداوالت ش
و�عية القرارات بتوضيح احتياجات ومطالب
ف
الدوائر المحلية .لكن ال ُنهج التشاركية ي� التنمية ال تراعي أحياناً
ن
المد� ،ف ي� البيئات المؤسسية
إمكانية وقوع إخفاقات من المجتمع ي
أ
الضعيفة ،ال يشارك فيها الفقراء عىل الرجح ،وكذلك يمكن
استحواذ النخب المحلية عىل آ
الليات التشاركية 42.وال يتم إصالح
هذه إالخفاقات ض
بال�ورة من خالل إتاحة تكنولوجيات جديدة.
ف
وكما تم مناقشته ف ي� تقرير عن التنمية ي� العالم  2016بشأن
الفجوة الرقمية 43،قد تعزز تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالفعل
ين
المواطن� .ففي
أوجه التفاوت االجتماعي واالقتصادي ف ي� مشاركة
ف
بال�ازيل عىل سبيل المثال ،كشف استخدام إال تن�نت ي� التصويت
عىل الموازنات البلدية ت
المق�حة عن وجود اختالفات ديموغرافية
واضحة ي ن
ب� من صوتوا بع� إال تن�نت ومن صوتوا بالوسائل
أ
ت
التقليدية .فالمصوتون بع� إالن�نت كانوا عىل الرجح من الرجال
44
ومن حامل الشهادات الجامعية وكذلك ث
أك� ثرا ًء.
ي

ين
للمواطن� ،بما فيها
أخ�اً ،فإن جميع أشكال العمل الجماعي
ي
أ
التصويت والحزاب السياسية والحركات االجتماعية والجمعيات
المدنية وغ�ها من الساحات أ
القل تقليدية للتحاور حول
ي
ين
المواطن�،
السياسات ،تتسم بالنقصان .ولذلك ،يجب عىل
لتعزيز نفوذهم داخل ساحة السياسات ،المشاركة من خالل
عدة آليات مصممة لحل المشكالت المتعلقة بالعمل الجماعي.
ال ت
تغي�ات
ويمكن أن يعظِّم هذا المزيج إ
س�اتيجي فرصة إحداث ي
أ
فعالة ف ي� مستوى التنافسية والحوافز والفضليات واالعتقادات.
التغي� بدعم خارجي :دخول أ
الطراف الفاعلة الدولية ساحة
ي
السياسات المحلية
ال تحدث ديناميكيات الحوكمة داخل الحدود الوطنية للدول
فحسب .وتواجه البلدان اليوم عالما تم�ابطا مبنيا عىل العولمة
ويتسم بارتفاع رسعة وحجم التدفق ف� رؤوس أ
الموال والتجارة
ي
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التقدم ،يتقلص ي ز
ح� المجتمع
الشكل  :9بعد عقود من ُّ
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االعالم
جهود الرقابة الحكومية -وسائل 

المدىى
دخول وخروج منظمات المجتمع


المصدر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم  2017استناداً إىل (قاعدة
بيانات) معهد أنواع الديمقراطية.2016 ،
مالحظة :يستند هذا المتوسط إىل عينة تضم  78بلدا توجد بشأنها بيانات
متغ� "دخول وخروج منظمات
متسقة لجميع ن السنوات المذكورة .تويُقاس ي ِّ
" "0ث
(أك� تقييداً) إىل "( "4أقل
المد�" عىل مقياس  4-0ي�اوح من
المجتمع
ي
العالم" ويُقاس
متغ� "جهود الرقابة الحكومية  -وسائل إ
تقييداً) .وينعكس ت ي ِّ
ث
عىل مقياس  4-0ي�اوح من "( "0أقل رقابة) إىل "( "4أك� رقابة) .وللمزيد من
الدول
المتغ�ات المحددة ومنهجية المسح ،انظر البنك
المعلومات عن
ي
ي
ومعهد أنواع الديمقراطية ( )2016وكوبيدج وآخرين (.)2015

والشخاص .فالعالم ف� هذه أ
والفكار والتكنولوجيا أ
أ
اليام مختلف
ي
للغاية عن العالم وقت ظهور البلدان المتقدمة الحالية ،ففي
تلك أ
اليام ،كانت التدفقات بع� الحدود منخفضة ،ولم تكن
كب� من
البلدان تحصل عىل معونات ،ولم تكن تخضع لكم ي
المعاهدات والقواعد آ
والليات التنظيمية بع� الوطنية .وبالنسبة
للبلدان النامية ،يمثل عرص العولمة و"نظام الحوكمة العالمي"
فرصا وتحديات عىل حد سواء.
أ
مع توسع التدفقات بع� الحدود ،تتوسع أيضا الدوات
آ
وللتأث� ف ي�
والليات المستخدمة إلدارة هذه التدفقات.
ي
أ
السياسات ونظم الحوكمة المحلية ،تستطيع الطراف الفاعلة
ومعاي� ولوائح بع� وطنية (يُشار إليها
الدولية إدخال قواعد
ي
فيما بعد باسم "القواعد بع� الوطنية") .ويمكن أن تساعد هذه
تحف� ت ز
القواعد ف� ي ز
االل�ام بمصداقية بإجراء إصالحات محلية من
ي
القليمي .ويمكن أن تساعد هذه
خالل التجارة وحوافز التكامل إ
الدول عىل تحقيق المنافع العالمية
القواعد أيضا ف ي� التعاون
ي
تغي� الحوافز ،مثل منع التسابق نحو القاع عندما
من خالل ي
أ
تتنافس البلدان عىل جذب االستثمارات والوصول إىل السواق،
ن
مما يؤدي إىل تخفيض �ض ائب ش
المعاي� البيئية
تد�
ي
ال�كات أو ي
ومعاي� العمل .ويمكن استخدام هذه القواعد نقاطا محورية
ي
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الطراف الفاعلة المحلية بإحداث تحول ف� أ
لتقوم أ
الفضليات
ُّ ي
وتحس� مستوى التنسيق من خالل تغي� أ
ين
الفكار ش
ون� القواعد.
ي
يمكن لالتفاقيات الدولية بشأن التكامل االقتصادي أن تقدم
ال�امات ذات مصداقية بأن أ
تز
الطراف الفاعلة المحلية ستواصل
أ
ورو� دليال
إ
الصالحات االقتصادية .ويمثل نجاح تكامل االتحاد ال ب ي
ويتع� عىل البلدان أ
عىل قوة هذه أ
ي َّ ن
العضاء
النواع من الحوافز.
تغي� قواعدها المحلية لك ت ز
تل�م باللوائح التنظيمية
المحتملة ي
ي
أ
ف
ف
ت
وال� ترد ي�  80ألف صفحة .وفيما
ي� شت�يعات االتحاد ال ب ي
ورو� ي
ت
التغي�ات ،فإن المنافع
ال� قررت إجراء هذه
ي
يتعلق بالبلدان ي
أ
ورو� فاقت أي
االقتصادية المحتملة لالنضمام إىل االتحاد ال ب ي
المحل ف ي� مجاالت معينة ،كما استخدمت
تراجع ف ي� االستقالل
ي
النخب منافع االنضمام للتغلُّب عىل المعارضة الداخلية
للإصالحات المطلوبة .عالوة عىل ذلك ،ساعد انضمام البلدان
أ
تغي� القوة
تغي� حوافز النخب فيها من خالل ي
العضاء عىل ي
أ
أ
أ
النسبية للطراف الفاعلة المحلية لن بعض الطراف استفادت
ف
و� الوقت ذاته ،أسهمت عضوية
أك� ي
بدرجة ب
بكث� من يغ�ها .ي
أ
ف
ت
ال� كانت تحكمها
ورو� ي� تدعيم مؤسسات
االتحاد ال ب ي
البلدان ي
ف
ف
أنظمة ديكتاتورية ي� السابق والواقعة ي� أطراف أوروبا ،مثل
وال�تغال وإسبانيا ف ي� الثمانينيات .كما لعبت العضوية
اليونان ب
ف
ش
التحول ي� وسط و�ق أوروبا بعد التخلص من
دورا ف ي� حدوث
ُّ
أ
أ
ف
الحال .
النظمة الشيوعية ي� التسعينيات والعقد الول من القرن ي
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،ال تزال المساعدات
النمائية الرسمية أو "المعونات أ
الجنبية" إحدى أبرز أدوات
إ
السياسات ت
يز
للتحف� عىل تحقيق
ال� تستخدمها البلدان المتقدمة
ي
أ
45
والنصاف ف ي� البلدان النامية.
النتائج المتعلقة بالمن والنمو إ
ورغم وجود دراسات مستفيضة حول فاعلية المعونات ،فإنها
ف
تش� الدراسات إىل أن
و� النهاية ،ي
عاد ًة ما تكون يغ� قاطعة .ي
المعونات ف ي� حد ذاتها ليست أداة جيدة أو سيئة للتنمية .فالمهم
وتأث�ها
هو كيفية تفاعل المعونات مع عالقات القوى السائدة ي
عىل الحوكمة.
ين
المانح� ظهور ترتيبات
ف ي� بعض الحاالت ،تساند مشاركة
للحوكمة ث
أك� إنصافا وخضوعا للمساءلة يتم إدماجها ضمن
تش� الشواهد المستقاة
السياق
المحل  .وعىل سبيل المثال ،ي
ي
العمار مدفوع باعتبارات المجتمعات المحلية
من برنامج إلعادة إ
ف
ليب�يا إىل أن إدخال مؤسسات محلية جديدة يمكن أن يحدث
ي� ي
46
ال�نامج.
تأث�ا عىل التعاون االجتماعي الذي سيستمر بعد إنجاز ب
ي
ف
ن
تقوض المعونات العالقة يب� الدولة
و� حاالت أخرى ،يمكن أن ِّ
ي
ومواطنيها بالحد من استجابة الدولة لمطالبهم .فعىل سبيل
اليرادات الواردة من المجتمع
المثال ،كلما زاد اعتماد الدول عىل إ
الدول ،تراجعت الحوافز المشجعة لها عىل بناء المؤسسات
ي
العامة الالزمة لتعبئة إيرادات محلية من خالل ض
ال�ائب .وكلما
تراجع اعتماد الدول عىل القاعدة ض
ال�يبية المحلية لديها ،زاد
ن 47
تقويض العالقة القائمة عىل المساءلة ي ن
والمواطن�.
ب� الدولة
ي

ف
الكث� من البلدان النامية
إجمال الناتج
كب�ة من
المحل إ
واليرادات الحكومية ي� ي
الشكل  :10المعونات تمثل نسبة ي
ي
ي
أ .منخفضة الدخل

ب .
الرسيحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل

ج .
الرسيحة العليا من البلدان متوسطة الدخل

النسبة من االيرادات الحكومية
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ف
ف
اليرادات الحكومية :صندوق
النمائية الرسمية :منظمة التعاون والتنمية ي� الميدان االقتصادي؛ بيانات إ
المصادر :فريق عمل تقرير عن التنمية ي� العالم  .2017بيانات المساعدات إ
الدول ،تقرير آفاق االقتصاد العالمي لسنوات مختلفة.
النقد
ي
ف
ت
ن
ن
ال� ال يقل تعداد السكان بكل
المانح� إىل كافة
المقدمة من جميع
توضح
مالحظةِّ :
البيانية المساعدات إ
ي
ي
النمائية الرسمية َّ
المتلق� لها ي� البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ي
الرسوم ف أ
المحل لغرض
إجمال فالناتج
المحل) ،تم تحديد سقف وهو  %20من
إجمال الناتج
النمائية الرسمية (النسبة المئوية من
و� الشكال الخاصة بالمساعدات إ
منها عن مليون نسمة .أ ي
ي
ي
ي
ي
أ
و� الشكال الخاصة
وليب�يا
التوضيح .والبيانات الساسية المتجاوزة لهذا السقف تخص أفغانستان ( ،)%24.1وجمهورية أفريقيا الوسطى ( ،)%35.4ي
( ،)%37.0ومالوي ( .)%21.8ي
والبيانات أ
الساسية المتجاوزة لهذا السقف تخص أفغانستان
اليرادات الحكومية) ،تم تحديد سقف وهو  %100لغرض التوضيح.
النمائية الرسمية (النسبة المئوية من إ
بالمساعدات إ
وس�اليون (.)%143.2
وليب�يا ( ،)%126.0ي
( ،)%105.2وجمهورية أفريقيا الوسطى ( ،)%260.6ي

حالياً ،تمثل المعونات ث
إجمال الناتج
أك� من  %10من
ي
المحل لنصف مجموع البلدان منخفضة الدخل ث
وأك� من %30
ي
من إجمال اليرادات لعدد  26بلدا (الشكل  .)10وهناك تباين �ف
ي إ
ي
ت
ال� تربط ي ن
ب� تدفقات المعونات وانخفاض
الشواهد العملية ي
ض
(الطار  .)12ومن ثم ،ارتبطت المعونات بلعنة الموارد
ال�ائب إ
وغ� مكتسب بالعمل
الطبيعية :فالحصول عىل دخل يغ� متوقع ي
النفاق الحكومي يغ� المتسم بالكفاءة مع عدم
قد يساعد عىل إ
ب� الدولة والمواطن الذي يقت�ض
التقيد بنوع العقد االجتماعي ي ن
ُّ
ي
شإ�اكه ف ي� مناقشة السياسات وزيادة التنافسية داخل ساحة
48
السياسات.
ت
لف�ة طويلة ،كانت الحاجة إىل التدخل تُ ب َ�ر عىل أساس
أ
ت
ال� تتدخل الحكومات ف ي� معالجتها
قصور السواق التقليدية ي
بغرض تحقيق نتائج مرغوبة اجتماعياً ال يمكن تحقيقها باالعتماد
عىل أ
السواق فحسب .والحقاً ،أظهرت الدراسات وجود قصور
ف
الجراءات التدخلية الحكومية أيضا ي� معالجتها
حكومي فشلت إ
بسبب نقص القدرات أو عدم تماثل المعلومات أو وجود حوافز
49
ت
ال� يحللها هذا التقرير هي
َّ
مشوهة .وإحدى المشكالت ي
ت
التأث�
ال� يواجهها المجتمع
الدول عند محاولة ي
ي
فالصعوبات ي
تغي� مع وجود قصور حكومي .ف ي� الواقع ،تصبح
ي� إحداث ي
ف
كث�ة
إ
الجراءات التدخلية حسنة المقاصد يغ� فعالة ي� أحيان ي
ت
الجراء
حاول
ال�
النتيجة
عىل
بقي
ي
الذي
التوازن
تعزز
نها
أل
إ
ُ
ي

التدخل تغي�ها .ويمكن أن تنشأ هذه أ
الوضاع من اتخاذ
ي
ي
إجراءات تدخلية ال تراعي توازن القوى القائم.
النمائية هذه ال يتعذر تفاديها أو
إن تحديات المساعدات إ
تستعص معالجتها .إذ يمكن التصدي لها شأنها شأن قصور
ي
أ
السواق والقصور الحكومي .ويمكن تعزيز فاعلية المساعدات
ين
المانح� ظهور ترتيبات للحوكمة
النمائية عندما تساند مشاركة
إ
ث
المحل
السياق
ضمن
إدماجها
يتم
للمساءلة
وخضوعا
إنصافا
أك�
ي
ين
للمواطن�
عىل سبيل المثال ،بإتاحة المعلومات ذات الصلة
ين
السياسي� 50.لكن
من أجل تعزيز قدرتهم عىل مساءلة القادة
آ
اليجابية
يصعب التنبؤ مسبقاً بموعد وكيفية ظهور هذه الثار إ
ي ت
ال� تحدد كيفية مشاركة
نظراً لتشابك وتداخل العوامل
ِّ
المتغ�ة ي
ين
المانح� مع الديناميكيات السياسية المحلية.
مبادرات
ف
ً
"للتفك� سياسياً" بشأن
يشارك مجتمع التنمية مؤخرا ي� جهود
ي
الكث� من المتطلبات العملية ت
ال� تنشأ عن زيادة
المعونات .لكن ي
ي
النمائية ،مثل الحاجة إىل زيادة
االهتمام بتحديات المساعدات إ
أك� من المخاطر والغموض،
المرونة ف ي� التنفيذ،
وتحمل قدر ب
ُّ
مقدمي المعونات إىل ش
ال�كاء ،وتجنب
ونقل السلطة من ِّ
استخدام أ
النظمة الخطية المبسطة لقياس النتائج تواجه
هياكل يب�وقراطية وممارسات وعادات تم�سخة منذ وقت طويل.
وقد يتطلب الم�ض قدما اعتماد نهج ث
أك� مرونة أو قدرة عىل
ي
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الطار  :12تعبئة الموارد المحلية والمعونات أ
الجنبية والمساءلة
إ
م�ايد ف� آ
هناك اتفاق ت ز
الراء عىل أن زيادة تعبئة الموارد المحلية
ي
يمكنها تعزيز المساءلة ،السيما إذا ارتبطت هذه الجهود رصاحةً
بتقديم سلع النفع العام .وإذا احتاجت النخب الحاكمة إىل
االعتماد عىل قاعدة �ض يبية واسعة ،فإنها تقوم عىل أ
الرجح
المواطن� والنخب أ
ين
ش
الخرى ف ي� عمليات التفاوض عىل
بإ�اك
أ
تقوض المعونات الجنبية تعبئة الموارد
السياسات .لكن هل ِّ
ن
المواطن�؟
المحلية ،ومن ثم المساءلة أمام
ي
سل� ي ن
تباط
ر
ا
وجود
الفرضية
تخت� هذه
ب�
أظهرت دراسات ب
بي
ين
االثن� مبدئيا.أ ومؤخرا ،تم تفنيد هذه الدراسات باستخدام
ب
مجموعات مختلفة من البيانات أو أساليب مختلفة لالقتصاد
القياس.ج ومع أنه تم اختبار أ
السلوك لتدفقات المعونات
الثر
ي
المقو يض للمساءلة وعزله ف� بيئات تجريبية،د فإن العالقة �ف
ِّ
ي
ي
الواقع تُعد ث
أك� تعقيدا ويبدو أنها تتوقف عىل ثالثة عوامل:
نوع المعونات (عىل سبيل المثال ،منحة أم دين ،مساندة
بم�وع محدد) ،آ
والثار ت ز
للموازنة أم خاصة ش
الم�امنة للسياسات
أ
ش
الم�وطة المرتبطة بالمعونات ،والهم نظام الحوكمة الخاص
بكل بلد .ت
وح� إذا أدت المعونات إىل تقليص الحوافز المشجعة
عىل تعبئة موارد محلية ،فإن إلغاء المعونات قد يسفر عن وضع
سياسات �ض يبية يغ� مالئمة اجتماعياً من أجل تحصيل إيرادات،
مما يزيد أوضاع الفقراء سوءاً.
إن أثر تعبئة الموارد المحلية عىل المساءلة إنما يعتمد عىل
فالكث� من ض
ال�ائب المتاحة قد ال
كيفية إجراء هذه التعبئة.
ي
تحس� مستوى المساءلة ،مثل ض
يمكنها ي ن
ال�ائب عىل الموارد ،أو
قد تكون لها آثار مشوهة قوية ،مثل ض
ال�ائب التجارية .وقد أدت
ِّ
أجواء المنافسة ض
ال�يبية عىل اجتذاب ش
ال�كات الدولية وتحرير
التجارة أيضا إىل تضاؤل قدرة الدول عىل تعبئة موارد محلية
ف
ت
ال� تنخفض بها معدالت
(السباق نحو القاع) .ي
و� البيئات ي
ض
االدخار أو يمكن فيها هروب رأس المال
ي� ،تتسم
ُّ
والتهرب ال� ب ي

�ض ائب االستهالك بالفاعلية عىل أ
الرجح ،لكنها ف ي� الوقت ذاته
تكون تنازلية عىل أ
ف
الرجح .وغالباً ما تتم ي� هذه الحاالت تعبئة
الموارد المحلية بطرق قد تؤدي إىل زيادة معدالت الفقر بزيادة
�ض ائب االستهالك ،عىل سبيل المثال دون وضع آليات محددة
لتعويض الفقراء .وبناء عىل بيانات لمسح أ
الرس المعيشية
ف ي� عام  ،2010فإن سياسة المالية العامة ذاتها أدت إىل رفع
نسبة أعداد الفقراء ممن يعيشون عىل  2.50دوالر للفرد يومياً
ف ي�  9من أصل  25بلدا شملها التحليل.هـ بعبارة أخرى ،تسببت
أ
ض
ت
ال� تقوم بها الحكومات ف ي�
النشطة ال�يبية وأنشطة إالنفاق ي
أك� من يغ�هم ممن استفادوا من
زيادة إفقار الفقراء بدرجة ب
هذه أ
النشطة.
وبغض النظر عن أهمية تعبئة الموارد المحلية لتوسيع
ين
الكث� من
نطاق االستجابة والمساءلة أمام
المواطن� ،فإن ي
فق�ة بدرجة ال تتيح لها تحصيل إيرادات كافية
البلدان قد تكون ي
لتحقيق أهداف إنمائية مهمة .فقد تُلحق ض
ال�ر بالفقراء أثناء
سعيها لتحصيل موارد محلية ،أو قد ال تقدر سياسياً عىل إصدار
ت
ال� ترتفع معدالت
إصالحات لزيادة إالي فرادات .ففي البلدان ي
أساس)،
الفقر بها عن  %65ي(� أفريقيا جنوب الصحراء بشكل
ي
جد إلعادة التوزيع يسمح
عىل سبيل المثال ،ال يوجد أي برنامج ُم ٍ
بالقضاء عىل الفقر فقط من خالل تحويل الموارد محلياً من
أ
و ف
الكث� من البلدان النامية ،عالوة عىل
و� ي
الغنياء إىل الفقراء .ي
ذلك ،غالباً ما يجري زيادة إفقار الفقراء من خالل نظام المالية
العامة عندما تؤخذ أ
النشطة ض
ال�يبية وأنشطة إالنفاق الحكومي
ُ
ف
ف
ت
وأخ�اً ،قد ت�كز السلطة السياسية ي� أيدي قلة من
ي� االعتبار.ز ي
أ
ف
و� مثل
الثرياء الذين تتعارض مصالحهم مع مصالح الفقراء .ي
أك�
هذه الحاالت حيث تكون هناك حاجة إىل تعبئة مجموعة ب
من أ
الفراد لموازنة النفوذ السياس ت
الم�كِّز ف ي� أيدي هذه القلة،
ي
ح
قد تكون تعبئة الموارد المحلية أمرا يصعب تحقيقه للغاية.
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أ	.ال سيما جوبتا وآخرون (.)2004
ب	.موريس وتورانس (.)2015
ي
السل� ت ز
ج	.عىل سبيل المثال ،يف ِّند كليست
الم�امن الذي توصل إليه جوبتا وآخرون ( )2004بطرح وجود أثر متأخر للمعونات
ي
وموريس ( )2011االرتباط ب ي
ض
وال�ائب .وتوصال إىل أن هذا االرتباط ال يُذكر.
د	.بيلر ()2013؛ مارتن (.)2014
ه	.لوستج (.)2016
و	.رافاليون ()2010؛ ي ن
يا� ،وبولتش ،ي ز
ولوب� كالفا (.)2016
س� ي
ز	.لوستج (.)2016
ي ن
يا� وبولتش ي ز
ولوب� كالفا (.)2016
ح	.س� ي

ال ت
س�اتيجيات محلياً ثم تعديلها بناء
التكيف يتم فيه تجريب إ
ُّ
عىل الشواهد أ
الولية .ويُعد تجاوز ال ُنهج التكنوقراطية وتعلُّم
تغي� السياسات
كيفية مراعاة الثغرات والمعوقات الناجمة عن ي
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لتمك� المعونات أ
الجنبية من ي ز
ئيسي� ي ن
عنرصين ر ي ن
تحف� واستدامة
ت
ال� تشجع عىل تحقيق التنمية.
إصالحات الحوكمة ي

إعادة النظر ف ي� الحوكمة من أجل التنمية

بعد ث
أك� من  70عاما عىل انعقاد مؤتمر بريتون وودز الذي
الدول ،مازال
الدول وصندوق النقد
تقرر فيه إنشاء البنك
ي
ي
الدول يدرك أن تعزيز التنمية المستدامة يتطلب
المجتمع
ي
أ
أخذ المحددات الساسية المتعلقة بالحوكمة عىل محمل الجد.
التقدم مستقبال ،سيلزم وضع إطار جديد وأدوات
ولتحقيق ُّ
الجراءات
تحليلية جديدة لالستفادة من الشواهد المتنامية بشأن إ
ت
ت
وال� لم تنجح.
ال� نجحت ي
ي
ف
ف
ال تحدث السياسات ي� فراغ ،بل تحدث ي� بيئات سياسية
واجتماعية معقدة يتفاعل داخلها أ
الفراد والمجموعات يغ�
ف
متغ�ة سعياً لتحقيق
المتكافئة ي� القوة التفاوضية ضمن قواعد ي ِّ
ويش� هذا التقرير إىل أنه من المهم للغاية
مصالح متعارضة .ي
أ
والنصاف أن يؤخذ
التقدم نحو تحقيق المن والنمو إ
لضمان ُّ
ين
تأث� توزيع القوى داخل ساحة السياسات
بع� االعتبار مدى ي
إيجاباً أو سلباً عىل قدرة المؤسسات عىل تعزيز ت ز
االل�ام والتنسيق
والتعاون بفاعلية.
ف
ألقت التقارير عن التنمية ي� العالم السابقة الضوء عىل
كيفية حل بعض المشكالت أ
ال ثك� صعوبة ف ي� مجاالت التنمية
ين
الرئيسية ،مثل الوظائف والمساواة ي ن
الجنس� وإدارة المخاطر.
ب�
ويُعد هذا التقرير جزءا من سلسلة تقارير ثالثية صدرت مؤخراً،
وتضم كذلك تقرير "العقل والمجتمع والسلوك" ( )2015وتقرير
ت
ال� تتناول بالبحث كيف يمكن
"العوائد الرقمية" ( ،)2016ي
أ
لواضعي السياسات تحقيق أقىص استفادة من الدوات السلوكية
ين
لتحس� فاعلية الدولة ف ي� تحقيق
والتكنولوجية والمؤسسية
ت
التنمية .ويبدأ هذا التقرير باالع�اف بأنه يصعب غالباً تطبيق
ت
ال� تستهدف تدعيم أسواق العمل أو
وتنفيذ سياسات كتلك ي
ن
التغلب عىل الحواجز ي ن
الجنس� أو إعداد البلدان لمواجهة
ب�
ي
الصدمات ،وذلك ألن هناك فئات معينة بالمجتمع تستفيد
الصالحات
من الوضع الراهن قد تمتلك قوة كافية لمعارضة إ
السياس القائم .ومن ثم ،ال تتعلق
الالزمة لكرس التوازن
ي
الصالحات الناجحة "بأفضل الممارسات" فقط .فهي تتطلب
إ
تكييف أ
الشكال المؤسسية وتعديلها بطرق تتيح حل المشكالت

ت
تز
ال� تقف حائال
المحددة المتعلقة باالل�ام والعمل الجماعي ي
أمام مواصلة تحقيق المزيد من التنمية.
المبادئ التوجيهية الثالثة
ت
يق�ح تقرير عن التنمية ف ي� العالم  2017ثالثة مبادئ بسيطة
ف
ت
التفك� ليس
ليس�شد بها من يفكرون ي� إالصالح .أوالً ،من المهم
ي
ف
فقط ي� الشكل الذي يجب أن تكون عليه المؤسسات ،بل أيضاً
ف
ت
التفك� ليس فقط ف ي� شكل
ال� يجب أن تؤديها – أي
ي
ي� الوظائف ي
ف
المؤسسات ،بل ي� وظائفها أيضا .وثانياً ،من المهم مراعاة أنه رغم
أهمية بناء القدرات ،فإن كيفية استخدامها ومجاالت االستثمار ف ي�
بنائها يتوقفان عىل قوى المساومة النسبية لدى أ
الطراف الفاعلة
أي
التفك� ليس فقط ف ي� بناء القدرات بل أيضا ف ي� تفاوت القوى.
ي
وثالثاً ،من المهم مراعاة أن تحقيق سيادة القانون يتطلب من
البلدان أوال ً تدعيم أدوار القانون المختلفة لتعزيز التنافسية،
وتغي� الحوافز ،وإعادة تشكيل أ
التفك� ليس
الفضليات – أي
ي
ي
ف
ف
فقط ي� سيادة القانون ،بل أيضا ي� دور القانون (الجدول .)2
عندما يواجه المرء تحديا يتعلق بسياسات محددة ،ما الذي
تعنيه هذه المبادئ من الناحية العملية؟ يحدد هذا التقرير أربع
الطار  13خطة تشخيصية بسيطة إلدماج
أفكار رئيسية .ويقدم إ
هذه أ
الفكار بشكل ملموس ضمن برامج التنمية سعياً لتعزيز
فاعليتها.
الول ف� تحديد المشكلة الوظيفية أ
ويتمثل التحدي أ
الساسية.
ي
ويجب أن تركز ال ُنهج التشخيصية عىل المشكالت المحددة
ت
تز
ال� تقف حائال أمام
المتعلقة باالل�ام والتنسيق والتعاون ي
ت
ال� يؤدي
تحقيق النتائج المرغوبة اجتماعياً ،وكذلك عىل الطرق ي
من خاللها تفاوت القوى داخل ساحة السياسات إىل إعاقة هذه
ت
ال� تتم مراعاتها عادةً ،مثل
الوظائف .إ
وبالضافة إىل المعوقات ي
والدارية قد تظل السياسات يغ� فعالة
نقص القدرات المادية إ
إذا لم تكن لدى المجموعات ذات القدرة الكافية عىل المساومة
حوافز تدفعها إىل السعي العتماد هذه السياسات أو تنفيذها.
وتع� مراعاة تفاوت القوى ت
ن
ال� ي ز
ك� عىل السياسات القابلة للتنفيذ
ي
ض
ت
التقدم
ال� يمكن أن تؤدي إىل مزيد من ُّ
(ليست بال�ورة مثالية) ي
نحو تحقيق نمو شامل للجميع وتنمية عادلة.

الجدول  :2المبادئ الثالثة إلعادة النظر ف ي� الحوكمة لتحقيق التنمية
النهج التقليدي
االستثمار ف ي� تصميم الشكل المناسب للمؤسسات
بناء قدرات المؤسسات لتنفيذ السياسات.
ت
ال� ي ز
ك� عىل تدعيم سيادة القانون لضمان تطبيق تلك السياسات
ن
ز
والقواعد ب�اهة.

مبادئ إعادة النظر ف ي� الحوكمة لتحقيق التنمية
التفك� ليس فقط ف ي� شكل المؤسسات ،بل ف ي� وظائفها أيضا.
ي
ف
ف
التفك� ليس فقط ي� بناء القدرات بل أيضا ي� تفاوت القوى
ي
ف
ف
التفك� ليس فقط ي� سيادة القانون ،بل أيضا ي� دور القانون.
ي
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لتداب� السياسات؟ دورة فاعلية السياسات
الطار  :13ما الذي يعنيه إطار هذا التقرير بالنسبة
إ
ي
يرى هذا التقرير أن فاعلية السياسات ال يمكن رؤيتها من الخطوة أ
الوىل .التشخيص :تحديد المشكلة الوظيفية أ
الساسية
ض
تز
ت
ن
(االل�ام ،التنسيق ،التعاون).
ال�
ف� فقط.
فمن ال�وري أيضا مراعاة العملية ي
منظور ي
أ
تتساوم من خاللها الطراف الفاعلة عىل تصميم السياسات الخطوة الثانية .التقييم :تحديد طبيعة تفاوت القوى داخل
وتنفيذها ضمن إطار دستوري
(القصاء ،االستحواذ ،المحسوبية).
محدد .ويُعد اتساق واستمرارية ساحة السياسات إ
تز
(االل�ام) ،وتوافق االعتقادات
السياسات مع مرور الوقت
أ
الصالح
والفضليات (التنسيق) ،واالمتثال الطوعي وغياب االنتفاع الخطوة الثالثة .االستهداف :تحديد مدخل (مداخل) إ
(التنافسية والحوافز أ
والفضليات واالعتقادات).
دون مقابل (التعاون) وظائف مؤسسية رئيسية تؤثر عىل مدى
ن
يع� ذلك بالنسبة
لتداب� محددة الخطوة الرابعة .التصميم :تحديد أفضل آلية للتدخل (قواعد
ي
فاعلية السياسات .لكن ماذا ي
المستوى أ
بشأن السياسات؟
الول ،قواعد المستوى المتوسط ،قواعد المستوى
أ
للتفك� ف ي� سياسات محددة
طريقة
1-13
طار
ال
العىل).
يقدم شكل إ
ي
ت
ال� يمكن أن تزيد احتمالية تحقيق الخطوة الخامسة .التنفيذ :تحديد أصحاب المصلحة الر ي ن
عىل نحو يتضمن العنارص ي
ئيسي�
الفاعلية .وتبدأ "دورة فاعلية السياسات" هذه بتحديد الهدف الالزم مشاركتهم لبناء تحالف للتنفيذ (النخب ،المواطنون،
أ
المطلوب تحقيقه بوضوح ثم اتباع سلسلة من الخطوات
الطراف الفاعلة الدولية).
المحددة جيداً:
الخطوة السادسة .التقييم والتعديل.

الطار  :1-13دورة فاعلية السياسات
شكل إ
 .1التشخيص:

 .2التقييم:

ما هي المشكلة
الوظيفية؟

االلرىام
التنسيق
التعاون

كيف يتضح تفاوت
القوى؟

 .6التقييم
والتعديل

االقصاء
االستحواذ
المحسوبية

الهدف
 
نماىى
اال 
 .5التنفيذ:

 .3الهدف:

من هي 
االطراف الفاعلة
¥
الىى ستشارك؟


كيف يمكن إعادة تشكيل
ساحة السياسات؟
التنافسية
 الحوافز
االفضليات واالعتقادات

 .4التصميم:

ما هي أفضل آلية
للتدخل؟
قواعد المستوى 
االول
المتوسط
قواعد المستوى
المستوى 
االعىل
قواعد
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النخب
 المواطنون
االطراف الفاعلة الدولية

ن
التغي� المختلفة
الثا� فيتمثل ف ي� تحديد محركات
ي
أما التحدي ي
ت
ال� يمكن أن تساعد ف ي� إعادة تشكيل ساحة السياسات لتوسيع
ي
مجموعة السياسات القابلة للتنفيذ .وبدال ً من التسليم بالوضع
بالصالح كيفية
الحال لبيئة صنع السياسات ،سيحلل القائمون إ
ي
رفع القيود الحالية لتوسيع نطاق ما هو ممكن من الناحية
التغي� المختلفة ف ي� إحداث
السياسية .ويمكن أن تسهم محركات
ي
ف
التحول .وبالنسبة لتحقيق التنافسية ي� ساحة السياسات،
هذا
ُّ
أ
بالصالح الدور المحوري لحوافز الطراف
س�اعي القائمون إ
ي
الفاعلة وأفضلياتها واعتقاداتها ف ي� فهم ما هي االتفاقات المجدية
والممكن تنفيذها.
الجراءات التدخلية ذات
تحديد
هو
الثالث
التحدي
إ
ف
ت
ال� تعالج التحديات الوظيفية
الصلة أو
ي
التغي�ات ي� القواعد ي
ف
الصالحات المحتملة
المحددة عىل أفضل وجه .وعند
التفك� ي� إ
ي

للسياسات ،ستجد أ
الطراف الفاعلة أن من المفيد مراعاة وجود
ثالثة "مستويات" للقواعد 51.وتش� قواعد المستوى أ
الول إىل
ي
سياسات محددة (عىل سبيل المثال ،النسبة المئوية من الموازنة
وتش� قواعد المستوى المتوسط
المخصصة للرعاية الصحية) .ي
إىل أشكال تنظيمية ،مثل استقاللية القضاء والبنك المركزي .فيما
أ
تُ ن
بتغي� القواعد"،
ع� قواعد المستوى العىل "بالقواعد المتعلقة ي
واالنتخا� .ومن المؤكد عدم استبعاد
أي القانون الدستوري
بي
ف
ً
التفك� ي� "وظيفتها".
"شكل" السياسات ،لكن من المهم أيضا
ي
فعىل سبيل المثال ،بخالف شكل القاعدة المالية ،هل ت ز
االل�ام
بها يتسم بالمصداقية؟ وقد تتطلب بعض التحديات الوظيفية
الصالحات عىل جميع مستويات القواعد الثالثة.
مجموعة من إ
ن
يتع� أن تشمل هذه
ي
وأخ�اً ،عند تصميم السياسات وتقييمها ،ي َّ
العملية توقع المعارضة ومراعاة حدوث عواقب محتملة يغ�

ين
بالصالح :كيف ت نُب� ش
ال�عية
الطار  :14الدروس المستفادة من "مباراة القواعد"
للقائم� إ
إ
ف ي� نهاية المطاف؟
ين
بالصالح عىل االهتمام بتفاصيل مباراة
يشجع هذا التقرير
القائم� إ
ف
أساسي�.ن
القواعد ك يمكنهم تجنب الوقوع � خطأين
ي
أوال ،ي الجراء الصالحي الذي ييتخذه أحد أ
الطراف الفاعلة ف ي�
إ
ً إ
ت
يأ� بنتائج عكسية إذا لم ير ِاع هذا الطرف
مباراة للقواعد يمكن أن
الطراف الفاعلة أ
عواقب هذا الصالح عىلي أ
الخرى .فعىل سبيل
إ
ش
يوجه طرف خارجي السلطة الت�يعية إىل منافع قانون
المثال ،قد ِّ
ف
و� المقابل ،قد تصدر السلطة ش
الت�يعية قانونا يقرر أن
العقود .ي
تقوم المحاكم بإنفاذ العقود .وقد يعد رئيس السلطة التنفيذية �ف
ِ
ي
الحكومة تب�قية القضاة الذين يتبعون تعليمات السلطة التنفيذية
بمحاباة بعض أ
الشخاص ف ي� الدعاوى القضائية .وقد تدفع النخب
ثال�ية أمواال للسلطة التنفيذية يك تحصل عىل معاملة خاصة ف ي�
أ
ت
ال� تحصل عليها
المحاكم .فوقد تستخدم هذه السلطة الموال ي
من النخب ي� تمويل حملة سياسية قادمة .ونتيجة لذلك ،قد ال يثق
ف
ف
و� النهاية ،لم يحقق
المواطنون ي� إنفاذ المحاكم لقانون العقود .أي
هذا إالصالح المنافع المتوقعة ،بل ربما زاد المور سوءاً .وقد ال
ت
ال� كانت تكفل ف ي� السابق حماية متساوية للجميع
ُتعد المحاكم ،ي
ئ
الجنا� ،قادرة عىل معاقبة من يرتكبون جرائم من
بموجب القانون
ي
أ
الثرياء.
ثانياً ،ت
ح� إذا حقق إالصالح نتائج أفضل اليوم ،فقد تكون له
ت
ال� س ُتجرى
فآثار عكسية إذا أدى إىل نتائج أسوأ عىل مباراة القواعد ي
ي� المستقبل .ويمكن أن تكون لذلك أهمية خاصة لما يطلق عليه

ت
ش
ال� تتجىل ف ي� القبول الطوعي للقواعد
علماء السياسة ال�عية ي
ف
واالمتثال لها .وقد يرغب المواطنون ي� تفويض ونقل سلطة كافية
إىل حكومتهم لتكون العبا مسيطرا ف ي� مباراة القواعد الخاصة بالبالد،
لكن ذلك ال يحدث إال إذا شعروا أن استخدام الحكومة لتلك
السلطة ش�عي.
ف
ويتيح النهج الوظيفي ي� هذا التقرير فهما أوضح لمفهوم
ش
ال�عية .ويمكن أن تُستمد ش�عية إحدى الحكومات من ثالثة مصادر.
ويؤدي تكرار ت ز
االل�ام إىل بناء ش
ال�عية فيما يتعلق بالنتائج.أ فعندما
ت
ز
ش
يتكرر وفاء الحكومة بال�اماتها ،فإنها تضفي ال�عية عليها كأن يتم
االعتماد عليها ف ي� تقديم الخدمات العامة عىل سبيل المثال .ويمكن
أن تُستمد ش
ال�عية أيضا من الشعور بالعدالة ف ي� طريقة تصميم
أخ�ا ،يمكن
وتنفيذ السياسات والقواعد ،أي ش�عية إالجراءات .و ي
ال�عية ارتباطية حيث يشجع ت
أن تكون ش
االش�اك ف ي� مجموعة من
أ
القيم و أ
العراف الفراد عىل ت
االع�اف بالسلطة .وتشكل ش�عية النتائج
ال�عية االرتباطية أ
النواع الثالثة ش
و إالجراءات و ش
لل�عية المحددة ف ي�
هذا التقرير .وتُعد ش
ال�عية مهمة بالنسبة لتحقيق التعاون والتنسيق
أ
ت
ألنها تنطوي عىل امتثال طوعي لمر السلطة .وح� إذا نفذت
الحكومة ت ز
ال�اماتها واستطاعت إجبار الناس عىل االمتثال ،فقد يكون
ف
ش
هناك "نقص ي� ال�عية" إذا نُ ِظر إىل العملية عىل أنها يغ� عادلة
وقد ال يرغب الناس ف ي� التعاون ،بل يمكن أن ينسحبوا من العقد
االجتماعي.

المصدر :فريق عمل تقرير عن التنمية ف ي� العالم .2017
ال� تعرف ف� هذا التقرير بأنها احتمال أن يفوض أحد أ
ت
الطراف الفاعلة أطرافا أخرى للوفاء ت ز
بال�اماته بنا ًء عىل
ِّ
أ	.تتعلق ش�عية النتائج بمفهوم الثقة ي ُ َّ ي
سلوكها السابق.
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التفك� ف ي� التقييم بوجه خاص،
(الطار  .)14وعند
مقصودة إ
ي
ي َّ ن
وبالتال يتطلب
يتع� إدراك أن المسارات قد ال تكون خطية
ي
التقييم استخدام وسائل معقدة .ويمكن الحد من مخاطر
الصالح
تغ� توازن القوى حول عملية إ
االنتكاس من خالل توقع ي ُّ
الصالح.
تكيفي مثل بناء تحالفات توقعاً إلجراء إ
واعتماد نهج ُّ
التغي� المستدام مراعاة الفرص المحتملة ت
ال�
ويتطلب دفع
ي
ي
المواطن�ن
تتيحها النخب ذات المصالح ،والفرص المتاحة لعمل
ي
الدول.
الجماعي ،ودور النفوذ
ي

من المهم أيضا التك ُّيف
مع التغ ُّيرات في قوة
المساومة النسبية لمختلف
أ
الطراف الفاعلة وحوافزها
وأفضلياتها.

تهيئة الظروف المواتية للتك ُّيف
ف
تغي�ات مجدية ي� طبيعة الحوكمة؟ يُعد
تم� يمكن إجراء ي
مسار التنمية وعراً :تؤدي الصدمات (مثل الصدمات الناشئة
عن معدالت التبادل التجاري والكوارث الطبيعية) والتطورات
التدريجية (مثل التوسع العمر ن يا� أو تنامي الطبقة الوسطى) إىل
تغي� نفوذ أ
الطراف الفاعلة وقدرتها عىل المساومة وأفضلياتها،
ي
الطراف أ
حيث يستفيد طرف ف� الغالب عىل حساب أ
الخرى .و�ف
ي
ي
التغي�ات ،قد تنهار ترتيبات نظام الحوكمة ت
ال�
مواجهة هذه
ي
ي
ال يمكنها استيعاب أطراف فاعلة أو مطالب جديدة .فعىل سبيل
المثال ،تأخذ فخاخ العنف شكل المساومات يغ� المستقرة حيث
يشتد استقطاب النخب وتكون تكاليف فقد السيطرة باهظة
عندما تكون المخاطر مرتفعة بما فيه الكفاية مما ينشب معه
رصاع عنيف .وفخاخ الدخل المتوسط هي أوضاع تتحفز فيها
ت
ال� تستفيد حاليا من خالل
المجموعات
أصحاب المصالح ،ي
أ
ت
ال�بُّح ،لمعارضة الوضاع االقتصادية الجديدة ومن ثم تحول
أ
الموجهة نحو تعزيز الكفاءة ،المر
الصالحات
دون حدوث إ
َّ
الذي يؤدي إىل توازن يغ� منتج .وأما فخاخ عدم المساواة ،فهي
حلقة مفرغة يُ ت�جم فيها ارتفاع تركُّز ث
ال�وة إىل قدرة َمن هم ف ي�
التأث� ف ي� عملية السياسات لصالحهم
قمة سلم التوزيع عىل ي
بصورة غ� متكافئة ،وضعف الشعور بالعدالة لدى من هم �ف
ي
َ
ي
أسفل سلم التوزيع الذين يقررون االنسحاب وعدم المشاركة ف ي�
52
ساحة السياسات.
ف
التغ�ات ي� قوة المساومة
مع
ف
التكي
أيضا
من المهم
ي ُّ
ُّ
أ
النسبية لمختلف الطراف الفاعلة وحوافزها وأفضلياتها.
ت
ال� تحدد ما إذا كانت البلدان المعنية
ورغم أن الظروف ،ي
أ
والنصاف،
التكيف بطرق تتيح تعزيز المن والنمو إ
تستطيع ُّ
ف
كب�ا بالسياق،
تتوقف عىل ما جرى ي� السابق وترتبط ارتباطا ي
ت
ال� تزيد من احتمال حدوث هذا
فإن هناك بعض الظروف ي
التكيف .وبوجه خاص ،عندما تجد النخب أسبابا للتوصل إىل
ُّ
أرضية ت
مش�كة ،يمكن أن يتسع نطاق المساومات وتكييفها.
وعندما تنتج المؤسسات الوطنية قادة ث
أك� فاعلية ،تزيد قدرة
البلدان عىل تحقيق تنمية طويلة أ
المد .وعندما تكون المصالح
التجارية بالبلدان ث
أك� توازنا وتنوعا وتنظيما ،فقد تصبح هذه
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أك� قدرة عىل إصالح المؤسسات للتكيف مع أ
البلدان ث
الوضاع
ُّ
ت
ال� يمكن تكييفها مع
االقتصادية
ي ِّ
المتغ�ة .لكن المساومات ي
التكيف أيضا مع مطالب
مصالح النخب
المتغ�ة قد تسعى إىل ِّ
ي ِّ
المواطن� المتنامية .وقد تخرس أ
ين
النظمة الحاكمة ش�عيتها عندما
ف
ال تشمل عمليات اتخاذ القرار الجميع بالقدر الكا� ،ت
ح� وإن
ي
بدت نتائج التنمية أ
الخرى ناجحة .ت
وح� سياسات النمو الفعالة،
عىل سبيل المثال ،قد تنفر السكان إذا غاب صوت الجمهور
عن عملية وضع السياسات .فالتغلب عىل نزع ش
ال�عية يستلزم
أك� من االحتواء ف ي� العملية السياسية.
تحقيق قدر ب
ف
ت
ت ز
ال� نوقشت ي� هذا
يُعد ال� يك� عىل تهيئة الظروف ،كتلك ي
التقرير ،ت
تغ� احتياجاتها
ال� تُ ِعد المجتمعات
للتكيف مع ي ُّ
ُّ
ي
أ
التقدم نحو
ومطالبها بمرور الوقت أمراً بالغ الهمية لضمان ُّ
تحقيق تنمية شاملة للجميع ومستدامة .وقد شددت نظريات
الن عىل أ
ح� آ
الهمية المحورية ت
التنمية التقليدية ت
لالف�اضات
ين
تحس� نظام الحوكمة لتحقيق التنمية :شكل
الثالثة ف ي�
السياسات ،والقدرة عىل تنفيذها ،وتطبيق القواعد ن ز
ب�اهة .وقد
شكلت هذه ت
الدول التقليدية لمشكلة
االف�اضات حلول المجتمع
ي
ف
ف
قصور السياسات ي� البلدان النامية :أوال ً االستثمار ي� وضع
ين
قوان� وسياسات "جيدة" ،وثانياً بناء القدرات التنظيمية والفنية
الالزمة لتنفيذها ،وثالثاً تدعيم "سيادة القانون" .ويتجاوز هذا
التقرير هذه النهج ويؤكد عىل أنه رغم أهمية دراسة أ
الشكال
ُ
ت
ال� نجحت ف ي� سياسات أخرى وتحديد القدرات المطلوبة
ي
والتشديد عىل أهمية إرساء سيادة القانون ،فإن هذه الجوانب
ليست كافية.

استعراض هذا التقرير
الجزء أ
الول :إعادة النظر ف ي� الحوكمة من أجل التنمية:
إطار نظري
أ
يقدم الجزء الول من هذا التقرير إطارا نظريا إلعادة النظر
ف� دور الحوكمة والقانون ف� تحقيق التنمية .ويث� الفصل أ
الول
ي
ي
ي
االهتمام بطرح تساؤالت مهمة تواجه مجتمع التنمية حاليا:
وبشكل خاص ،ما هي المحددات أ
الساسية لفاعلية السياسات؟
ن
الثا� نهجا تحليليا جديدا للإجابة عىل هذه
ويعرض الفصل ي
التساؤالت باستخدام نهج نظرية المباريات للإشارة إىل أن الدور
الوظيفي الذي تلعبه المؤسسات ف� ضمان مصداقية ت ز
االل�ام،
ي
يز
وتحف� التنسيق ،وتعزيز التعاون يُعد جوهريا لتحقيق فاعلية
ف
الطار الوارد ف ي� هذا
السياسات ي� تشجيع التنمية .ويستكشف إ
ف
الفصل كيف يشكِّل تفاوت توزيع القوى ي� المجتمع (تفاوت
القوى) عامال أساسيا ترتكز عليه فاعلية هذه الوظائف .ويتناول
الفصل الثالث الطار النظري من منظور القانون بتوضيح أ
الدوار
إ

المختلفة ت
ال� يلعبها القانون ف ي� تشكيل وإعادة تشكيل ساحة
ي
ال� تتفاوض داخلها أ
ت
الطراف الفاعلة عىل تصميم
السياسات ي
السياسات وتنفيذها.
ن
الثا� :الحوكمة من أجل التنمية
الجزء ي
أ
ف
ن
الثا� من هذا التقرير إالطار الوارد ي� الجزء الول
ِّ
يطبق الجزء ي
أ
لفهم نتائج التنمية الرئيسية الثالث بشكل أفضل ،وهي :المن (الفصل
الرابع) والنمو (الفصل الخامس) و إالنصاف (الفصل السادس) .ويمثل
أ
ت
تز
ال� تستند إليها فاعلية
االل�ام والتنسيق والتعاون الركائز الساسية ي
السياسات لتشجيع تحقيق هذه النتائج ،لكن تفاوت توزيع القوى
يمكن أن يشكل قيودا أمام فاعلية السياسات .وتؤثر خصائص التنمية
ذاتها مثل تكوين النمو أو مستوى التفاوت ف ي� قوة المساومة النسبية
لبعض أ
الطراف الفاعلة .ويمكن زيادة فاعلية السياسات إالنمائية
ف
ف ي� تحقيق أهدافها من خالل تعزيز التنافسية ي� ساحة السياسات،
وتغي� الحوافز بفاعلية ،وإعادة تشكيل أفضليات واعتقادات مختلف
ي
أ
الطراف الفاعلة من خالل القيادة عىل سبيل المثال.
التغي�
الجزء الثالث :محركات
ي
يتناول الجزء الثالث من هذا التقرير ديناميكيات كيفية حدوث
التغي� من منظور المساومات ي ن
ب� النخب (الفصل السابع) ومشاركة
ي
المو ي ن
الدول (الفصل التاسع) .وكما
النفوذ
و
الثامن)
(الفصل
اطن�
ي
ف
ن
الثا� ،من ض
ال�وري إعادة تشكيل ساحة السياسات
نوقش ي� الجزء ي
أ
ين
لتحس� فاعلية السياسات
حيث تتساوم الطراف الفاعلة ،وذلك
وتوسيع مجموعة السياسات القابلة للتنفيذ ف ي� نهاية المطاف .ويمكن
تحقيق ذلك من خالل تعزيز التنافسية أي ي ن
بتمك� أطراف فاعلة
أ
بتغي� حوافز الطراف الفاعلة
جديدة من دخول ساحة التفاوض ،أو ي
المشاركة ،أو بإعادة تشكيل أفضلياتها واعتقاداتها .ومع أن ديناميكيات
ِ
الحوكمة يمكن أن تكون شديدة الرسوخ ونابعة من الداخل ،فإنه
ف
و� النهايةَّ ،
التغي�
يتجل
يمكن إحداث
ي
ي
التغي� مع مرور الوقت .ي
بوضع قواعد رسمية جديدة تعيد تحديد شكل القوة القانونية.
ومضة:
يحتوي هذا التقرير عىل  13ومضة ،تطبق إطار المفاهيم
الوارد ش�حه ف ي� التقرير عىل مجاالت السياسات الرئيسية ذات
االهتمام ت
وت�اوح من تقديم الخدمات إىل الفساد والتدفقات
المالية يغ� ش
الم�وعة.

ش
الحوا�
ي

 .1تركز فصول هذا التقرير عىل مسألة محددة هي فاعلية السياسات
لتحقيق هذه النتائج .لكن هذا إالطار يمكن استخدامه لتناول
مسائل أوسع نطاقا بشأن الديناميكيات االجتماعية.
 .2انظر روزنشتاين رودان ( .)1943نموذج يم� ف� وشليفر وفيش�ن
ي
ي
معدلة حديثة من هذه الفكرة.
( ،)1989نسخة َّ
 .3يستعرض هوف ( )2000نماذج ألوجه القصور المتعلقة بالتنسيق
ف� طائفة واسعة من السياقات ،بما ف� ذلك أ
العراف االجتماعية
ي
ي

.4
.5
.6

.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

والفساد .ويستعرض كوبر ( )1999نماذج ألوجه القصور ف ي� التنسيق
يز
كل� ()2005
عىل صعيد االقتصاد الكل ،فيما يستعرض
رودريج� ي
نماذج ألوجه القصور ف� يالتنسيق عىل صعيد االقتصاد ئ
الجز�.
ي
ي
بار ()2001؛ لينديرت (.)2004
بما ف� ذلك عىل المستوى دون ن
تفس� منع الجريمة،
الوط� .ويمكن ي
ي
ي
عىل سبيل المثال ،من منظور وظيفي ف ي� إطار ما تقدمه الحكومات
المحلية للجمهور ،كما هو ن ف
ن
الثا� من هذا التقرير.
ي
مب� ي� الجزء ي
يم� النخب عن المو ن َّ ف
ما ي ِّ ز
التأث�
اطن� ي� هذا التقرير هو قدرتها عىل ي
ي
ف
بشكل ش
مبا� ي� تصميم سياسة معينة وتنفيذها .وبهذه الطريقة،
إيجا� (وليس معياريا) .انظر إالطار 9
منظور
من
النخب
عرف
بي
تُ َّ
لالطالع عىل المزيد من التفاصيل.
تم وضع نهج مشابه ف ي� عمل رائد بعنوان "سياسة السياسات" ف ي�
سياق أمريكا الالتينية (بنك التنمية للبلدان أ
المريكية .)2005
لكن عدم إمكانية الوصول إىل سلطة الدولة ليست المحدد الوحيد
للعنف .فالقدرة عىل التعبئة ضد الحكومات تُعد مهمة أيضاً
(سيدرمان وويمر ي ن
وم�  )2010بقدر أهمية إتاحة الفرصة للقيام
أ
ت
ن
بالتعبئة .وبشأن النقطة الوىل ،انظر يف�ون والي� (.)2000
ويمر وسيدرمان ي ن
وم� (.)2009
بالتو (2000أ).
ن
ثا� رئيس إلندونيسيا .وتوىل السلطة  31عاما منذ
كان سوهارتو
الطاحة بالرئيس ي أ
الول سوكارنو ف� عام  1967ت
ح� تقديم استقالته
إ
ي
ف ي� عام .1998
خواجة وميان (.)2005
ستوكس (.)2009
ن
خيما� وآخرون (.)2016
ي
بولد وآخرون (.)2012
يف�يرا وآخرون (.)2013
الدول (.)2015
البنك ي
تشمل مشكالت العمل الجماعي المشكالت ت
ال� تُحل من خالل
أي
ت
ال� تُتخذ بالتنسيق ي ن
الطراف الفاعلة بنا ًء
ب�
التنسيق إ
(الجراءات ي
آ
عىل توقع ت
مش�ك لما سيقوم به الخرون) والتعاون (السلوك
ب� أ
ن
التعاو� فيما ي ن
وبالتال الحد من السلوك
الطراف الفاعلة،
ي
ي
ف
يش� مصطلح
و� هذا التقرير ،ي
االنتهازي ،أي االنتفاع دون مقابل) .ي
ين
ين
المختلف� من
النوع�
"مشكالت العمل الجماعي" إىل هذين
المشكالت.
أسيموجلو وروبنسون (.)2012
أ
العراف االجتماعية هي االعتقادات ت
المش�كة لجماعة ما أو مجتمع
محل .وبالتال ،يمكن فهم أ
العراف عىل أنها "االعتقادات الشائعة
ي
ي
ت
المش�كة".
انظر يآب�ج والنجورجن وليندجرين ( )2010ولوستج (.)2015
وب�سون (.)2014
بيسل ي
انظر ي
مع ذلك ،هناك تباين ف ي� الشواهد بشأن كيفية تحقيق بعض هذه
آ
الليات نتائج أفضل ،كما هو موضح بمزيد من التفصيل ف ي� الفصل
الثامن.
هارت (.)1961
باسو ()2015؛ ماك آدامز (.)2015
وف�دير (.)1999
روالند ي
هيلمان (.)1998
جاكسون وكليتش وبوزنانسكا (.)2005
لينديرت (.)2004
ش
جو� و ي يآ� (.)2009
ي
بجوركمان وسفينسون (.)2009
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تل�م مجموعة البنك الدول بالحد من آثارها عىل البيئة .ودعما لهذا ت ز
تز
االل�ام ،نستغل خيارات ش
الن�
ي
إ ت ن
و� وتكنولوجيا الطبع عند الطلب ،والموجودة ف ي� مراكز إقليمية حول العالم .وتتيح هاتان
اللك� ي
المبادرتان معا الحد من تكرار الطبع وخفض مسافات الشحن ما يؤدي إىل خفض أ
الوراق واالستهالك
واستخدام الكيماويات وانبعاثات غازات الدفيئة والنفايات.
ض
ت
ال� وضعتها مبادرة الصحافة الخ�اء .وأغلبية
إننا نتبع
ي
المعاي� الموىص بها الستخدام الورق ي
كتبنا مطبوعة عىل ورق معتمد من مجلس رعاية الغابات وجميعها تقريبا يحتوي عىل محتوى معاد
تدويره بنسبة .%100-50
أ
ف
واللياف المستخدمة ي� مطبوعاتنا إما أنها يغ� مبيضة أو مبيضة باستخدام عمليات خالية تماما من
أ
ول المعزز.
الكلور أو من الكلور المعالج أو من الكلور ال ي
الدول يرجى زيارة هذا الموقع
لمزيد من المعلومات عن الفلسفة البيئية للبنك
ي
.http://www.worldbank.org/corporateresponsibility

الحوكمة والقانون
لماذا ال يتم ف� أغلب أ
الحوال اعتماد أو تنفيذ السياسات الرشيدة محكمة التصميم؟
ي
وح� يتم ذلك ،فلم تفشل ف� الغالب ف� تحقيق نتائج إنمائية أ
ين
كالمن والنمو
ي
ي
والنصاف؟ ولماذا تستمر بعض السياسات السيئة؟ يتصدى تقرير عن التنمية ف ي� العالم
إ
ف
ت
ال� تقع ي� صميم عملية التنمية.
 :2017الحوكمة والقانون لهذه المسائل
الجوهرية ي
ف
ف
فعملية صنع السياسات وتنفيذها ال تحدث ي� فراغ ،بل إنها تحدث ي� سياقات
سياسية واجتماعية معقدة ،يتفاعل فيها أفراد وجماعات يتمتعون بمستويات متبانية
ف
متغ�ة وهم يسعون وراء مصالح متضاربة .إن هذه التفاعالت
من القوة ي� إطار قواعد ي
هي ما يسميه هذا التقرير الحوكمة ،والمجال الذي تجري فيه هذه التفاعالت يسميه
فالمر المهم لتحقيق الفاعلية هو قدرة أ
ساحة السياسات .أ
الطراف الفاعلة عىل
تز
االل�ام ورغبتها ف ي� التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف مقبولة اجتماعيا .يغ� أن ما يحدد
تأث�ها عىل نتائج التنمية ،هو :من يقوم بالمساومة،
اختيار السياسات وتنفيذهاّ ،ثم ي
وما الحواجز ت
ويعد إالقصاء واالستحواذ من
ال� تعوق الدخول إىل ساحة السياساتّ .
ي
أ
ف
ت
والنصاف.
ال� تؤدي إىل إالخفاق ي� تحقيق المن والنمو إ
مظاهر تفاوت القوة ف ي
ف
إن توزيع القوة ي� السلطة يشارك ي� تحديده التاريخ .بيد أنه توجد مساحة
يجا� .ويكشف هذا التقرير أنه بوسع الحوكمة أن تخفف من تفاوتات
للتغي� إ
ي
ال ب ي
ف
القوة ،بل تتغلب عليها ،لتطبيق إجراءات تدخلية فعالة ي� مجال السياسات من
ف أ
والنصاف .ويحدث ذلك
شأنها أن تحقق تحسينات مستدامة ي� المن والنمو إ
أ
ف
ت
ال� لديها القوة ،وإعادة صياغة أفضلياتها
بإجراء ّ
تحول ي� حوافز الطراف الفاعلة أ ي
ت
ال� تم أقصاؤها سابقا.
لصالح النتائج الجيدة ،ومراعاة مصالح الطراف المشاركة ي
التغ�ات بع� المساومات فيما ي ن
ب� ال ُن َخب وزيادة مشاركة
ويمكن أن تحدث هذه ي
أ
ت
ين
ال� تساند قواعد من شأنها تدعيم
المواطن� ،وكذلك بالطراف الفاعلة الدولية ي
الصالح.
التحالفات من أجل إ

الدوىل
مجموعة البنك
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