بناء الديمقراطية واقتصاد السوق

في مجتمعات مرحلة ما بعد النزاعات
د .محمد مصطفى
رئيس معهد راي إنفست ،كوسوفو
إعادة البناء بعد النزاعات
سوف نناقش في هذه المحاضرة أهمية الححةديات الحةي تةريت فةي العديةد مةم المفحمعةات فةي مرح ة مةا تعةد الن اي ةات
وسوف يكوم الحركيي الرئيسي
أيضا
المح ي،لكم ً

ى كيفي تناء قدرات االسةحيعا

بة

الن اي ةات ،والحةي حةيسر لةيس فبةل

ةى المفحمة

ى الال تيم المح ييم والحكومةات ،وينةحع نهةا حةاسيرات حنموية حفيةد المفحمة والمةوالنيم فةي هةذه

الت دام

أود أوالً أم أنةةاقش السةةت

الني ةةات مسةةال لهةةا أهميحهةةا المحفةةردة إنهةةا كةةذل
وراء ا حتةةار مسةةا دات مةةا تعةةد ا

م هةةذه

المفحمعات حكوم في مرح انحبالي نحو السالم ،مم خالل إ ادة تناء ألر افحما ي اقحصادي فديدة ل مفحم  ،كمةا

أم إ ادة التناء أمر ضروري لحوفير الظروف المناست لتناء الميسسات الديمبرالي  ،والحوكم  ،واقحصاد السوق ،وهةي
أيضا نها حححاج إلى وقت وصتر وسياسات رشيدة ويمحد ا فق اليمني ة لتبًا لدراس حديس ة إلى سالث فحةرات
فريدة ً
مدة كل منها أرت سنوات ،و ى ذل يشمل اللريق مم السالم إلى الحنمي المسحدام سةالث فحةراتت ححع ةق فحةرة ا رتة

سةنوات ا ولةى تسرسةاء السةالم ،كمةا أم الفحةرحيم الحةاليحيم ة ومةدة كةل منهمةا أرتة سةنوات ة ضةروريحام لتنةاء قةدرات هةةذه
المفحمعات في مفاالت الحنمي االقحصادي واالفحما ي المسحدام

لماذا تعتبر مساعدات ما بعد النزاعات مهمة؟
حفمهةةا

أيضةةا تسةت
إنهةا مهمة نهةةا ححع ةق تاالسةةحبرار السياسةي ،والسةةالم ،والفوانة اانسةاني فةةي العةالم إنهةةا مهمة
ً
ومةةداها د ةةوني أسححضةةر تعةةا الميش ةراتت إم  %22إلةةى  %25مةةم إفمةةالي قةةروا التن ة الةةدولي ةةام ،2003

كانةةت مخصصة ل ت ةةدام فةةي مرح ة مةةا تعةةد الن اي ةةات ،كمةةا أم  %70مةةم مةةن الميسسة الدولية ل حنمية ) (IDAةةام

أيضا حم حوفيهها لت دام مرح ما تعد الن اي ات ومم المبدر لححبيق ا هداف اانمائي لأللفي أنه يحعيم ييادة
ً 2003
االسحسمارات في ت دام مرح ما تعةد الن اي ةات مةم  136م يةار دوالر ةام  2006إلةى  195م يةار دوالر ةام 2015
وهي مهم تست

حاسيرات الن اي ات

ى المدنييم والنواحي اانساني  ،حيث  %90مم الضةحايا هةم مةم المةدنييم ،تمةا

يعنةةي أم هةةذه المفحمعةةات فبةةدت رأس المةةال التشةةري ،كمةةا أم هةةذه المفحمعةةات حظةةل ةةادةً مفحمعةةات مبسةةم  ،ومةةم سةةم
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يححةةاج الحةةدخل إلةةى منهفي ة معبةةدة ،كمةةا أم منهفي ة المسةةا دة فةةي مرح ة مةةا تعةةد الل ةوارو حنص ة

أوالً

ةةى إصةةال

ةر قةةدر اامكةةام فةةي إنشةةاء تنية حححية
وانشةةاء التنية الحححية ا ساسةةي و ةةى نفةةس البةةدر مةةم ا همية يفة التةةدء متكة ًا
ميسسي حد م م ياتت النمو االقحصةادي ،وحوليةد الةدخل ،وخ ةق فةرم العمةل ،وادارة أفضةل ل ففةوة الميسسةي البائمة
في الت دام في مرح ما تعد الن اي ات

تعقيدات تسلسل اإلصالحات
اآلخر حححاج ااصالحات ة سياس ااصالحات ة إلى أم حكوم مرحت تحيث حتدأ تالسياسات االفحما ية ،

ى الفان

وسياسات الهيك  ،سم سياس ااصالحات الك ي

وفةي مرح ة اللةوارو ،مةم المهةم ل تاية حةوفير الةد م المةالي إذا كةام

مم الضروري د م االسحسمارات في التني ا ساسي  ،وحشير الدالئل إلى أنه ال يعحةد تالمسةا دات فةي قلا ةات اانحةاج
والحصةةني

وخةةالل هةةذه المرح ة حوافهنةةا ححةةديات فةةي وض ة أهةةداف واقعي ة رشةةيدة ،وحنةةاول موضةةو حس سةةل وشةةفافي

ااصالحات في معظم ت دام مرح ة مةا تعةد الن اي ةات ،حشةير الختةرة إلةى أم أحةد الححةديات فةي هةذا المفةال ،االفحبةار
إلةةى الحعريةةف الواضة لألهةةداف والحنسةةيق ل وصةةول إليهةةا حكةةوم ا هةةداف ييةةر محناسةةت تشةةكل فيةةد م ة اسةةحراحيفيات

الخروج كما أنها ال حكوم مناست لضمام الم كي والمشارك المح يحيم فةي فهةود إ ةادة اا مةار و م يةات ااصةال
هنةةا ححةةديات حرحي ة

أولويةةاتت كيةةف نرح ة

أولويةةات المسةةا دة والحةةدخل فةةي الةةدول المح بي ة

حشةةير الد ارس ة إلةةى أم

يعا ،وهةةذا ة كمةةا سنوضةةحه الحبًةةا فةةي هةةذا العةةرا ة يحعةةارا مةة البةةدرة
المةةانحيم يةةاحوم متكة ًا
ةر فة ًةدا ويتةةادروم س ةر ً
االسحيعاتي

الشفافية ..المساءلة ..والقدرة االستيعابية
يحع ق الححدي السالث تالشفافي والمساءل  ،ال حام حعحترام مسالحيم ضروريحيم ففي مفحمعةات مةا تعةد الن اي ةات ،نوافةه
أيضةةا المع ومةةات ةةم ردود
تالعديةةد مةةم المشةةكالت لضةةمام الشةةفافي والمسةةاءل  ،نحيفة فبةةدام اليةةات المراقتة والحبيةةيم ،و ً
ا فع ةةال الموض ةةو الرئيس ةةي ال ةةذي يفة ة مناقش ةةحه فيم ةةا يحع ةةق تس ةةادة التن ةةاء تع ةةد الن اي ةةات ه ةةو الب ةةدرة االس ةةحيعاتي
ومعوقاحها ،ومدى أهمي البدرة االسحيعاتي ت حنت أهميحها تسةت

حنةاقم الت ة مةم حةدفق المسةا دات ،حيةث حبةدر نبلة

الحشت في الت دام المح بي ل مسا دات تنست ححراو تيم  %15و %45مم الناحع المح ي اافمالي ،تمعنى أم الت دام
مةا ححةراو نسةتحه تةيم  15و %45مةم ناحفهةا المح ةي

حتعا ل بدرة االسحيعاتي ة حسةحلي اسةحيعا
المح بي ل مسا دات ة ً
اافمالي في صورة مسا دات خارفي  ،و ند الوصول لنبل الحشةت  ،ححالشةى الم اييةا الحدية ل مسةا دات ا فنتية  ،أو
حصت س تي
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القيود على القدرة االستيعابية
ى ما حبدم ،حتدو أهمي حنةاول قيةود تنةاء البةدرة االسةحيعاتي  ،وهنةا

تناء
ً
االقحصةةاد الك ةةي ،وقيةةود ميسسةةي وسياسةةي  ،وقيةةود فني ة واداري ة  ،وقيةةود ناحف ة
االقحصةاد الك ةي بتةةالمرا الهولنةديب ،وحاسي ارحةه السة تي

ةدة قيةود أمةام تنةاء البةدرة االسةحيعاتي ت قيةود
ةةم س ة وكيات المةةانحيم ححع ةةق قيةةود

ةى سةعر الصةةرف والحنافسةي فةي صةةادرات مفحمعةات مةا تعةةد

الن اي ةات كمةةا ححع ةةق البيةود االقحصةةادي الرئيسةةي تاسةحدام الةةديم وأ تائةةه فةي هةةذه المفحمعةةات كمةا حعةةاني العديةةد مةةم

أيضةا مةم مشةكالت الحضةخم ،وارحفةا أسةعار الفائةدة ،واضةلراتات وضةتولات
المفحمعات في ت دام ما تعةد الن اي ةات ً
أيضا تمهارات وأفور السكام
سوق العمل ،وهو ما له الق
ً

القيود المؤسسية والسياسية
في مفحمعات ما تعد الن اي ات يمكم ل ميسسات والسياسةات ا فضةل أم حسةاهم فةي تنةاء قةدرات هةذه المفحمعةات

ةى

إ داد اسحراحيفيات ذات مصداقي  ،وممارسات وترامع أفضل ،وححويل هذه الترامع والمسا دات إلى حنمية إيفاتية مةم
شةةانها حس ةري

م ية خ ةةق فةةرم العمةةل ،وحوليةةد الةةدخل ،وضةةمام الشةةفافي فةةي الميياني ة والمصةةروفات العام ة

كمةةا أم

البيةود الميسسةي والسياسةةي مهمة ل تاية  ،نهةا ححع ةةق تالمركيية المةوارد والفهةةود والمسةئوليات الخاصة تس ةادة التنةةاء،
وحساهم السياسات والبةدرات الميسسةي الفيةدة فةي ححبيةق سياسةات أفضةل وامكانية محاسةت الحكومة

إم ييةا

البةدرة

ةةى المس ةةا دات

الميسس ةةي والسياس ةةات السة ة يم ف ةةي مفحمع ةةات م ةةا تع ةةد الن اي ةةات يص ةةاحتها ةةادةً يي ةةادة اال حم ةةاد
أيضةةا ححويةةل المسةةئولي مةةم الحكوم ة
الخارفي ة  ،والحةةاسيرات الس ة تي اصةةال ا وضةةا المح ي ة  ،و ةةادة مةةا يصةةاحتها ً

وححمي ها لال تيم الدولييم

سياسة القطر والتقييم المؤسسي
هةل هنةا ممارسةات لبيةاس البيةود الميسسةي والسياسةةي

هنةا حبيةيم لميسسةات وسياسةات الدولة  ،يسةةمى ”“CPIA
ى (حبريتةاً)  20سياسة حشةمل الفوانة

الهيك ية

تناء
(درف حبييم سياس وميسسات البلري) ،ويبوم ته التن الدولي ً
الك ي واالفحما ي والحوكم كل مم هذه السياسات العشريم له درفة مةم  1إلةى  ،5تينمةا حكةوم درفة الحوكمة مةم

 1إلى  ،6سم يحم أخذ محوسل الدرفات وحظهر الدراسات أم الحبييم البلري المذكور خالل السنوات ا رت ا ولى مةم
السةالم ت ة  ،2.5تينمةا فةةي نهاية مةةدة السةنوات ا رتة الحالية ت ة  ،2.82وت تةةت درفة الحبيةةيم البلةري تنهاية السةةنوات
ا رتة الحالية  ،3.5وهةةذا يعنةةي أم البةةدرة االسةةحيعاتي ل ت ةةدام حنمةةو تةةالحوايي مة ححسةةيم البةةدرات السياسةةي والميسسةةي ،
يير أم حدفق المسا دات يكةوم كةس ذلة ةادةً ،حيةث حظهةر الحفرتة والد ارسةات أم حةدفق المسةا دات يكةوم كةس
تاديةةا
الييةادة فةةي البةةدرات يمكةم حوضةةي ذلة تمسةال كوسةةوفو ،كةةام حةةدفق المسةا دات فةةي فحةرة السةنوات ا رتة ا ولةةى ً
ل عيام توضو  ،فبد ح بينا فيها  100م يوم يورو مم المسا دات ا فنتي  ،وفةي فحةرة السةنوات ا رتة الحالية ح بينةا فبةل
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 25إلى  30م يوم يورو إم المشك في حس سل المسا دات ة فيما يحع ق تييادة البدرة االسحيعاتي ة حمسل أحد الدروس
فدا
المسحفادة المهم ً

القيود الفنية واإلدارية
يالتةةا تنو ي ة رأس المةةال التشةةري وفةةودة الحع ةةيم فةةي العديةةد مةةم مفحمعةةات مةةا تعةةد الن اي ةةات إم معةةايير
وهةةي ححع ةةق ً
وفةةودة الحع ةةيم منخفضة  ،فبلةةا الحع ةةيم ال يحمحة تمةوارد تشةري كافية يمكةةم أم حسةةر مةةم حنمية هةةذه المفحمعةةات ،لةةذا
حعحتر المسا دة الفني ضروري لتناء قدرات تشري ،لكم الخترة حبةول إم أفضةل مسةا دة فنية ممكنة هةي أم حتنةي

ما هو قائم تالفعل في مفحمعات مةا تعةد الن اي ةات ،وتصةف خاصة
ةةى أسةةاس االححيافةةات ،وحةةوفر الحةةدري

ةى

نةدما حةد م الةحع م مباتةل الحةدري  ،وحتنةي الحةدري

أسنةةاء العمةةل إم تنةةاء هةةذه البةةدرات التشةري ضةةروري ل تاية  ،نةةه مةةم المهةةم

خ ق كح حرف مم التشر يمكم أم حفهم م ي الحنمي والححديات ،وحض الحكوم أمام مسئولياحها مم حيث اانفةاق
العام

قيود سلوك المانحين
هةذه البيةةود ححع ةق تييةةادة حك فة الححةويالت تسةةت حف اةيي المعةةامالت المالية إم حف اةيي المعةةامالت المالية ي فةةت انحتاهنةةا
إلةةى أننةةا نفحبةةر إلةةى الحعةةاوم مةةم فان ة الال تةةيم المح يةةيم فيمةةا يحع ةةق تةةسفراء الحبييمةةات إم الال تةةيم المح يةةيم ال
ةر مةةم المشةةرو ات
ةددا كتية ًا
يحعةةاونوم م ة المةةانحيم فةةي وضةة ا هةةداف ،وم ارحةةل اانفةةاي الرئيسةةي كمةةا أم لةةدينا ة ً
الصتيرة الممول الحي يصع الحنسيق تشانها وهكذا حوافةه حكومةات ومفحمعةات مةا تعةد الن اي ةات ةدم وضةو كيفية
الحنتي تحفم المسا دات ،وييا

الحعاوم في حبييم مرح ما تعد الن اي  ،مم حيث قيةاس فعالية المسةا دات الخارفية ،

مهمةةا فة ًةدا ل ةةحع م مةةم الةةدروس المسةةحفادة ،كمةةا أم حبيةةيم مرح ة مةةا تعةةد النة اي هةةو السةةتيل لحشةةد
الةةذي سيصةةت حلتيبًةةا ً
المييد مم الحعاوم ،والحع م مم كال الفانتيمت الت دام المح بي والت دام المانح

طرق تحسين القدرة االستيعابية
إم أحةد التةدائل لححسةيم البةدرة االسةةحيعاتي هةو أم نتنةي البةدرات كمةةا ناقشةنا ذلة سةاتبًا مةةم المهةم ل تاية أم يتةدأ تنةةاء
ةور اللريب ة ا خةةرى لييةةادة البةةدرات هةةي شةةراء هةةذه البةةدرات ،وأ حبةةد أم ه ةةذه اللريبةة
البةةدرات فةةي مرح ة متكةةرة وفة ًا
مسحخدم تكساف شديدة في الت دام المانح  ،كما يمكن تنةاء قةدرات ميقحة أو قةدرات حكومية ةاترة فةي حنةاول مشةك
ما تعد الن اي ات في مرح اللوارو يف
ل تاي أم ح ركي ة تمرور الوقت ة

أم حمارس كل االححمةاالت السالسة لييةادة البةدرة االسةحيعاتي  ،لكةم مةم المهةم

ى حس سل تناء البدرات ،حيث إنه في تناء البةدرات يمكنة ضةمام م كية الدولة مةم

خالل م ي إ ادة التناء ،فمشارك الحكوم في الت دام المح بي ل مسا دات مهم ل تاي
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المشاركة المحلية وغير الحكومية
ةر رئيسة ًةيا لتنةةاء الديمبرالي ة والميسسةةات المسةةحدام فةةي
حعحتةةر الم كي ة والمةةدخل المح يةةيم مةةم خةةالل ااصةةال نصة ًا
مفحم ة مةةا تع ةةد الن اي ةةات ولضةةمام الم كي ة المح ي ة  ،هنةةا نصةةرام مهم ةةام ل تايةة  ،ا ولت يفةة يي ةةادة قةةدرة هةةذه
المفحمعةةات

ةةى تنةةاء ميسسةةات الدولة  ،وتةةالحيامم مة ييةةادة البةةدرات المح ية

المح ي  ،م هذه الم كي مهم ل تاي لفودة وفعالي

م يات ااصال

ةةى ااصةةالحات يفة

ضةةمام الم كية

إم فرا النمةاذج تةدوم مناقشة كافية وتةدوم

م كي مح ي كافي ييدي إلى حشحيت المتادرات المح ي لإلصال  ،كما حصت ديناميكيات ااصةال ييةر مناسةت
قضةةي تنةةاء ميسسةةات الدول ة  ،مةةم المهةةم ل تاي ة أم نحضةر وسةةائل اا ةةالم إلةةى المشةةهد ومفحم ة ا
المةةدني ،ووفهةةات النظةةر الحةةي ح ةوايم تةةيم س ة ل الحكوم ة لخ ةةق تيئ ة
الفديدة كما أننا نفرا س و ًكا

فةي

مةةال ،والمفحم ة

مةةل مناسةةت  ،واقحصةةاد الس ةةوق ،والميسسةةات

ى الحكوم يحفي المنافس السياسي العادل  ،وحلتيق الحواينات

دور األحزاب السياسية
هنةةا ال يمكننةةا حفاهةةل دور ا حة اي

السياسةةي فةةي تنةةاء الميسسةةات المح ية  ،فةةا ح اي

السياسةةي فةةي مفحمعةةات مةةا تعةةد

الن اي ات حوافه مشك في كيفي حمسيل مصال مفمو ات سياسي كتيرة إياء دوائر ونخة

مت بة

أيضةا مشةكالت فةي تنةاء قةدراحها وممارسةاحها داخةل الميسسةات ،لةذا ال حةولي ا حة اي
السياسي
ً
لييادة دورها وفدارحها ولاقحها داخل ترلمانات مفحمعات ما تعد الن اي ات

كمةا حوافةه ا حة اي
ةر
اهحمامةا كتي ًا
السياسةي
ً
ةةى قةةوة ا ح ة اي

ةر
لةةذا ينظةةر إلةةى دور ا ح ة اي السياسةةي ةةى أنةةه حبسةةيم لس ة لات الحكوم ة  ،وحعحمةةد الحكوم ة كسية ًا
السياسي وليس ى قوة الترلمام ،وهذه إحةدى المشةكالت الرئيسةي الحةي حوافههةا مفحمعةات مةا تعةد الن اي ةات فةي تنةاء
الميسسات الديمبرالي وحنفيذ ااصالحات يفة

أم حةد م ا حة اي

السياسةي ممارسةات تنةاء البيةادات صةاحت الريية

أيضةةا لحبةةديم سياسةةات وت ةرامع وض ةواتل يمكةةم
والبات ة ل محاسةةت والمحكام ة  ،لةةيس فبةةل لحوصةةيل رييحهةةا ل نةةاس ولكةةم ً
مهمةةا ل تاية كمةةا قةةال بدوفةةالسب نةةورثت
ححبيبهةةا لخ ةةق ظةةروف حنمية مسةةحدام وهكةةذا يعحتةةر ضةةمام الم كية المح ية
ً
اليا وال يمكم نب ها تالفم
الميسسات ال يمكم نب ها ً

دور القطاع الخاص
أيضةةا أم ننسةةى الةةدور المهةةم ل بلةةا الخةةام ومفحمة ا مةةال ،فالبلةةا الخةةام مهةةم فة ًةدا امكانياحةةه فةةي
ال يمكةةم ً
ةى العبتةةات أمةام النمةو والحنمية أستحةةت الد ارسةات فةي العديةد مةةم الت ةدام أم المنافسة ييةر العادلة
المسةاهم ل حت ة
هي العبت الرئيسي الحي حوافه مفحم ا

مال ،وأنها حمن ايدهار الم كي وتناء ممارسات مح ي لحوليد الدخل ،وخ ق

يالتةا مةم ضةعف دور البةانوم ،ووفةود الفسةاد ،والبةدرات المحةدودة لمفحمة
فرم العمل وحاحي المنافسة ييةر العادلة
ً
ا مال في الحاسير ى السياسات وححسيم البدرات الميسسي والحرحيتةات السياسةي هنا يصةت دور فمعيةات ا مةال
مهةةم ل تاي ة  ،نهةةا حسةةحلي حبةةديم خةةدمات
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ضةةائها مةةم أفةةل ييةةادة قةةدرحهم الحنافسةةي  ،إلةةى فان ة

حمكنهةةا مةةم العمةةل
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كفما ات ضتل وقالرة ل حاييد لححسيم ظروف وتيئ ا
الحلو ي  ،والمنافس تيم فمعيات ا

مال ولححبيق هذا الهةدف ،حشةير الحفرتة إلةى أم العضةوي

مال ،ححبق مصال مفحم ا

مال في ححسيم السياسات والميسسات

الدروس المستفادة
م ةةم خ ةةالل م ةةا رض ةةحه ف ةةي ه ةةذه المحاضة ةرة المخحصة ةرة ،نس ةةحخ م س ةةالث نح ةةائع نهائية ة

ا ول ةةىت أم حل ةةوير الب ةةدرة

ةر رئيسة ًةيا فةةي فهةةود إ ةةادة التنةةاء السانية ت أم الم كية المح ية والمةةدخل المح ةةي فةةي م يةةات
االسةةحيعاتي يعحتةةر نصة ًا
إ ةةادة التنةةاء هةةي ناصةةر أساسةةي فةةي تنةةاء البةةدرة االسةةحيعاتي ل مسةةا دات الخارفي ة النحيف ة السالس ة ت هةةي أم حةةدفق
المسا دات وحس س ها يف

أم ي ار ي ييادة البدرة االسحيعاتي واححيافات الحنمي المسحدام

هذه اآلراء حعتر م اراء كاحتيها وال حعتر تالضرورة م رأي مركي المشرو ات الدولي الخاص

يصر مركي المشرو ات الدولي الخاص تلت  ،وحرفم  ،و/أو اسحخدام المواد المحاح في قا ات الحدريس مم خالل موق معهد الحنمي
الحات ل مركي

المادة

ى اانحرنت تشرلت ( )1ااشارة تشكل مناس

ل ميلف ا ص ي ول مركي )2( ،إخلار المركي تمكام وكيفي اسحخدام هذه

مركي المشرو ات الدولي الخاص
)(Center for International Private Enterprise
1211 Connecticut Ave NW • Suite 700 • Washington, DC 20036 • USA
ph: (202) 721-9200 • www.cipe.org • e-mail: education@cipe.org
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