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شكر وتقدير

تــم إعــداد هــذه الدراســة بتوجيــه مــن جهــاد أزعــور وحتــت إشــراف يوهــا كاهكونــن وزيــن زيــدان.
وقــاد فريــق العمــل كريــس جارفيــس باالشــتراك مــع غايــل بييــر .ويضــم الفريــق بنيديكــت بادويــل
ودومينيــك فيــاض وألكســندر دو كيســرلينغ وماريــوس سوملينســكي مــن إدارة الشــرق األوســط
وآســيا الوســطى ،وبابــاكار ســار مــن إدارة شــؤون املاليــة العامــة .وقــام بإعــداد دراســتين
مرجعيتيــن مصاحبتيــن عــن حوكمــة البنــوك املركزيــة كل مــن فوتــر بوســو وآرثــر روســي مــن
إدارة الشــؤون القانونية ،وجوليا كاردوســو وإيلي شــمعون وأركاديوس ماجوســكي وريان فان
غرونينــغ مــن إدارة املاليــة .ويــود فريــق العمــل توجيــه الشــكر أيضــا إىل شــادي خــوري وأوزمل
آيــدن وأليســاندرو غولــو وإيوانــا لــوكا وجوناثــان بامبولينــا وجوناثــان ســوانيبول (وجميعهــم
مــن إدارة الشــؤون القانونيــة) علــى مســاهماتهم فيمــا يتعلــق بمكافحــة الفســاد وغســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب وســيادة القانــون .ويعــرب املؤلفــون عــن امتنانهــم للمســاعدات التحريريــة التــي
قدمهــا كوبــر آلــن (إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى) وللجهــود التــي قامــت بهــا هــدى بــراده
(إدارة التواصــل) يف اإلشــراف علــى إصــدار املطبوعــة.
ويــود فريــق العمــل اإلعــراب عــن تقديــره للتعليقــات القيمــة التــي قدمتهــا الفِــرق القُطْريــة يف إدارة
الشــرق األوســط وآســيا الوســطى ،وتشــمل علــي الريشــان وإيمــان بــن حممــد ونيكــوال بالنشــيه
وأناستاســيا غوشــينا وكاثليــن كاو وإيريــك موتــو ولوريــن أوكامبــوس وواي شــي وجيــن فــان
هــوت وســيرجيو رودريغــز وفانــغ يانــغ وحممــد زاهــر (إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى)،
ويهينيــو إنديغنانيــو (إدارة االســتراتيجيات والسياســات واملراجعــة) ،ونيكــو مومبري ــال ورحيــم
كنعــاين ورنــدا النجــار وكريســتوف روزنبــرغ (إدارة التواصــل) ،وأوليفييــه بادوفــون وباولــو
ميــداس وكيــرا بريمــوس وغويناييــل ســوك وبينــوا ويســت (إدارة شــؤون املاليــة العامــة) ،وأشــرف
خــان (إدارة األســواق النقديــة والرأســمالية) ،وباريســا كمــايل وميزوهــو كيــدا وديفيــد مــور (إدارة
املالية) وعزت هللا أديب (مؤسسة مراقبة النزاهة يف أفغانستان) ،وألكسي ألكسيشفيلي (رئيس
جملــس إدارة اجملموعــة االستشــارية للسياســات واإلدارة ،جورجيــا) وسوســن غرايبــة (مؤسســة
رشــيد ،األردن) وأديب نعمة (جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آســيا ،لبنان)
وعزمــي شــعيبي (مؤسســة أمــان ،فلســطين) وشــيرين طلعــت (حتالــف «آراب واتــش»).
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االختصارات

AML/CFT Anti-money laundering/combating the financing of
terrorism
CCA

Caucasus and Central Asia

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative

EM

emerging market

FATF

Financial Action Task Force

IFRS

International Financial Reporting Standards

LIC

low-income country

LICC

low-income and conflict country

MECA

Middle East, North Africa, Afghanistan, Pakistan,
Caucasus and Central Asia

MENA

Middle East and North Africa

NRGI

Natural Resource Governance Institute

OBS

Open Budget Survey

OECD

Organisation for Economic Co-operation and
Development

OGP

Open government partnership

PFM

public financial management

SOE

state-owned enterprise

SWF

sovereign wealth fund

UNCAC

UN Convention Against Corruption
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تشــكل اإلصالحــات الهادفــة إىل حتســين احلوكمــة االقتصاديــة واحلــد مــن مواطــن التعــرض
خملاطر الفســاد عنصرا أساســيا لتحقيق نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع — وهي عوامل تتزايد
أهميتها يف ظل تعافى البلدان من جائحة كوفيد 19-وسعيها إىل بناء مستقبل أفضل .وتشير
الشــواهد إىل أن قــوة احلوكمــة تقتــرن بتحســن األداء االقتصــادي — ارتفــاع النمــو االقتصــادي
وانخفــاض يف عــدم املســاواة وزيــادة اإليــرادات احلكوميــة وحتســن كفــاءة اإلنفــاق وزيــادة
االســتثمارات اخلاصــة وغيــر ذلــك .وعلــى العكــس ،يــؤدي الفســاد وضعــف احلوكمــة إىل تضــاؤل
ثقــة الشــعب يف احلكومــة واملؤسســات وزيــادة الســخط العــام ،وبالتــايل إىل انــدالع االنتفاضــات
وزعزعــة االســتقرار السياســي .ويف ظــل اخملاطــر الصحيــة والضغــوط املتوقعــة علــى امليزانيــات
العموميــة يف عــامل مــا بعــد كوفيــد ،19-ســيكون علــى احلكومــات مواجهــة اختيــارات صعبــة علــى
مســتوى السياســات .وســيتعين على صناع السياســات كســب ثقة الشــعب واحلفاظ على التماســك
االجتماعــي .ومــن ثــم ،تصبــح اإلصالحــات املتعلقــة باحلوكمــة ومكافحــة الفســاد مــن األهــداف
ذات األولويــة الكبــرى.
وتعــرض هــذه الدراســة الصــادرة ضمــن «سلســلة دراســات إدارات صنــدوق النقــد الــدويل» أهــم
اجملــاالت التــي يمكــن مــن خاللهــا لبلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا والقوقــاز وآســيا الوســطى
تعزيز احلوكمة ومكافحة الفساد من أجل حتقيق أهداف سياساتها االقتصادية .وتستند الدراسة
إىل التقــدم احملــرز بالفعــل علــى مســتوى املنطقــة .فعلــى ســبيل املثــال ،شــهد العقــد املاضــي تنفيــذ
إصالحــات واســعة النطــاق يف جمــال احلوكمــة ومكافحــة الفســاد يف جورجيــا نتجــت عنهــا زيــادة
كبيــرة يف اإليــرادات الضريبيــة .ونفــذت معظــم البلــدان إصالحــات لتقويــة اإلدارة املاليــة العامــة
وتعزيــز ســيادة القانــون وحتســين بيئــة األعمــال .وأقــرت بلــدان عديــدة جمموعــة مــن االتفاقيــات
الدوليــة ،فضــا عــن انضمامهــا إىل عــدد مــن مبــادرات مكافحــة الفســاد.
وسيتســنى لبلــدان عديــدة مــن خــال معاجلــة مواطــن الضعــف املتبقيــة يف حوكمــة املاليــة
العامــة ،ال ســيما املرتبطــة بالشــفافية واملســاءلة ،حتقيــق مكاســب كبيــرة — أوجــه التحســين
التــي تطالــب بهــا الشــعوب بالفعــل يف البلــدان التــي ال تــزال تعــاين مــن تبعــات جائحــة كوفيــد-
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 .19ويف القطــاع املــايل ،توجــد فجــوات يف املمارســات الرقابيــة وأطــر مكافحــة غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب .ورغــم أهميــة التنظيــم الفعــال ألنشــطة األعمــال ،تنشــأ عــن األطــر التنظيميــة
مفرطة التعقيد يف العديد من البلدان بيئة معرضة للرشــوة وممارســات الســعي للكســب الريعي.
وعلــى البلــدان ذات القوانيــن واألطــر التنظيميــة املعــززة إنفــاذ القواعــد اجلديــدة وتطبيقهــا .وال
تــزال أطــر مكافحــة الفســاد تفتقــر للتطويــر يف العديــد مــن البلــدان ،ال ســيما فيمــا يتصــل بالتدابيــر
الوقائيــة واإلنفــاذ.
وتســتند هــذه الدراســة إىل حتليــل للفجــوات التــي تنطــوي عليهــا مناهــج احلوكمــة وغيرهــا مــن
املناهــج الناجحــة املطبقــة يف بلــدان املنطقــة ،كمــا تقــدم املشــورة حــول اإلجــراءات التــي يمكــن
اتخاذهــا لتحســين احلوكمــة مــع مراعــاة تبايــن أولويــات اإلصــاح بيــن البلــدان حســب الظــروف
الوطنية .وبوجه عام ،يمكن تعزيز مؤسســات املالية العامة من خالل تبســيط عملياتها ،واحلد
مــن ممارســة التقديــر االستنســابي يف صنــع القــرارات ،وزيــادة الشــفافية ،وحتســين الضوابــط
وعمليــات التدقيــق الداخليــة .ويمكــن تشــجيع املســاءلة والشــفافية علــى مســتوى احلكومــات
مــن خــال نشــر البيانــات االقتصاديــة واالجتماعيــة وإتاحــة االطــاع علــى املعلومــات .كذلــك
يمكــن دعــم اســتقاللية البنــوك املركزيــة وأجهــزة الرقابــة واإلشــراف علــى القطــاع املــايل يف ظــل
زيــادة الشــفافية واملســاءلة .ومــن شــأن أطــر مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب الســليمة
املســاعدة يف الكشــف عــن عائــدات الفســاد .كمــا يمكــن تبســيط القواعــد املنظمــة ألنشــطة األعمــال
وحتســين آليــة إنفاذهــا .كذلــك مــن شــأن التشــريعات الفعالــة املصحوبــة بآليــات إنفــاذ قويــة
اســتهداف الفســاد بصــورة مباشــرة .ويمكــن أن يكــون للرقمنــة دور مهــم يف العديــد مــن هــذه
اجملــاالت .ومــن األمــور املهمــة أنــه بالرغــم مــن ضــرورة وجــود مؤسســات قويــة ،فإنــه ال غنــى عــن
األفــراد؛ فالقــادة السياســيون بإمكانهــم دعــم اإلصالحــات الطموحــة واملســتدامة ،ال ســيما مــن
خــال التعــاون مــع الشــركات والنقابــات ومنظمــات اجملتمــع املــدين ،وهــو أمــر ضــروري لتعزيــز
ثقــة املســتثمرين وثقــة الشــعوب والتماســك االجتماعــي وحتقيــق نمــو قــوي واحتوائــي ومســتدام.
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مثَّل حتقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع هدفا أساسيا طويل املدى لبلدان الشرق األوسط
وآسيا الوسطى (راجع دراسة  ،Purfield and others 2018ودراسة Vera Martin and
 .)others 2019وقد نفذت بلدان عديدة على مستوى املنطقة إصالحات اقتصادية بهدف
حتسين إدارة االقتصاد الكلي ،وأحرزت تقدما يف عدد من جماالت اإلصالح الهيكلي ،بما يف
ذلك تنظيم الشركات والعمل والدعم املعمم ،من أجل تعزيز ديناميكية القطاع اخلاص وتوفير
فرص عمل ملاليين الشباب الذين يشكلون قوام سوق العمل ملعظم املنطقة .ويف هذا السياق،
ينطوي تعزيز احلوكمة االقتصادية على منافع عديدة لصالح التنمية االقتصادية يف أي بلد
(راجع دراسة  ،Hammadi and others 2019ودراسات ،IMF 2016a, 2018a, 2019i
ودراسة  ،Blackburn, Bose, and Haque 2006ودراسة Blackburn, Neanidis, and
 ،Haque 2008ودراسة  ،Dreher and Herzfeld 2005ودراسة .)Mauro 1995
وتشير الدراسات االقتصادية التي تم إجراؤها على مدار العقود الثالثة املاضية إىل خمتلف
اآلثار اإليجابية لتحسن احلوكمة وتراجع خماطر الفساد على النمو االقتصادي .أوال ،يساعد
ذلك يف تعزيز االستقرار االقتصادي الكلي من خالل زيادة كفاءة احلكومة يف استخدام
املوارد العامة وتقديم اخلدمات (راجع  ،IMF 2019bو  ،World Bank 2016و Tanzi
 ،and Davoodi 2002و  .)Abed and Gupta 2002وثانيا ،يسهم ذلك يف حتسين ثقة
املستثمرين وتعزيز القدرات التنافسية للبلدان يف السوق العاملية (راج ع �Busse and Hefe
 .)ker 2007وثالثا ،يؤدي ذلك إىل حتقيق نمو أكثر احتواء للجميع من خالل نشر منافعه
بين جميع األفراد واجملموعات يف اجملتمع (راجع  ،Campos, Estrin, and Proto 2010و
 ،Chêne, Clench, and Fagan 2020و .)Gupta, Davoodi, and Alonso-Terme 2002
ورابعا ،من شأن ذلك تعزيز أو استعادة الثقة يف احلكومات وزيادة التماسك االجتماعي،
وبالتايل تقوية االستقرار السياسي (راجع  ،Chen 2000و  .)Chayes 2015وخامسا ،يشجع
ذلك على حتقيق نمو اقتصادي أكثر اخضرارا (راجع  .)Welsch 2004ويف املقابل ،تنشأ عن
مواطن ضعف احلوكمة وخماطر الفساد املصاحبة لها تكلفة اقتصادية واجتماعية مرتفعة،
ال سيما يف حالة اتساع انتشارها.
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اﳌﺼﺪر :ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وتعد احلوكمة السليمة شرطا أساسيا لإلدارة الفعالة ألزمة كوفيد .19-فقوة حوكمة املالية
العامة تضمن فعالية استخدام املوارد لتلبية االحتياجات اإلضافية يف قطاع الصحة
ومواجهة الهبوط االقتصادي الناجم عن اجلائحة .وتساعد احلوكمة السليمة أيضا ،والتي
تسمح بصنع سياسات أكثر فعالية ،يف االستجابة لألزمة بشكل أسرع .عالوة على ذلك،
تساهم احلوكمة السليمة يف تعزيز ثقة املواطنين يف احلكومة ،وهو أمر يكتسب أهمية خاصة
يف هذه الظروف التي تضطر صناع السياسات إىل اتخاذ تدابير صعبة الحتواء اجلائحة
(اإلطار .)1
وقد أحرزت بلدان عديدة يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى تقدما نحو حتسين احلوكمة
االقتصادية ،ولكن املسوح تشير إىل أن هذه البلدان ال يزال أمامها طريق طويل لكسب قدر
أكبر من ثقة مواطنيها .ويرى املواطنون والشركات أن ضعف احلوكمة والفساد يمثالن
مشكلة خطيرة يف املنطقة .وتسجل بلدان املنطقة درجات منخفضة فيما يتصل بتصورات
جودة اخلدمات العامة ،واخلدمة املدنية ،ويف صياغة السياسات وتنفيذها ،ومدى استقاللية
احلكومات عن الضغوط السياسية ومصداقية التزامها بتنفيذ سياساتها (وهي األبعاد التي
يرصدها مؤشر فعالية احلكومة يف الشكل البياين  .)1ويتضح من مؤشر السيطرة على الفساد1
 1تستخدم هذه الدراسة «مؤشر السيطرة على الفساد» (مؤشرات احلوكمة العاملية) نظرا ألنه يغطي جمموعة واسعة من البلدان ويُجَمِّع املعلومات
مما يزيد على  30مصدرا خمتلفا ،األمر الذي يساعد على احلد من التحيز املقترن بأي مقياس حمدد .ومؤشرات احلوكمة العاملية عبارة عن مؤشرات
مركبة للحوكمة تستند إىل أكثر من  30مصدرا أساسيا للبياناتhttps://info.worldbank.org/governance/wgi/#home .
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ومؤشر تصورات الفساد 2أن بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى غالبا ما تكون
درجاتها دون مستوى نظيراتها (الشكل البياين  2والشكل البياين  ،)3مما يشير إىل أن الفساد
يعتبر من املشكالت اخلطيرة يف املنطقة3.
وتقدم هذه الدراسة جمموعة من املعلومات واإلرشادات لصناع السياسات يف املنطقة من
خالل تشخيص أهم نقاط الضعف يف نظم احلوكمة ومواطن التعرض خملاطر الفساد يف
منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،وتقترح جمموعة من اإلجراءات التي يمكن للحكومات
القيام بها لتحسين األوضاع .وتستند املنهجية املستخدمة يف هذه الدراسة إىل عدد من أحدث
الدراسات الصادرة عن صندوق النقد الدويل (راجع دراسات ،IMF 2016a, 2017d, 2018a
واملرفق  1لالطالع على إيضاحات بشأن املنهجية املستخدمة ،واملرفق  2لالطالع على
اجملموعات القطرية) .وتنظر هذه الدراسة يف حوكمة القطاع العام ،وال تغطي حتديات احلوكمة
يف قطاع الشركات .وتتناول فرص حتسين احلوكمة يف الوظائف احلكومية األساسية املرتبطة
بالسياسة االقتصادية ،بما يف ذلك ( )1تعزيز مؤسسات املالية العامة التي تدير األمور
املتعلقة بالضرائب واإلنفاق العام ،من خالل تبسيط عملياتها وتعزيز نزاهة موظفي اخلدمة
املدنية واحلد من ممارسة التقدير االستنسابي يف صنع القرارات وحتسين الضوابط وعمليات
التدقيق الداخلية ،و( )2تعزيز الكفاءة واملساءلة والشفافية على مستوى احلكومات ،ونشر
 2يتم إعداد مؤشر تصورات الفساد لدى منظمة الشفافية الدولية بناء على اآلراء املستنيرة للمحللين ورجال األعمال واخلبراء يف
خمتلف بلدان العامل .ويستند هذا املؤشر إىل بيانات قائمة على التصورات .وتعد فترات ثقة متوسطات اجملموعات متدنية للغاية.

.https://www.transparency.org/research/cpi/overview

 3وفقا لدراسة ) ،IMF (2018يمكن أن تزداد تصورات الفساد يف املراحل األوىل من حمالت مكافحة الفساد ،وإن كان انتشار
تصورات الفساد قد يكون يف حد ذاته ذا تأثير مهم على األداء االقتصادي.
,3
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البيانات االقتصادية واالجتماعية ،وإتاحة االطالع على املعلومات ،و( )3ضمان استقاللية
ومساءلة البنوك املركزية وأجهزة الرقابة واإلشراف على القطاع املايل ،و( )4مواصلة العمل
على حتسين أطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وكيفية تنفيذها لتحسين آليات الكشف
عن عائدات الفساد ،و( )5تبسيط القواعد املنظمة ألنشطة األعمال وحتسين آلية إنفاذها ،و()6
وضع تشريعات فعالة ملكافحة الفساد وضمان إنفاذها بصورة عادلة .وأخيرا ،بالرغم من
ضرورة وجود مؤسسات قوية ،فإنه ال غنى عن األفراد؛ فالقادة السياسيون بإمكانهم دعم
اإلصالحات الطموحة واملستدامة ،ال سيما من خالل التعاون مع أصحاب األعمال والنقابات
ومنظمات اجملتمع املدين.
وينقسم اجلزء املتبقي من هذه الدراسة على النحو التايل .يقدم الفصل  2تشخيصا لتحديات
احلوكمة يف بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،ويقارن النتائج بين بلدان املنطقة
وجمموعات النظراء على املستوى الدويل .ويأتي الفصل  3متضمنا توصيات على صعيد
السياسات لتحسين احلوكمة استنادا إىل نماذج قُطْرية ،ويناقش دور صندوق النقد الدويل
واملؤسسات املالية الدولية األخرى يف دعم جهود البلدان يف هذا الصدد.

4

مقدمة

اإلطار  -1حتديات احلوكمة الناجمة عن جائحة كوفيد19-
كان على حكومات العامل أن تستجيب جلائحة كوفيد 19-على نحو يتسم بالقوة والسرعة وأن تتجنب يف
الوقت نفسه إهدار مواردها الشحيحة .ورغم أن البلدان الصناعية الكبرى استطاعت اتخاذ جمموعة متنوعة
من التدابير ،عانت بلدان صاعدة ونامية عديدة من نقص مواردها ،مما حد من قدرة حكوماتها وبنوكها
املركزية على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم االقتصاد .ويف ظل هذه األوضاع ،كان من املهم للغاية
ضمان سالمة حوكمة املوارد العامة اخملصصة للرعاية الصحية واحتواء جائحة كوفيد 19-وتخفيف
تداعياتها االقتصادية.
وفور وقوع األزمة ،التزمت احلكومات بمجموعة من الضمانات الوقائية حلوكمة األزمة من خالل خطابات
نوايا على سبيل املثال ،يتمثل أهمها فيما يلي:
·التصميم :املوازنة بين سرعة االستجابة والشفافية يف اختيار وشرح استجابات السياسات.
·التنفيذ :متابعة اإلنفاق وتنفيذه ومراقبته لضمان إنفاق األموال بشفافية وكفاءة يف األغراض
اخملصصة لها مع التحلي باملرونة لتعديل السياسات حسب تطورات األزمة.
·الرقابة :تنفيذ إجراءات لضمان شفافية اإلبالغ واملساءلة العامة ،وتمكين املؤسسات الرقابية مثل
البرملان ومؤسسات التدقيق من مراقبة هذه اإلجراءات .ومن اخلطوات املهمة األخرى التي تساعد يف
بناء الثقة تمكين منظمات اجملتمع املدين واجلمهور من االطالع على املعلومات.
وتعد جهود مواجهة األزمة يف األردن بدعم من أداة التمويل السريع املتاحة من صندوق النقد الدويل
مثاال جيدا على اخلطوات التي يمكن اتخاذها على نحو سريع وفعال .فقد رصدت احلكومة األردنية أمواال
إضافية الحتواء اجلائحة ومعاجلة املصابين ،كما خصصت بنودا حمددة يف املوازنة العامة ملتابعة
وإبالغ املصروفات املرتبطة باألزمة ،إىل جانب ربط صندوق الطوارئ بحساب اخلزانة املوحد .التزمت
احلكومة كذلك بنشر خطط املشتريات العامة ذات الصلة باالستجابات الطارئة لألزمة وإعالنات طرح
املناقصات ونتائج ترسية العقود على موقعها اإللكتروين ،بما يف ذلك بيانات املالك املستفيدين للكيانات
التي تمت ترسية العقود عليها .كذلك سيقوم ديوان احملاسبة بالتدقيق الالحق على جميع التدفقات الوافدة
والنفقات املرتبطة بتخفيف تداعيات األزمة وإعالن النتائج .وتعهدت بلدان أخرى عديدة على مستوى
املنطقة بالتزامات مماثلة (راجع صحيفة الوقائع).
ومع بداية مرحلة جديدة من أزمة كوفيد 19-ووضع خطط التعايف ،ستنشأ حتديات وفرص جديدة أمام
نظم احلوكمة .فسيتعين على احلكومات اتخاذ قرارات بشأن كيفية شراء اللقاحات حال توافرها وإدارة
برامج التحصين .وسيكون عليها أيضا حتديد اجملموعات املستهدفة التي ستستمر يف احلصول على الدعم
املايل احلكومي وشروط استحقاق هذا الدعم ،سواء الدعم املقدم مباشرة أو من خالل النظام املصريف.
وسيتعين تطبيق نفس املبادئ عند اتخاذ هذه القرارات — التخطيط وإعالن األهداف بشكل واضح ،والتزام
العدالة واحلياد يف تنفيذ هذه القرارات ،والرقابة على البرامج اجلديدة والقائمة .وستكون هناك فرص
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اإلطار  -1حتديات احلوكمة الناجمة عن جائحة كوفيد( 19-تتمة)
جديدة أيضا .وحتديدا ،قد تكون هناك فرصة لتطوير احلكومة اإللكترونية واحلد من احتماالت الفساد يف
ظل زيادة االعتماد على املعامالت املنفذة عبر اإلنترنت.
وقدم صندوق النقد الدويل جمموعة متنوعة من اإلرشادات حول جوانب شفافية املالية العامة
املتعلقة باإلنفاق على األزمة .فقد أكدت جمددا كريستالينا غورغييفا ،املدير العام لصندوق النقد الدويل،
يف تصريحها العام بأنه على احلكومات «بذل كل ما يف وسعها ،ولكن مع التأكد من توثيق التكاليف».
وأصدر صندوق النقد الدويل صحيفة وقائع تشرح دوره يف تشجيع الشفافية واملساءلة يف استخدام
املساعدات املالية ملواجهة جائحة كوفيد .19-ويمكن لصناع السياسات الرجوع إىل مدونة إدارة شؤون
املالية العامة ومذكرتين حول السياسات بعنوان «توثيق التكاليف :الشفافية واملساءلة والشرعية يف
االستجابة للطوارئ» .و«إحكام الضوابط الرقابية على تنفيذ املوازنة للحد من خماطر الفساد يف اإلنفاق
املرتبط باجلائحة» .وتصدر قريبا دراسات أخرى يف ضوء مستجدات األزمة.

6

الفصل

2

أبرز حتديات احلوكمة يف بلدان الشرق األوسط
وآسيا الوسطى

الشفافية واملساءلة يف مؤسسات املالية العامة
يعتمد تنفيذ استراتيجية لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع على وجود مؤسسات مالية
عامة قوية قادرة على توزيع املوارد العامة بكفاءة .وتتناول دراسات عديدة اآلليات التي
يؤثر من خاللها ضعف احلوكمة تأثيرا سلبيا على مؤسسات املالية العامة .فضعف احلوكمة
والفساد يناالن من قدرة الدولة على فرض الضرائب ،مما يؤدي إىل تراجع حصيلة اإليرادات1 .
وعلى سبيل املثال ،فإن الفساد ،وخاصة حين يكون مستشريا ،يضر باالمتثال الضريبي،
ويفضي بالتايل إىل زيادة حاالت التهرب الضريبي .ويؤدي الفساد كذلك إىل تخفيض مستوى
كفاءة اإلنفاق العام بتضخيم التكلفة وحتقيق نتائج متدنية اجلودة ألن دافعي الرشاوي
يستخدمون هاتين الطريقتين لتعويض تكاليف الرشاوى .وتؤكد األدلة التجريبية أن البلدان
التي ترتفع فيها مستويات الفساد املُتَصَوَّر تكون أقل قدرة على حتصيل الضرائب وأقل كفاءة
يف إنفاق املوارد العامة (تقرير  ،IMF 2019bواألشكال البيانية .)7-4
وتتفاوت جماالت التركيز املرتبطة بحوكمة املالية العامة فيما بين جمموعات البلدان)1( :
فالبلدان منخفضة الدخل الواقعة يف صراعات يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا متأخرة عن
نظيراتها يف مستوى شفافية املالية العامة ،والنتائج التي حتققها على جانب اإلنفاق ،ال سيما
يف قطاعي الصحة والتعليم ،واملشتريات .ولكن أداءها أفضل من نظيراتها من حيث كفاءة
حتصيل اإليرادات والرقابة على اإلدارة املالية العامة )2( .أما األسواق الصاعدة يف الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،فهي متأخرة عن نظيراتها يف مستوى شفافية املالية العامة ونتائج
اإليرادات ،لكنها غالبا ما تمتلك نظما أقوى لإلدارة املالية العامة وحتقق نتائج أفضل على
جانب اإلنفاق )3( .ويضاهي أداء اقتصادات القوقاز وآسيا الوسطى أداء نظيراتها ،ما عدا يف
املشتريات )4( .وحتصل االقتصادات املتقدمة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف الغالب
على درجات أقل من االقتصادات النظيرة يف جميع جماالت حوكمة املالية العامة 2 .وال
توجد بينها سوى فروق هامشية يف نظم اإلدارة املالية العامة وكفاءة اإلنفاق ،لكن الفروق
أكبر يف املشتريات.
 1يوثق تقرير ) IMF (2019bعالقات االرتباط بين ضعف مؤسسات املالية العامة والفساد ،راجع صفحة .43
 2حتليل مؤسسات تعبئة اإليرادات ونتائجها ال يتضمن االقتصادات املتقدمة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا نظرا لعدم توافر بياناتها.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  -٤اﻹﻳﺮادات

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  - ٥ﻛﻔﺎءة اﻹﻳﺮادات

) ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٠,٣

١٥

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺧﻂ اﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم

٠,٢

١٠

٠,١

٥

اﻹﻳﺮادات

ﺻﻔﺮ

ﻛﻔﺎءة اﻹﻳﺮادات

ﺻﻔﺮ
–٠,١
–٠,٢

–٥

–٠,٣

–١٠

–٠,٤

ﻓﺴﺎد أﻗﻞ

١,٥

١

–٠,٥
ﺻﻔﺮ
٠,٥
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد

–١

–١٥
–١,٥

–٠,٥

اﳌﺼــﺎدر :ﺗﻘﺮﻳــﺮ ) ،IMF (2019bوﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺗﻘﺮﻳــﺮ »آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ« اﻟﺼــﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،وﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻹﻳــﺮادات ﻫــﻲ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻔﺘــﺮة ) ٢٠١٧ - ٢٠١٥ﻣــﻊ اﺳــﺘﺒﻌﺎد اﻟﺒﻠــﺪان اﳌﺼــﺪرة ﻟﻠﻨﻔــﻂ(
وﻳﻌﻜــﺲ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺴــﺎد ﺑﻴﺎﻧــﺎت  .٢٠١٧راﺟــﻊ اﳌﺮﻓــﻖ  ١-٢ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧــﺖ .ﺑﻴﺎﻧــﺎت
اﻹﻳﺮادات وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ.

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺧﻂ اﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم
ﻓﺴﺎد أﻗﻞ
١,٥

١

٠,٥

ﺻﻔﺮ

–٠,٥

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد

–١

اﳌﺼــﺎدر :ﺗﻘﺮﻳــﺮ ) ،IMF (2019bوﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت »آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ« ﻟــﺪى ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ،
وﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻛﻔــﺎءة اﻹﻳــﺮادات ﻫــﻲ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻔﺘــﺮة  ٢٠١٦ – ٢٠١٣وﻳﻌﻜــﺲ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠــﻰ
اﻟﻔﺴــﺎد ﺑﻴﺎﻧــﺎت  .٢٠١٧وﲢُﺴــﺐ ﻛﻔــﺎءة اﻹﻳــﺮادات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻛﻔــﺎءة ﺿﺮﻳﺒــﺔ اﻟﺪﺧــﻞ اﻟﺸــﺨﺼﻲ وﻛﻔــﺎءة
ﺿﺮﻳﺒــﺔ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﳌﻀﺎﻓــﺔ .وﺗﻘــﺎرن ﺑﻴــﻦ ﻣــﺎ ﲢﺼﻠــﻪ اﻟﺒﻠــﺪان ﻧﺴــﺒﻴﺎ إﱃ ﻣــﺎ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟﻬــﺎ ﲢﺼﻴﻠــﻪ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .راﺟﻊ اﳌﺮﻓﻖ  ١-٢ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻔﺎءة اﻹﻳﺮادات
وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ.

وبوجه عام ،تعد شفافية املالية العامة  3من جماالت حوكمة املالية العامة التي يمكن حتقيق
القدر األكبر من التقدم فيها على مستوى املنطقة يف املتوسط .وتسمح الشفافية بالفحص
الدقيق لكيفية حتصيل املوارد وصرفها ،مما يؤدي إىل رفع مستوى الكفاءة يف استخدام
املوارد وتقليص فرص حتويلها عن املسار احملدد لها .وقد يساعد نشر احلسابات احلكومية
يف حتسين الثقة يف احلكومة ،مما يسهم بدوره يف تعميق شعور اجلمهور بملكية السياسات
احلكومية وتيسير تنفيذ اإلصالحات .وقد أدركت عدة بلدان على مستوى املنطقة أهمية
شفافية املالية العامة ،واتخذت خطوات نحو حتسين قوانينها وإجراءاتها .وتتضح مواطن
ضعف شفافية املالية العامة يف عدة جماالت4 :
 3املقصود بشافية املالية العامة هو نشر معلومات عن الطرق التي تنتهجها احلكومات يف تعبئة املوارد العامة وإنفاقها وإدارتها.
فهي ،بشكل أكثر حتديدا ،تعني نشر معلومات عالية اجلودة حول كيفية تناول احلكومات أنشطة التحصيل الضريبي واالقتراض
واإلنفاق واالستثمار وإدارة األصول واخلصوم العامة.
 4يمكن االطالع على معلومات دولية مقارنة حول هذا املوضوع من خالل مسوح مثل بارومتر البيانات املفتوحة �(https://opendatabarom
) eter.org/?_year=2017&indicator=ODBومسح املوازنة املفتوحة )(http://survey.internationalbudget.org/#homeوتقييمات النفقات
العامة واملساءلة املالية ) .(https://www.pefa.org/aboutوتتيح هذه املسوح والتقييمات املعلومات الالزمة للبلدان عن أفضل املمارسات
املتبعة إلتاحة اطالع اجلمهور على عمليات املوازنة وإشراكهم فيها.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  - ٧درﺟﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎرات

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  - ٦ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ

٠,٣

٠,٥
٠,٤

٠,٢

٠,٣
درﺟﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎرات

٠,١

٠,١

ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ

٠,٢

ﺻﻔﺮ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺧﻂ اﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم
ﻓﺴﺎد أﻗﻞ
١,٥

١

–٠,٢

–٠,٢

–٠,٣

–٠,٣

–٠,٤

–٠,٥
ﺻﻔﺮ
٠,٥
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد

–١

ﺻﻔﺮ

–٠,١

–٠,١
ﻫﺪر أﻛﺜﺮ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺧﻂ اﻻﲡﺎه اﻟﻌﺎم

ﻓﺴﺎد أﻗﻞ

–٠,٤
١,٥

–٠,٥
–١,٥

١

ﺻﻔﺮ
٠,٥
–٠,٥
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد

–١

–١,٥

اﳌﺼﺎدر :راﺟﻊ ) ،IMF (2019b, Figure 2.8, p. 47ودراﺳﺔ )،Patrinos and Angrist (2018
وﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﻖ درﺟﺎت اﺧﺘﺒﺎرات ﻃﻼب اﳌﺪارس ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﳐﺘﻠﻔﺔ )وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﺼﻴﺐ
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ( .راﺟﻊ .IMF (2019b), Online Annex 2.1 2015 data

اﳌﺼــﺎدر :راﺟــﻊ) ، IMF (2019b, Figure 2.8, p. 47ودراﺳــﺔ )،Patrinos and Angrist (2018
وﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﻘــﺪر ﻛﻔــﺎءة اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴــﻞ ﺣــﺪ اﻟﻜﻔــﺎءة ،وﺗﻘﻴــﺲ ﻋــﺪم اﻟﻜﻔــﺎءة ﻋﻠــﻰ
أﺳﺎس اﳌﺴﺎﻓﺔ إﱃ اﳊﺪ – أي اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻨﺎﰋ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت .وﻳﻘﺎس اﻟﻨﺎﰋ ﺑﻤﺆﺷﺮ
ﻣــﺎدي ﳊﺠــﻢ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .وﺗﺸــﻤﻞ اﳌﺪﺧــﻼت رﺻﻴــﺪ رأس
اﳌﺎل واﻟﺪﺧﻞ .راﺟﻊ .IMF (2019b), Online Annex 2.1 2015 data

·تفاوت درجات اطالع اجلمهور على املعلومات اخلاصة باملوازنة :غالبا ما تقل إمكانية
االطالع على وثائق املوازنة يف املتوسط يف بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي
يغطيها املسح 5 .وقد أحرزت بعض البلدان ،مثل العراق وجمهورية قيرغيزستان واململكة
العربية السعودية ،تقدما ملحوظا منذ املسح األخير الذي تم إجراؤه عام  .2017وبوجه
عام ،يمكن إحراز املزيد من التقدم يف تنفيذ هذه التدابير ،على غرار اإلجنازات احملققة
يف جورجيا واألردن وجمهورية قيرغيزستان ،على سبيل املثال ،حيث يتاح االطالع على
معلومات املوازنة إىل حد كبير نسبيا.
·حمدودية مشاركة اجلمهور يف عملية إعداد املوازنة 6:ال تزال مشاركة اجلمهور يف عملية
إعداد املوازنة من األمور التي يصعب حتقيقها يف خمتلف بلدان العامل ،وتعد درجات
بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي يغطيها املسح أقل من متوسطات املناطق
 5يتضمن مسح املوازنة املفتوحة  109أسئلة حول مستوى وجودة إتاحة اطالع اجلمهور على وثائق املوازنة .وبلغ متوسط درجات بلدان
الشرق األوسط وشمال إفريقيا املتضمنة يف املسح  ،22مقابل  51يف بلدان القوقاز وآسيا الوسطى املتضمنة يف املسح ،و 50يف بلدان أمريكا
الالتينية والكاريبي ،و 56يف بلدان أوروبا الشرقية ،و 72يف أوروبا الغربية .غير أنه يوجد تفاوت كبير يف الدرجات من صفر إىل  61يف الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ومن  17إىل  63يف القوقاز وآسيا الوسطى.
 6تقاس مشاركة اجلمهور يف عملية إعداد املوازنة من خالل  18سؤاال وحتسب الدرجة اإلجمالية من  .100وقد أحرزت بلدان
الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ،4,5وهي درجة منخفضة ،بينما بلغت درجة القوقاز وآسيا الوسطى  .19وأحرزت البلدان األخرى
درجات منخفضة نسبيا 11 :يف أوروبا الشرقية ،و 16يف أمريكا الالتينية والكاريبي ،و 22يف أوروبا الغربية .ويفترض هذا املعيار
أن اجملتمع تواق ومستعد للمشاركة يف عملية إعداد املوازنة ،وهو توقع مثايل.
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األخرى .ويوجد تفاوت بين خمتلف بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث تعد مصر
واألردن وتونس البلدان الوحيدة التي تشرك اجلمهور إىل حد ما يف عمليات املوازنة ،بينما
تتيح جميع بلدان القوقاز وآسيا الوسطى التي يغطيها املسح وسائل لتمكين اجلمهور من
املشاركة .ففي تونس على سبيل املثال ،تفصح السلطة التشريعية عن كيفية توظيف آراء
وتعليقات املواطنين أثناء املداوالت التشريعية بشأن املوازنة السنوية .ويف مصر ،تتخذ
السلطة التنفيذية خطوات ملموسة إلشراك األفراد و/أو منظمات اجملتمع املدين التي تمثل
الفئات السكانية الضعيفة التي ال حتظى بالتمثيل الكايف يف إعداد املوازنة السنوية.
·اجملال متاح كذلك لتحسين املمارسات يف جمال املشتريات العامة :ففي بلدان منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،هناك تكاليف حمتملة ترتبط بعدم كفاءة ممارسات الشراء ،ال سيما
نتيجة عدم اتباع طريقة موحدة يف تطبيق التشريعات بشأن املشتريات واالفتقار إىل الشفافية
يف نشر عروض املناقصات التي تزيد قيمتها عن مستوى حدي معين (راجع ،)OECD 2013
وال يزال الوضع قائما (راجع  )OECD 2018رغم ما أُحرز من تقدم يف عدة بلدان.
·التدقيق :يوجد جمال لزيادة الشفافية واملساءلة يف عمليات التدقيق .وحتديدا ،يتضح
من مسح املوازنة املفتوحة أنه يمكن للسلطة التنفيذية يف معظم البلدان التي يشملها
املسح إقالة رئيس اجلهاز األعلى للرقابة املالية دون موافقة السلطة القضائية أو السلطة
التشريعية .ويف أكثر من نصف بلدان املنطقة التي خضعت للمسح ،مل يجر اجلهاز األعلى
للرقابة املالية أيا من عمليات التدقيق الثالث املنوطة به (االمتثال واملالية واألداء) أو مل
يفصح عن نتائجها للجمهور.

حوكمة املؤسسات اململوكة للدولة ومساءلتها
نظرا لألهمية االقتصادية التي تشكلها املؤسسات اململوكة للدولة ،فإن حتسين حوكمة هذه
املؤسسات من شأنه حتقيق منافع جمة لبلدان املنطقة .فاملؤسسات اململوكة للدولة غالبا ما
تعمل بها نسبة كبيرة من القوى العاملة ،كما أنها تهيمن على النشاط االقتصادي يف بعض البلدان.
فثالث من املؤسسات اململوكة للدولة يف املنطقة هي من أكبر  500شركة يف العامل 7.وتقدم
املؤسسات اململوكة للدولة خدمات مهمة ،منها خدمات البنية التحتية ،واخلدمات اللوجستية،
والتمويل ،والصناعة التحويلية والعقارات 8 .وتستطيع املؤسسات اململوكة للدولة القائمة على
املوارد الطبيعية أن تولد إيرادات كبيرة للمالية العامة .عالوة على ذلك ،يجوز استخدام مواردها
الكبيرة لصالح االقتصاد األوسع  -وذلك من خالل استثماراتها على سبيل املثال -كما أن
قدرتها على جذب االستثمار األجنبي من شأنها حتفيز التنمية االقتصادية.
ورغم أن قضايا حوكمة املؤسسات اململوكة للدولة ليست مقصورة على منطقة الشرق األوسط وآسيا
الوسطى ،ألقت مسوح خمتلفة الضوء على التحديات التي تواجه املنطقة يف هذا اجملال .فعلى سبيل
املثال ،أشار حوايل نصف اجمليبين على مسح املؤسسات اململوكة للدولة الذي أجرته منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي عام  9 2018يف  37بلدا إىل اقتراف فعل فاسد أو ممارسة أخرى
خمالفة للقواعد يف مؤسساتهم .وكشفت دراسة أخرى أجرتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
 7جمموعة اإلمارات يف اإلمارات العربية املتحدة ،وسابك وأرامكو السعودية يف اململكة العربية السعودية .راجع تقرير OECD
).(2019, p. 144

 8على سبيل املثال ،قامت أرامكو السعودية ،نيابة عن احلكومة ،بتأسيس جمتمعات عمرانية متجاورة ،وتشغيل عدد من املدارس
واملستشفيات ،وبناء جامعة ،لتحل بذلك حمل احلكومة يف توفير املوارد واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
 9تقرير  .OECD 2018bأجابت مؤسسات مملوكة للدولة يف كازاخستان وباكستان على املسح الذي تتناوله هذه الدراسة بالتحليل.
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االقتصادي عام  10 2019عن عدد من مواطن ضعف احلوكمة يف عمليات املؤسسات اململوكة
للدولة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وحتديدا ،غالبا ما تكون لدى هذه املؤسسات أهداف
تشغيلية جتمع بين األهداف التجارية وأهداف السياسة العامة ،مما يزيد من صعوبة تقييم أدائها.
عالوة على ذلك ،فإن هيكل حوكمتها يتيح اجملال لتضارب املصالح .وعلى سبيل املثال ،تخضع
املؤسسات اململوكة للدولة للتدقيق من جانب مؤسسات التدقيق احلكومية ،ومعظمها مملوك لوزارات
تنفيذية معنية بتنظيم السوق التي تعمل فيها هذه املؤسسات .وتفصح املؤسسات املدرجة يف أسواق
األوراق املالية احمللية عن املعلومات امتثاال لشروط اإلفصاح يف البورصة ،لكن معظمها يقتصر على
الكشف عن احلد األدنى من املعلومات األساسية.
وبالنسبة للمؤسسات اململوكة للدولة العاملة يف قطاع املوارد الطبيعية ،يوجد جمال لزيادة
الشفافية من أجل السماح بالفحص الدقيق لعمليات تلك املؤسسات ،وحتسين إيرادات املالية
العامة ،وزيادة قدرة اجلمهور على فهم كيفية استخدام املوارد الوطنية .وحتديدا ،خلص مسح
صادر عن معهد حوكمة املوارد الطبيعية إىل أن معظم شركات الشرق األوسط وآسيا الوسطى
املتضمنة يف املسح قد تستفيد من زيادة اإلفصاح عن مبيعات السلع األولية (معظم الشركات
اخلاضعة للمسح ،وعددها  23شركة ،تفصح عن معلومات جزئية للغاية ،و 8شركات منها ال
تفصح عن أي معلومات على اإلطالق) 11 .وباملثل ،يوجد جمال لزيادة إبالغ بيانات إنتاج
النفط والغاز — ففي الوقت احلايل ،جند أن شركات قليلة (حوايل ربع الشركات التي تنشر
تقريرها السنوي يف عام  )2018تفصح عن إنتاجها12 .
ويف السياق نفسه ،جند أن اجملال متاح كذلك لتحسين حوكمة صناديق الثروة السيادية
يف املنطقة .وتعد الشفافية أيضا من اجملاالت التي يمكن لصناديق الثروة السيادية إحراز
تقدم فيها يف عدد من بلدان املنطقة (راجع مؤشر لينابورغ-مادويل للشفافية على سبيل
املثال) 13 .وبينما يتطلب ذلك تصميم قواعد تنظيمية أفضل يف بعض البلدان ،يقتصر األمر
على إنفاذ القواعد التنظيمية احلالية يف بلدان أخرى .فعلى سبيل املثال ،يشير معهد حوكمة
املوارد الطبيعية إىل أن القواعد واملمارسات املتعلقة بالسحب واإليداع ،واالستثمار ،واإلبالغ
املايل تقتضي غالبا درجة أعلى من الشفافية مقارنة باملتبع حاليا يف صناديق الثروة
السيادية.

 10راجع .OECD 2019b
 11هذه املعلومات مستمدة من مؤشر حوكمة املوارد الطبيعية الذي يقّيم احلوكمة يف  74مؤسسة مملوكة للدولة ،منها 23
مؤسسة تعمل بقطاع املوارد الطبيعية يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى https://resourcegovernanceindex.org/data/
both/issue?region=global.

 12تتيح قاعدة بيانات شركات النفط الوطنية معلومات موحدة ومتسقة للجمهور عن املؤسسات اململوكة للدولة العاملة يف قطاع
النفط والغاز يف جميع أنحاء العامل .وتغطي هذه القاعدة بيانات  71مؤسسة مملوكة للدولة من  61بلدا ،منها  17بلدا من منطقة
الشرق األوسط وآسيا الوسطى .وهي صادرة عن معهد حوكمة املوارد الطبيعية ،ويمكن االطالع عليها عبر الرابط التايل https://
. www.nationaloilcompanydata.org/
 13يقيم هذا املؤشر الشفافية من  10جوانب .وتتوافر  8جوانب أو أكثر منها يف عدد قليل من الصناديق اخلاضعة للتقييم يف
املنطقة (أذربيجان والبحرين وكازاخستان واإلمارات العربية املتحدة) ،هو ما يعتبر قدرا مالئما من الشفافية .ومؤشر لينابورغ-
مادويل للشفافية أعده كارل لينابورغ ومايكل مادويل يف معهد صناديق الثروة السيادية كوسيلة لتقييم شفافية صناديق الثروة
السيادية .وتم وضع هذا املؤشر عام  ،2008وتستخدمه صناديق الثروة السيادية يف خمتلف أنحاء العامل منذ ذلك احلين يف إعداد
تقاريرها السنوية الرسمية وقوائمها املالية باعتباره املعيار العاملي املوحد https://www.swfinstitute.org/research/linab� .
.urg-maduell-transparency-index
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تبادل املعلومات ومشاركة اجملتمع املدين
يمثل نشر البيانات االقتصادية واالجتماعية عامال أساسيا يف مساعدة املواطنين على
مساءلة احلكومة ،مما يسمح لهم بمراقبة وتقييم جودة اخلدمات العامة وفعالية احلكومة،
األمر الذي يمكن أن يؤدي بدوره إىل احلد من فرص الفساد .ويؤدي ذلك أيضا إىل رفع مستوى
الثقة بين احلكومة واملواطنين وتعزيز االحتواء ،بما يف ذلك من خالل سماع أصوات الفئات
الضعيفة (راجع  ،IMF 2014ودراسة  .)Purfield and others 2018وتنشأ عن ذلك حلقة
آثار مرتدة إيجابية من شأنها مساعدة احلكومات يف تصميم سياسات اقتصادية واجتماعية
تراعي احتياجات السكان بشكل أكبر.
ويف مقدور بلدان املنطقة حتسين نشر البيانات االقتصادية واالجتماعية كما يتضح من
مؤشرات اطالع اجلهور على املعلومات ،واملساءلة العامة ،والتواصل مع اجلمهور (مؤشر
الشفافية الوارد يف تقرير التنافسية العاملية 14 ،الشكل البياين  ،8دراسة World Bank
 .)2020وحتصل جميع املناطق الفرعية ،خاصة االقتصادات مرتفعة الدخل يف الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،يف املتوسط على درجات أقل من جمموعات النظراء .واجملال متاح أيضا
الستفادة بلدان املنطقة من التكنولوجيات اجلديدة املتطورة لتحسين اخلدمات املقدمة عبر
اإلنترنت وقدرات املوارد البشرية والربط بوسائل االتصال (مؤشر احلكومة اإللكترونية الصادر
عن األمم املتحدة) .فجميع جمموعات الدخل متأخرة عن نظيراتها ،فيما عدا جمموعة القوقاز
وآسيا الوسطى ،التي تضاهي غيرها من األسواق الصاعدة.
ويتبين من املسوح التي أجراها البنك الدويل ( )2019على عدد من الوزارات الرئيسية أن بلدان
املنطقة باستطاعتها توسيع نطاق املشاورات بشأن القواعد التنظيمية املزمعة واملقترحة،
ومراعاة اآلراء والتعليقات ونتائج دراسات تقييم األثر بشكل أكبر يف تصميم هذه القواعد.
كذلك ففي إمكان البلدان منخفضة الدخل الواقعة يف صراعات واالقتصادات املتقدمة يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تسهيل االطالع على قوانينها (الشكل البياين 15 .)9

 14يتضمن تقرير التنافسية العاملية (املنتدى االقتصادي العاملي) مؤشرا يتكون من أكثر من  110متغيرات ،يُستمد ثلثاها من
مسح آراء املسؤولين التنفيذيين ،ويأتي الثلث الباقي من املصادر املتاحة لالطالع العام ،مثل مصادر منظمة األمم املتحدة .وتقسم
املتغيرات إىل  12ركيزة ،تمثل كل ركيزة منها جماال من اجملاالت التي تعد من احملددات املهمة للقدرات التنافسيةhttps://www. .
.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth
 15املؤشرات العاملية حلوكمة القواعد التنظيمية (البنك الدويل) هو مشروع يستكشف طريقة تفاعل صناع السياسات مع األطراف
املعنية عند تشكيل القواعد التنظيمية التي تؤثر على جمتمعات األعمال .ويوفر املشروع معلومات عن األطر القانونية التي تتيح
لألطراف املهتمة فرصة املشاركة يف عميات صنع القواعد ،ويرصد املمارسات غير امللزمة بموجب القانون .ويتم جمع البيانات
من خالل استبيان حول تفاعل األطراف املعنية مع السلطات التنظيمية يُرسَل إىل ما يزيد على  1500خبير يف جمال التنظيم يف
 186بلدا يف خمتلف أنحاء العامل .ومصطلح «التنظيم» يُقصد به «مشروع قواعد يسري على اجلميع دون استثناء ،وتقترحه هيئة
تنفيذية أو وزارة أو أي من األجهزة التنظيمية احلكومية ،ويكون ملزما لدى صدوره يف صيغته النهائية جلميع األفراد أو الشركات
الذين يسري عليهم — مثل التشريعات الثانوية واإلجراءات اإلدارية والقرارات واخلطابات الدورية والتعليمات — ويؤثر بالتايل
على أنشطة األعمال يف البلد املعني .ويغطي املصطلح أيضا القواعد التي تقترحها احلكومة والتي يتعين أن تصدر املوافقة النهائية
عليها من جانب البرملان أو جهة تشريعية أخرى أو رئيس الدولة” .ويتسع نطاق التعريف لبشمل رصد املمارسات التنظيمية يف
خمتلف النظم السياسية والبلدان ذات املرجعيات القانونية اخملتلفةhttps://rulemaking.worldbank.org/ .
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أبرز حتديات احلوكمة يف بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  - ٨اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  - ٩اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

)ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺻﻔﺮ ]اﻷﺳﻮأ[ إﱃ ] ١٠٠اﻷﻓﻀﻞ[(٢٠١٩ ،

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺻﺮاﻋﺎت ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌُﻘﺎرَن ﺑﻬﺎ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

)ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺻﻔﺮ ]اﻷﺳﻮأ[ إﱃ ] ٥اﻷﻓﻀﻞ أداء[ (٢٠١٩ ،
٥

٨٠
٧٠

اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺸﺎورات
ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
إﺗﺎﺣﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻘﺎرن ﺑﻬﺎ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

٤

٦٠
٥٠

٣

٤٠

٢

٣٠
٢٠

١

١٠

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻮازﻧﺎت

ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :اﳌﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ.

اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺻﺮاﻋﺎت ﰲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺼﺪر :اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺻﻔﺮ )اﻷﺳﻮأ( إﱃ ) ١اﻷﻓﻀﻞ
أداء(.

األطر الرقابية والتنظيمية يف القطاع املايل وحوكمة البنوك املركزية
الرقابة على القطاع املايل
من شأن ضعف التنظيم والرقابة بالقطاع املايل أن يفسح اجملال للفساد ،مما قد تنشأ عنه
تكلفة اقتصادية ضخمة ،ال سيما من خالل سوء توزيع املوارد .وتشمل األمثلة على مواطن
الضعف تراخي الرقابة ،والتغاضي عن إقراض ذوي الصلة من املسؤولين العموميين ،وعدم
كفاية البنية التحتية الرقابية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ مما يسمح بالتحايل
على القواعد التنظيمية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وتبيَّن أن بلدان املنطقة التي
تم تقييمها تتمتع يف املتوسط بمستوى جيد من االمتثال حلوايل  %30من مبادئ بازل
األساسية .وتمتثل لعدد أقل من املبادئ األساسية يف املتوسط مقارنة بالبلدان التي خضعت
للتقييم يف املناطق األخرى حول درجة امتثالها للمعايير الدولية ،باستثناء البلدان التي تم
تقييمها يف إفريقيا جنوب الصحراء (الشكل البياين  16 .)10وحققت البلدان اخلاضعة للتقييم
أداء جيدا يف حتديد األنشطة املسموح بها :األنشطة املسموح بها يف املؤسسات املرخص لها
بالعمل التي تخضع لإلشراف كالبنوك غالبا ما تكون حمددة بوضوح ،إىل جانب الرقابة على
استخدام كلمة «بنك» يف أسماء املؤسسات.
 16بناء على درجة االمتثال ملبادئ بازل األساسية للرقابة املصرفية الفعالة ،حسبما يتم تقييمها يف إطار «برامج تقييم القطاع
املايل».
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  - ١٠اﻻﻣﺘﺜﺎل ﳌﺒﺎدئ ﺑﺎزل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ
)اﳌﻘﻴﺎس ،ﻣﻦ اﻷﺣﻤﺮ ]اﻷﻗﻞ اﻣﺘﺜﺎﻻ[ إﱃ اﻷﺧﻀﺮ ]اﻷﻛﺜﺮ اﻣﺘﺜﺎﻻ[ (٢٠١٩ ،
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺒﺪأ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

 -١اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻷﻫﺪاف واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
 -٢اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد
 -٣اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
 -٤اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ
 -٥ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
 -٦ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة
 -٧اﻻﺳﺘﺤﻮاذات اﻟﻜﺒﻴﺮة
 -٨ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
 -٩أﺳﺎﻟﻴﺐ وأدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
 -١٠اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
 -١١اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ واﳉﺰاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
 -١٢اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ا�ﻤﻌﺔ
 -١٣اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺘﻴﻦ اﻷم واﳌﺴﺘﻀﻴﻔﺔ
 -١٤ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
 -١٥ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة ا�ﺎﻃﺮ
 -١٦ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل
 -١٧ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
 -١٨اﻷﺻﻮل اﳌﺘﻌﺜﺮة وا�ﺼﺼﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
 -١٩ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺮﻛﺰ وﺣﺪود اﻟﺘﻌﺮض �ﺎﻃﺮ ﻛﺒﻴﺮة
 -٢٠اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻃﺮاف ذات ﺻﻠﺔ
 -٢١ا�ﺎﻃﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ وﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
 -٢٢ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق
 -٢٣ﳐﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﺣﻮاﻓﻆ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
 -٢٤ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
 -٢٥ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 -٢٦ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
 -٢٧إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ
 -٢٨اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
 -٢٩إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

أوروﺑﺎ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
واﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻲ

اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﻴﻴﻢ إدارة اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﳌﺒﺎدئ ﺑﺎزل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.

وتعد احلوكمة الرقابية والتنسيق عبر احلدود من جوانب الرقابة املصرفية الفعالة التي يمكن
للبلدان اخلاضعة للتقييم إحراز تقدم فيها .كذلك فإن مستويات استقاللية األجهزة الرقابية
وتوفير املوارد الالزمة لها يف بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى اخلاضعة للتقييم دون
املعايير الدولية (الشكل البياين  .)10فغالبا ما تتم مراقبة القطاع املصريف بكثافة يف هذه
البلدان ،لكن وُجِد يف بعض احلاالت على عكس املمارسة السليمة أن منهجها الرقابي ال يدعم
تكوين رؤية متكاملة تماما ألنماط اخملاطر يف كل بنك على حدة .عالوة على ذلك ،ال يجري
حتليل إمكانية تسوية أوضاع البنوك ،وال سيما البنوك املؤثرة على النظام ،وال توجد أطر
شاملة للتعامل مع البنوك التي تمر بحالة عُسر مايل.

حوكمة البنوك املركزية
تمثل استقاللية البنوك املركزية وحوكمتها عنصرا مهما لتحقيق هدف االستقرار االقتصادي
الكلي وعامال مساعدا جلهود مكافحة الفساد17 .
 17تغطي هذه الدراسة قضايا ذات صلة بتقييم مواطن الضعف التي تشوب حوكمة البنوك املركزية وعملياتها ،ومنها
كفاية ( )1صالحيات البنك املركزي وهيكل صنع القرارات فيه واستقالليته ،و( )2إطار املساءلة والشفافية ،و( )3بيئة
,17
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وتمثل الشفافية واملساءلة معا قوة موازنة لالستقاللية ،وهو أمر مهم لتمكين البنوك املركزية
من أداء مهامها بفعالية .أما االفتقار إىل ضوابط داخلية قوية وإىل الشفافية ،فيمكن أن
يفتح اجملال أمام خمتلف أشكال الفساد ،من اختالس األصول واألموال حتى إقدام املسؤولين
العموميين على حتويل مسار األموال أو استغالل الوظائف العامة يف حتقيق منافع خاصة،
وال سيما عندما يؤدي البنك املركزي أيضا دور جهاز الرقابة املالية .وقد تؤدي املشاركة
يف أنشطة شبه مالية إىل انعدام الكفاءة وقصور يف عملية املساءلة وإفساح اجملال للتعرض
خملاطر الفساد.
وهناك ثالث قنوات رئيسية لتحسين حوكمة البنوك املركزية يف بلدان املنطقة (راجع دراسة
 ،Rossi and Bossu 2021ودراسة :)Cardoso and others 2021
·الرقابة :هناك نسبة كبيرة من جمالس إدارة البنوك املركزية ( )%27تضم يف عضويتها
أغلبية من املسؤولين التنفيذيين يف البنك املركزي ذاته أو ربما تقتصر عضويتها عليهم.
وسيطرة املسؤولين التنفيذيين على عملية الرقابة الداخلية ال تتيح وجود نظام قوي
للضوابط والتوازنات بما يضمن صنع قرارات عالية اجلودة ويساعد على جتنب تركز
الصالحيات املفرط .وبينما يمكن فهم املنطق وراء تكوين اجملالس على هذا النحو نظرا
لدور اجمللس املعتاد يف صياغة السياسة النقدية ،يجب توخي احلرص كذلك لتخفيف
ما ينشأ عن ذلك من خماطر تهدد استقاللية اجمللس عن اإلدارة التنفيذية .عالوة على
ذلك ،يرأس حمافظ البنك املركزي اجملالس الرقابية يف الغالبية العظمى من البنوك
املركزية ،ويتوىل كذلك مسؤولية اإلدارة التنفيذية للبنك املركزي بأكملها غالبا ،وهو ما
يلقي ظالال من الشك بشأن درجة استقاللية اجمللس عن اإلدارة التنفيذية .وأخيرا ،تتسم
الغالبية العظمى من البنوك املركزية يف املنطقة بضعف معايير اختيار  18األعضاء غير
التنفيذيين أو عدم وجود معايير يف األصل.
·الكشوف املالية :ال ينشر الكشوف املالية السنوية الكاملة يف الوقت احلاضر سوى %60
تقريبا من البنوك املركزية يف املنطقة ،وهي نسبة منخفضة مقارنة باملناطق األخرى
(دراسة  19 .)Cardoso and others 2021وهناك ثمانية بنوك مركزية ال تنشر كشوفها
املالية ،إما بسبب وقوع البالد يف صراعات أو ألن البنك املركزي لديه خماوف تتعلق
بالسرية أو لضعف ممارسات الشفافية .وتم اعتماد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
كاملة يف أقل من  %40من البنوك املركزية يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى التي تنشر
كشوفها املالية ،واعتمد حوايل  %20منها معايير تختلف إىل حد ما عن املعايير الدولية
الرقابة الداخلية (راجع دراسة  .)Cardoso and others 2021لالطالع على تعريف أوسع نطاقا حلوكمة البنوك املركزية،
راجع تقرير .IMF 2019f
 18من الضروري أن يضم اجمللس متخصصين من ذوي الكفاءات العالية الذين يمتلكون القدرة على التعبير عن آرائهم التي
ربما كانت خمالفة آلراء احملافظ الذي يرأس اجتماعاتهم .وبالفعل ،غالبا ما يكون احملافظون على دراية أكبر بأمور تسيير عمل
مؤسستهم املعقدة مقارنة باملديرين املستقلين وغالبا ما يحظون باحترام كبير كمختصين يف جمالهم .وبالتايل ،فمن املنطقي أن
تُسند مهمة التحقق من أنشطة احملافظ واملسؤولين التنفيذيين إىل مديرين غير تنفيذيين لديهم فكر مستقل ويمتلكون اخلبرة الالزمة.
 19تشتمل جمموعة الكشوف املالية السنوية على ( )1كشف املركز املايل ،و( )2كشف الدخل ،و( )3كشف التدفقات النقدية ،و()4
كشف التغيرات يف حصص امللكية ،و( )5مالحظات اإلفصاح.
,1818

,19
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إصالح احلوكمة االقتصادية لدعم النمو االحتوائي

احملاسبية20 .

إلعداد التقارير املالية يف صيغتها الصادرة عن اجمللس الدويل للمعايير
وذلك باملقارنة مع نسبة اعتماد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية كاملة حول
العامل وقدرها .%50ومن املشجع أن البنوك املركزية يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى
التي تنشر كشوفها املالية غالبا ما تتسم ممارسات التدقيق لديها بالقوة .فمعظم البنوك
املركزية التي تنشر كشوفها املالية تقوم كذلك بنشر آراء مدققي احلسابات وتتوىل
تدقيق حساباتها مؤسسات تدقيق دولية 21 .فضال على ذلك ،فإن ثالثة أرباع هذه البنوك
املركزية التي خضعت للتدقيق تستكمل تدقيق حساباتها خالل أربعة أشهر.

·استقاللية البنوك املركزية :االستقالل املايل للبنك املركزي يساعد يف احلفاظ على
مصداقيته ،حيث يمكن حماية مصداقية البنك املركزي من خالل قدرته على ممارسة
صالحياته دون اللجوء إىل مساعدة مالية خارجية .وجتدر اإلشارة إىل أن تنفيذ األنشطة
شبه املالية يف بعض األحيان يحد من استقاللية البنوك املركزية يف الشرق األوسط
وآسيا الوسطى ،األمر الذي قد يؤدي إىل إعادة رسملتها .ويتمثل أهم نوعين من األنشطة
شبه املالية للبنوك املركزية يف املنطقة يف اإلقراض املُدْعَم للحكومة والقطاع املايل22 .

أطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
من شأن وضع نظام فعال ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أن يساعد على منع الفساد
وردعه والكشف عن عائدات غسل األموال التي تُصَّل منه .وحسب املعايير الدولية ملكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي وضعتها فرقة العمل لإلجراءات املالية املعنية بغسل األموال،
تستند نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الوطنية إىل أربع ركائز رئيسية لدعم جهود
مكافحة الفساد )1( :التدابير الوقائية التي تطبقها املؤسسات املالية والكيانات املبلغة األخرى،
و( )2شفافية الكيانات (على سبيل املثال ،توافر املعلومات األساسية عن األشخاص االعتباريين
والترتيبات القانونية وبيانات املالك املستفيدين) ،و( )3وضع نظام للعدالة اجلنائية ينص على
جتريم أفعال الفساد وغسل العائدات الناجتة عنه والتحقيق فيها ،واحلجز على هذه العائدات أو
مصادرتها ،و( )4جهود التعاون الدويل واسترداد األصول ملكافحة الفساد عبر احلدود وعائداته.
ومن الضروري كذلك احلفاظ على عالقات املراسلة املصرفية ألن ارتفاع تكاليف االمتثال التي
تترتب على توخي العناية الواجبة يف التعامل مع العائدات التي يُحتمل حتصيلها من أفعال الفساد
يمكن أن يلقي بعبء ثقيل على البنوك املراسلة.
وال يزال هناك جمال لتحسين بعض جوانب نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .وتشير تقييمات
فرقة العمل لإلجراءات املالية املعنية بغسل األموال  23إىل ضعف فعالية بلدان املنطقة عموما (الشكل
البياين  )11من حيث القدرة على الكشف عن أنشطة غسل األموال والتصدي لها ومعاقبة اجملرمين
 20تتعلق التعديالت يف املقام األول بمعاجلة املكاسب واخلسائر غير املتحققة.
 21من بين  19بنكا مركزيا تنشر كشوفها املالية ،ينشر  18بنكا رأي مدقق احلسابات .وإضافة إىل ذلك ،هناك بنكان من البنوك
املركزية ال ينشران سوى كشوف مالية خمتصرة بناء على اإلطار احملاسبي احمللي لكل منهما ويدرجان كذلك رأي مدققي احلسابات
بشأنها.
 22تمارس البنوك املركزية عادة أكثر من نشاط واحد شبه مايل  -فهناك ستة بنوك مركزية تقوم باإلقراض املُدْعَم للقطاع
املايل وإقراض احلكومة .ومل تتوافر أي معلومات عن خمسة بنوك مركزية أخرى .لالطالع على مزيد من التفاصيل حول األنشطة
شبة املالية للبنوك املركزية يف البلدان منخفضة الدخل ،راجع تقرير (.)IMF 2015
 23تُري فرقة العمل لإلجراءات املالية املعنية بغسل األموال واألجهزة اإلقليمية على غرارها تقييمات شاملة لنظم مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب يف البلدان بناء على معايير الفرقة لعام  ،2012والتي شددت بصورة أكثر وضوحا على تقييم مستوى
, 2020
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  - ١١ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻹرﻫﺎب ،اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
واﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

)ﺑﻌﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ(
ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﻛﺒﻴﺮة

اﳌﺼﺎدرة

اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ
ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

٦
٥
٤
٣
٢
١

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ

ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت

اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال/اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮارﻫﺎ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻠﺪان ).(٢٠١٩-٢٠١٦

(مؤشرات العدالة اجلنائية) .وهناك كذلك مواطن ضعف يف القدرة على منع دخول عائدات اجلرائم
إىل القطاع املايل والقطاعات األخرى (مؤشرات اإلجراءات الوقائية) وضمان شفافية الكيانات ،برغم
حصول عدد قليل من بلدان املنطقة على درجات مرتفعة .وفيما يتعلق بمؤشرات التعاون الدويل ،حتتاج
معظم البلدان التي شملها التقييم يف املنطقة إىل إجراء حتسينات تتراوح بين كبيرة ومعتدلة .وتوجد
بالطبع تفاوتات مهمة بين بلدان املنطقة ،بما يف ذلك الفروق يف حجم التقدم احملرز .فقد أدرجت الفرقة
 61بلدا ضمن قائمة مناطق االختصاص التي تعاين من أوجه قصور خطيرة يف مكافحة غسل األموال
ف من
وتمويل اإلرهاب منذ  ،2010ثلثها ينتمي إىل املنطقة .وبينما أثبت العديد منها إحراز قدر كا ٍ
التقدم للخروج من قائمة الفرقة على مدار السنوات ،ظل عدد قليل منها ضمن القائمة بصفة مستمرة24 .

تبسيط وإنفاذ القواعد املنظمة ألنشطة األعمال
يعد توافر بيئة عمل جاذبة يسهل التنبؤ بها عامال أساسيا لدعم ديناميكية القطاع اخلاص.
ومن الضروري إنفاذ القواعد التنظيمية على نحو عادل لتجنب فرض تكاليف غير متوقعة على
الفعالية .أما التقييمات الشاملة ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي أجريت بناء على معايير فرقة العمل لإلجراءات املالية
املعنية بغسل األموال لعام  ،2003فكانت أكثر تركيزا على االمتثال الفني.https://www.fatf-gafi.org/ .
 24يمكن االطالع على املزيد من التفاصيل من خالل املوقع اإللكتروين لفرقة العمل لإلجراءات املالية املعنية بغسل األموال
.https://www.fatf-gafi.org/home/
,24
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  -١٢ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن

)ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ ] ٢,٥-ﺿﻌﻴﻒ[ إﱃ ] ٢,٥ﻗﻮي[(٢٠١٨ ،
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺻﺮاﻋﺎت ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌُﻘﺎرَن ﺑﻬﺎ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ

١,٥
١,٠
٠,٥
٠,٠
–٠,٥
–١,٠
–١,٥

ﺟﻮدة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن

–٢,٠

اﳌﺼﺪر :ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

كاهل الشركات .وقد تكون القواعد التنظيمية املعقدة أيضا حافزا على الفساد ،مما قد يحمل
الشركات بتكاليف كبيرة نتيجة دفع الرشاوى أو التأخير.
وقد أحرزت بلدان املنطقة تقدما ملحوظا يف التصدي ملعوقات ممارسة أنشطة األعمال يف
القواعد التنظيمية القانونية .فقد صممت بلدان عديدة يف املنطقة جمموعة من أفضل القوانين،
بما يف ذلك سن قوانين االستثمار اجلديدة أو تبسيط القواعد املنظمة ألنشطة األعمال .وبالرغم
من وجود تفاوت كبير عبر البلدان ،فقد قامت جميعها بتخفيض عدد اإلجراءات والوقت الالزم
إلتمامها يف املتوسط خالل العقد املاضي.
وبالرغم من التقدم الكبير احملرز ،ال يزال التفاوت يف تنفيذ القواعد التنظيمية يمثل مشكلة.
وتقل جودة القواعد التنظيمية وسيادة القانون يف املناطق الفرعية عنها يف جمموعات
املقارنة (الشكل البياين  .)12وقد يؤدي التنفيذ غير املتوازن للقواعد التنظيمية إىل عرقلة
جناح اإلصالحات التنظيمية واحلد من تأثيرها اإليجابي على األنشطة االقتصادية يف
القطاع اخلاص ،كما قد يكون حافزا على الفساد .فعلى سبيل املثال ،قد ينشأ الفساد يف
سياق تفاوت تطبيق القوانين والقواعد التنظيمية حسب املوقع اجلغرايف أو احلجم أو عالقات
الشركات إما بسبب التقاليد أو احملاباة أو املعاملة التفضيلية أو ضعف القدرات اإلدارية.
وقد يلجأ ملقاومة التنفيذ كذلك كل من يرغب يف مواصلة انتهاج السلوكيات الفاسدة .وهناك
عدد من األمثلة يف خمتلف أنحاء املنطقة على تطبيق القواعد بشكل انتقائي نتيجة للتدخل
السياسي وغياب املساءلة.
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أبرز حتديات احلوكمة يف بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى

أطر مكافحة الفساد
بإمكان البلدان الراغبة يف احلد بدرجة كبيرة من مواطن التعرض خملاطر الفساد والتكلفة
االقتصادية الناجمة عنها أن تسعى إىل التصدي لهذه القضايا مباشرة .ويف هذا السياق ،تبرز
أربعة جماالت ذات أولوية بالنسبة لبلدان املنطقة.
املشاركة يف املبادرات الدولية :الفساد ال يعرف احلدود ،لذلك من املهم أن تشارك البلدان
يف املبادرات الدولية .وتتيح هذه املبادرات أيضا إرشادات وفرصا للتعلم من النظراء ،وقد
تبنت معظم بلدان املنطقة هذا املفهوم .وانضمت جميع بلدان املنطقة تقريبا إىل اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد 25 .عالوة على ذلك ،صدّقت جميع الدول العربية على االتفاقية
العربية ملكافحة الفساد .وبرغم اعتماد عدد من بلدان املنطقة للترتيبات القانونية واملؤسسية
الالزمة ملعاجلة الفساد بموجب هذه املبادرات ،فإنها تواجه حتديات يف تنفيذها.
التدابير الوقائية للكشف عن األنشطة الفاسدة :بوجه عام ،ليس من السهل االطالع على
املعلومات التي يحتفظ بها القطاع العام ،وال توجد حماية غالبا للمبلغين عن اخملالفات ،كما
أن قواعد تضارب املصالح غير مطبقة على الوجه الصحيح .عالوة على ذلك ،يعد وجود نظام
قوي لإلفصاح املايل من أهم عناصر استراتيجية مكافحة الفساد .وقد ازدادت أهمية اإلفصاح
املايل  26باعتباره إحدى األدوات القليلة التي يمكن أن حتقق العديد من أهداف مكافحة
الفساد يف نفس الوقت :الوقاية منه والكشف عنه والتحقيق واملالحقة القضائية ومكافحة
غسل األموال واسترداد األصول .وبرغم ذلك ،ال تزال بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف
املراحل األوىل من إقرار متطلبات اإلفصاح املايل مقارنة بدول العامل (الشكل البياين .)13
فضال على ذلك ،أحيانا ما ال يتم إنفاذ متطلبات اإلفصاح املايل بدرجة كافية حتى يف البلدان
التي تطبق هذه املتطلبات .وغالبا ما يكون مستوى االمتثال ملتطلبات اإلفصاح متدنيا ،حيث
ال يتم التحقق من صحة اإلقرارات أو فرض عقوبات على عدم اإلفصاح .وأخيرا ،ال يتم نشر
اإلقرارات وال يُسمح باالطالع على البيانات ذات الصلة إال يف إطار سري للغاية.

 25من بين بلدان منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى وعددها  31بلدا ،الصومال هو البلد الوحيد الذي مل يوقع ومل يصدق على
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .ووقعت سوريا على االتفاقية لكها مل تصدق عليها .وقد التزمت البلدان التي صدقت على
االتفاقية بتضمين بنود االتفاقية يف قوانينها احمللية وتنفيذها بصورة فعالة .وينطوي ذلك بصفة خاصة على تعزيز اإلجراءات
الوقائية للكشف عن الفساد ،وجتريم أفعال الفساد ،وإنفاذ العقوبات ضد مرتكبي جرائم الفساد ،والتعاون على املستوى الدويل،
وتعزيز عمليات استرداد األصول .وتلتزم هذه البلدان كذلك بصياغة استراتيجية ملكافحة الفساد والتعاون مع منظمات اجملتمع
املدين .وينص الفصل الثالث من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على ثالث فئات رئيسية للتجريم )1( :األفعال التي تُلزَم
الدول األطراف يف االتفاقية بتجريمها ،و( )2األفعال التي تنظر الدول األطراف يف جتريمها ،و( )3األفعال التي يجوز أن تنظر الدول
األطراف يف جتريمها .وهناك بعض اجلدل يف الدوائر األكاديمية حول االلتزام بالنظر يف جتريم بعض األفعال وإىل أي مدى تُلزَم
الدول األطراف بالنظر يف جتريم هذه اإلجراءات .ويف هذا الصدد ،أشار مكتب األمم املتحدة ملراقبة اخملدرات ومنع اجلريمة إىل
أن هذا االلتزام يشمل «بذل جهد حقيقي ملعرفة ما إذا كان [اإلجراء] متوافقا مع النظام القانوين [للدول األطراف] ”.راجع تقرير
UN Office on Drugs and Crime (2012).
 26اإلفصاح املايل يقتضي تقديم معلومات بصورة دورية إىل هيئة حكومية معنية عن الدخل واألصول وااللتزامات ومصالح
الكيانات واألشخاص اخلاضعين لإلفصاح.
,25

,26
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  - ١٣ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻺﻓﺼﺎح اﳌﺎﱄ

) ٪ﻣﻦ ا�ﻤﻮع(٢٠١٧ ،

ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح

اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻹﻓﺼﺎح

١٠٠
٩٥

أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ

٥

٩٣

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

٧

٨٩

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

١١
١٣

٨٧

اﻟﻌﺎﱂ
آﺳﻴﺎ

٧٣

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٢٧

٦١
ﺻﻔﺮ

٣٩
٤٠

٢٠

٦٠

٨٠

اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻣﺒﺎدرة اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺮوﻗﺔ.

اإلنفاذ :يشكل صدور أحكام إدانة ضد املسؤولين الفاسدين ومصادرة عائداتهم غير املشروعة
ضرورة حتمية من أجل تعزيز املساءلة وجهود مكافحة الفساد 27 .وقد يشجع ضعف اإلنفاذ
ثقافة اإلفالت من العقاب والشعور باحملاباة وعدم اخلضوع للمساءلة ،مما يزيد من جرأة
املوظفين العموميين الفاسدين ،ويشجع على رشوتهم من جانب الكيانات العاملة بالقطاع
اخلاص وعلى ممارسة التقدير االستنسابي يف تطبيق القواعد التنظيمية.
استرداد األصول والتعاون بين الدول :تسهم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقية
العربية ملكافحة الفساد يف تيسير التعاون الدويل ،ولكن يندر تنفيذ هذه األحكام يف بلدان
املنطقة .فعلى سبيل املثال ،مل يثمر الربيع العربي إال عن حاالت قليلة للغاية من استعادة
األموال التي تم غسلها يف اخلارج 28 .ويرجع ذلك جزئيا إىل قصور يف العملية نفسها،
والتعقيدات العملية والقانونية التي ينطوي عليها التعاون الدويل يف هذه اجملاالت ،بما يف
ذلك القضايا املتعلقة بتبادل البيانات السرية والتعاون بين الوكاالت وغير ذلك .ويجب أن
تكون هناك مصداقية يف تنفيذ تهديدات املالحقة القضائية يف حالة عدم االمتثال.

 27وجود نظام قضائي فعال ومستقل له دور بالغ األهمية يف مكافحة الفساد .وتركز هذه الدراسة على املؤسسات االقتصادية
وال تتسع لتناول دور النظام القضائي بالتفصيل.
 28مبادرة استرداد األموال املسروقة.https://star.worldbank.org/corruption-cases/?db=All ،
,27

,28
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١٠٠

الفصل

3

كيفية تعزيز احلوكمة االقتصادية

يستند تعزيز احلوكمة االقتصادية إىل نفس املبادئ التي تنطبق على جميع جماالت السياسات
األخرى .وتغطي هذه املبادئ عددا من جوانب صنع السياسات ،مثل اإلرادة السياسية ،والقوانين
والقواعد التنظيمية ،والعمليات الداخلية ،والتدقيق اخلارجي (راجع اإلطار  2والشكل البياين
 .)14ويشير الفصل  2إىل أن اإلصالحات التالية لديها اإلمكانية األكبر لتعزيز احلوكمة ودعم
النمو االحتوائي يف املنطقة:
·بالنسبة جلميع البلدان ،يعتمد تعزيز احلوكمة اعتمادا أساسيا على زيادة الشفافية
واملساءلة — ال سيما يف سياسات احلكومة وأداء املؤسسات اململوكة للدولة.
·بالنسبة ملعظم البلدان ،هناك حاجة إىل حتسين تطبيق القوانين والقواعد التنظيمية
القائمة ،مع التخلص من الروتين اإلداري.
·بالنسبة لبعض البلدان ،هناك حاجة إىل تعزيز القوانين والقواعد التنظيمية واملؤسسات،
بما فيها تلك التي تستهدف الفساد.
ويقترح هذا الفصل عددا من التوصيات للتصدي ملواطن الضعف التي كشف عنها الفصل
الثاين يف خمتلف جماالت السياسات ،ويلقي الضوء على التقدم الذي أحرزته البلدان حتى
اآلن .وإن كان يتعين تنفيذ إصالحات احلوكمة على نحو يتناسب مع ظروف كل بلد ،ويعتمد
جناحها على وجود قيادة قوية ،وتطبيق قوانين وقواعد تنظيمية حمكمة التصميم ،وتوافر
موارد بشرية ماهرة ومتفانية يف أجهزة اخلدمة املدنية ،وزيادة االستفادة من التكنولوجيا
(اإلطار .)2
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٤إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﺰام رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى،
وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ا�ﺘﻤﻊ
اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ:
اﺳﺘﻘﻼل وﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،وأﻃﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ،واﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻋﺎدﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت:
ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة
اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ:
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻟﻜﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻨﻌﻪ

ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
•
•
•
•

اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي :ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ،إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ :ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻷﺳﻮاق :ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ

أﻃﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
• إﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
• ﳉﻨﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات
ﺻﻼﺣﻴﺎت
• وﺣﺪة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ(

•
•
•
•

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
اﳋﻄﻮط اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل آراء
وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﳉﻤﻬﻮر

• ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺷﻤﻮﻟﻬﺎ
• اﻻﻧﻔﺘﺎح وإﺗﺎﺣﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
• اﻟﻨﺸﺮ

ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻹﻧﻔﺎذ:
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟﺘﺤﺮك ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ادﻋﺎءات اﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﻔﺴﺎد.
ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﳌﺼﺪر :اﳌﺆﻟﻔﻮن ،اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ) IMF (2019bوﺗﻘﺮﻳﺮ ).OECD (2017
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :راﺟﻊ اﻹﻃﺎر  ٢ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

تعزيز احلوكمة يف الوظائف االقتصادية احلكومية الرئيسية
مؤسسات املالية العامة
·نشر بيانات املالية العامة والتواصل مع اجلمهور :يتعين تطبيق منهج استباقي لضمان
نشر معلومات حديثة ومهمة عن املوازنات والنفقات العامة احلكومية .وقد تظل الوثائق
والقوانين يف صيغتها الرسمية ،كاجلرائد الرسمية ،مبهمة بالنسبة للجمهور .لذلك تتطلب
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زيادة الشفافية النشر يف صيغة يسهل على املستخدمين فهمها .عالوة على ذلك ،يتعين
نشر هذه املطبوعات يف وقت مالئم لتحقق الفائدة املرجوة منها .وأتاح عدد من بلدان
املنطقة ،مثل مصر وجورجيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان فرصة أكبر للجمهور
لالطالع على معلومات املوازنة.
·تبسيط القواعد والتنظيم :الهدف من ذلك هو احلد من درجة التعقيد يف عمليات مؤسسات
املالية العامة وقواعد اإلدارة املالية العامة ونظمها ذات الصلة .ويف كازاخستان على
سبيل املثال ،يجري العمل حاليا على تطبيق نظام شامل لتقديم اإلقرارات الضريبية يف
 ،2020واعتمدت طاجيكستان نظاما إلكترونيا لتقديم اإلقرارات الضريبية أدى إىل زيادة
مدفوعات سداد الضرائب على مستوى الشركات عالية اخملاطر .وحدثت أفغانستان قواعد
تنظيم املوازنة وإجراءاتها لزيادة اإليرادات وترشيد املصروفات .وجنحت جورجيا يف
حتسين إجراءات اإلدارة املالية العامة ،وقانون الضرائب ،وإجراءات تسجيل مؤسسات
األعمال ،وإجراءات تخليص الواردات ،مما أدى إىل تراجع الفساد وارتفاع حصيلة
اإليرادات من  %12من إجمايل الناجت احمللي يف  2003إىل  %25من إجمايل الناجت احمللي
يف ( 2008راجع دراسة .)IMF 2019b
·تعزيز املساءلة والنزاهة على مستوى املؤسسات وموظفي اخلدمة املدنية :قد يبدأ ذلك
بتأسيس جهاز خدمة عامة متخصص وتنافسي كما فعلت جورجيا (راجع دراسة World
 .)Bank 2012وتتمثل فكرة أخرى يف احلد من التقدير االستنسابي الفردي يف صنع
القرارات ،بما يف ذلك من خالل اعتماد الرقمنة واخلدمات اإللكترونية .ويمكن أيضا
تعديل هيكل احلوافز ،كما فعلت باكستان على سبيل املثال ،حيث أصبح دفع مستحقات
احملصلين الضريبيين مربوطا بأدائهم لزيادة دقة التقديرات الضريبية.
·حتسين آليات املشتريات العامة :تقوم عمليات الشراء السليمة على اإلعالن عن
مناقصات تنافسية وإتاحة املعلومات الالزمة للجمهور يف الوقت املالئم .وتوجد آلية
لتقديم الشكاوى تتضمن ضوابط وتوازنات كافية .ويتم إنفاذ املساءلة من خالل مراقبة
التكلفة السنوية للمشروعات وسير العمل بها والتدقيق الالحق عليها من خالل مدققين
خارجيين .وقد اعتمدت جورجيا خدمة املشتريات اإللكترونية التي رفعت درجة
الشفافية ووضعت حدا للتقدير االستنسابي يف صنع القرارات .ومررت الكويت قانون
املناقصات العامة اجلديد يف  ،2016والذي يهدف إىل تشجيع املنافسة والشفافية
واملساواة يف املعاملة 1.ويف عام  ،2019مررت السعودية أيضا نظام املشتريات
العامة اجلديد ،إىل جانب إصالح عمليات الشراء بغرض تعزيز كفاءة اإلنفاق .ويف
أفغانستان ،وصلت نسبة امتثال الهيئة الوطنية للمشتريات بنشر العقود عالية القيمة
إىل  %77,5يف ( 2018راجع تقرير  .)IMF 2019aويمضي تنفيذ اإلصالحات املتعلقة
باملشتريات بوتيرة سريعة يف أذربيجان (تقرير  )IMF 2019jواملغرب (تقرير
 )OECD 2018aوأوزبكستان (تقرير  ،)OECD 2019aحيث يجري العمل على إعداد
تشريعات وممارسات تنظيمية جديدة واعتمادها ،من أبرزها املشتريات اإللكترونية
 1يضع هذا القانون كذلك األسس الالزمة إلنشاء وحدات شراء متخصصة باملؤسسات العامة ،واعتماد مناهج حديثة يف تقييم
املناقصات ،وتطبيق معايير حساب تكلفة دورة احلياة وغيرها من املعايير غير السعرية ،وإرساء آلية معززة للنظر يف الشكاوى،
وتسهيل أعمال املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
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وزيادة الشفافية يف طرح املناقصات وإبرام العقود .وأدخلت كازاخستان تعديالت على
تشريعات املشتريات العامة لديها ،األمر الذي من شأنه أن يسهم يف احلد بشكل كبير
من احلصول على املشتريات من مصدر واحد.
·تعزيز عمليات التدقيق والضوابط الداخلية :يتضمن ذلك زيادة عمق واتساع نطاق عمليات
التدقيق وتعزيز الثقة فيها .ويف هذا السياق ،يعكف املغرب حاليا على إعداد مشروع قانون
حول اإلثراء غير املشروع لدعم دور اجمللس األعلى للمحاسبات يف حتديد حاالت اإلثراء
غير املشروع ومالحقتها قضائيا.
·زيادة مساءلة املؤسسات اململوكة للدولة :لتحقيق هذا الهدف ،يمكن االلتزام بذات املبادئ
التي يستند إليها يف تعزيز احلوكمة االقتصادية بوجه أعم (مثل تشجيع النزاهة وتعزيز
الضوابط الداخلية وإنفاذ القواعد التنظيمية) .عالوة على ذلك ،يمكن حتسين جماالت
حمددة ،كضمان مهنية وشفافية تعامالت املؤسسات اململوكة للدولة مع الكيانات التابعة
اململوكة لها بالكامل ومع القطاع العام عموما ،وإخضاع املؤسسات اململوكة للدولة
ملعايير حوكمة الشركات املطبقة على شركات القطاع اخلاص .وسيسهل حتقيق ذلك من
خالل وضع سياسات وإطار قانوين ومؤسسي للرقابة املالية على الشركات العامة (راجع
 .)IMF 2016bواعتمدت أفغانستان مؤخرا تشريعات لتحسين مساءلة الشركات اململوكة
للدولة والشراكات بين القطاعين العام واخلاص.

إتاحة املعلومات االقتصادية واالجتماعية
·ضمان إتاحة املعلومات على نطاق واسع :يمكن ضمان إتاحة املعلومات من خالل
إصدار قوانين تنص على ذلك .ويتطلب إنفاذ هذه القوانين توافر قدرات كبيرة نظرا ملا
يترتب عليها من توافر املعلومات يف صيغة جاهزة للنشر لدى املؤسسات العامة التي
يجب أن يكون لديها أيضا ما يكفي من املوارد لتلبية طلبات اجلمهور .وللتكنولوجيا
دور كبير يف هذا الصدد ،نظرا ألن إنشاء البوابات اإللكترونية من شأنه تسهيل إتاحة
املعلومات يف نهاية املطاف .ويف عام  ،2016أنشأت تونس جهازا مستقال لضمان إتاحة
املعلومات ،وهو جهاز ذو شخصية اعتبارية واستقاللية مالية لضمان إنفاذ هذا احلق
الذي يكفله الدستور .وقام األردن بجهود لتحسين إنفاذ قانون إتاحة املعلومات ،بما يف
ذلك كجزء من عضويته يف مبادرة احلكومة املفتوحة .وتعهدت تسعة بلدان من منطقة
الشرق األوسط وآسيا الوسطى  ٢بالوفاء بالتزامات يف ظل «شراكة احلكومة املفتوحة»

 ٢هذه البلدان هي أفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا* واألردن* وجمهورية قيرغيزستان واملغرب وباكستان وتونس.
والبلدان التي حتمل عالمة النجمة (*) لديها طموح معين والتزامات بالتحول يُشار إليها بأنها «االلتزامات ذات النجمة» .وللحصول
على جنمة ،يجب أن يستوفى هذا االلتزام املعايير التالية )1( :يجب أن يكون واضحا بقدر يكفي للحكم على تأثيره احملتمل .وحتصل
االلتزامات ذات النجمة على درجة «متوسطة» أو «عالية» حسب مدى وضوحها )2( .اللغة املستخدمة يف صياغة االلتزام يجب أن
تربطه بواحدة على األقل من قيم شراكة احلكومة املفتوحة كاالطالع على املعلومات ،أو مشاركة اجملتمع املدين ،أو املساءلة العامة.
( )3يجب أن يكون لاللتزام تأثير حمتمل يؤدي إىل «التحول املرجو» ،يف حالة تطبيقه بصورة كاملة )4( .يجب أن إحراز تقدم ملموس
يف تنفيذ االلتزام أثناء فترة تنفيذ خطة العمل (ليحصل على مرتبة تقدم «ملموس» أو «مكتمل»).

24

 كيفية تعزيز احلوكمة االقتصادية

التي جتمع املسؤولين احلكوميين املعنيين باإلصالح وقادة اجملتمع املدين معا لوضع
خطط عمل جلعل احلكومات أكثر احتواء واستجابة وخضوعا للمساءلة٣ .
·من شأن تشجيع مشاركة اجملتمع املدين أن يسهم كذلك يف حتسين الشفافية واملساءلة
يف القطاع العام ،وأن يسمح بزيادة مشاركة املواطنين يف صنع السياسات العامة ،وهو
ما يرفع بالتايل مستوى كفاءة السياسات احلكومية.
·زيادة االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة :انطلقت مبادرات مثل «املغرب الرقمي
 »2020ومنصة «اعتماد» يف اململكة العربية السعودية بهدف التخلص من الطابع املادي
يف تنفيذ اإلجراءات اإلدارية لرفع مستوى كفاءة اخلدمات العامة ومعاجلة الفساد ،وهي
تمثل بالتايل خطوات يف االجتاه الصحيح.
البنوك املركزية والرقابة على القطاع املايل
·رفع جودة الرقابة بالبنوك املركزية :يوجد جمال يف نصوص قوانين البنوك املركزية يف
معظم بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى لوضع أو حتسين معايير أهلية أعضاء جمالس
الرقابة .عالوة على ذلك ،ينبغي أن يحدد القانون األساسي للبنك املركزي والوثائق
القانونية املصاحبة أهم جوانب احلوكمة السليمة٤ .
·حتسين الشفافية يف البنوك املركزية يقتضي نشر جمموعة كاملة من الكشوف املالية
املدققة وتطبيق إطار حماسبي معروف على نطاق واسع ،مثل املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية ،يوفر معلومات متسقة وقابلة للمقارنة عن املركز املايل للبنك املركزي
وأنشطته ٥ .ومن أجل حتسين مساءلة البنوك املركزية ،ينبغي أن تتوىل شركات تدقيق
مستقلة إجراء عمليات تدقيق عالية اجلودة لضمان مصداقية التقارير املالية ،وكذلك إعداد
كشوف مالية دقيقة يف الوقت املناسب (راجع دراسة  .)Arda and others 2018أما يف
حالة البلدان املتأخرة يف نشر كشوفها املالية ووضع أطر املساءلة ،يوصي صندوق النقد
الدويل باعتماد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ويقضي بنشر الكشوف املالية
كجزء من تقييمات الضمانات الوقائية .ومن األمثلة اجليدة على اإلصالحات يف بلدان
الشرق األوسط وآسيا الوسطى موريتانيا التي استكملت مؤخرا املرحلة األوىل من اعتماد
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،والعراق الذي عدل قانون البنك املركزي لينص
على أن يكون أغلب أعضاء جملس إدارة البنك من غير املديرين التنفيذيين ،وأفغانستان
التي بدأت يف نشر الكشوف املالية يف إطار برناجمها األول مع صندوق النقد الدويل.
 ٣راجع الرابط .https://www.opengovpartnership.org/
 ٤من األهمية بمكان أن تتضمن القوانين األساسية اآلليات الرئيسية للحوكمة السليمة ،ألن هذه القوانين مُلزِمة حتى ألعلى
أجهزة صنع القرار يف البنوك املركزية ،مثل جمالس الرقابة .وبالتايل ،تضمن القوانين األساسية عدم وقوع العناصر اجلوهرية
آلليات احلوكمة السليمة يف نطاق اختصاص األجهزة التي تهدف أساسا إىل حتديد أفضل املمارسات اخلاصة بها .ومع هذا ،فإنه
من املناسب إدراج أدوات احلوكمة السليمة األخرى ،مثل النظام األساسي للجنة التدقيق ،ضمن اللوائح الداخلية ،حيث حتتوي يف
الغالب على أحكام مطولة للغاية وتخضع لتغيرات سريعة.
 ٥قام اجمللس الدويل للمعايير احملاسبية بوضع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ويتوىل مسؤولية حتديثها ،وهو جهاز
مستقل يُعنى بوضع املعايير احملاسبية .ويتمثل هدف اجمللس يف التأكد من تطبيق هذه املعايير على أساس عاملي متسق .وتستخدم
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اآلن يف أكثر من مائة بلد ،بما فيها أكثر من ثلثي البلدان األعضاء يف جمموعة العشرين.
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·تعزيز األطر الرقابية :ينبغي أن يتضمن اإلطار القانوين للرقابة املصرفية توفير احلماية
القانونية للمراقب .وينبغي أن حتدد أجهزة الرقابة يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى قواعد
صارمة بشأن العناية الواجبة يف التحقق من هوية العمالء وإنفاذها للتشجيع على اعتماد
معايير أخالقية ومهنية أعلى يف القطاع املايل.

أطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تكتسب معاجلة مواطن الضعف التي حددتها فرقة العمل لإلجراءات املالية املعنية بغسل
األموال يف جماالت الوقاية والشفافية والتجريم والتعاون الدويل أهمية بالغة يف الكشف
عن عائدات الفساد .ويمكن استخالص إرشادات من جتارب بلدان املنطقة (خاصة تلك التي
خضعت للتقييم يف ظل معيار فرقة العمل لإلجراءات املالية املعنية بغسل األموال لعام
 )2012لتستفيد منها بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى األخرى يف معرفة خطوات تعزيز
أطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
·فهم اخملاطر :من شأن إجراء تقييم سليم للمخاطر على املستوى الوطني أن يساعد السلطات
على حتديد األولويات يف تخصيص املوارد لسياسات مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب واألنشطة ذات الصلة .فعلى سبيل املثال ،تبين من تقييم اخملاطر على املستوى
الوطني يف اململكة العربية السعودية أن هناك فهما واضحا للمخاطر التي تواجهها يف
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وهو فهم ناجت عن االطالع اجليد على املعلومات
ومشاركة األجهزة احلكومية املعنية واتباع منهج حتليلي متطور.
·استرداد األصول :يساعد اعتماد أطر قوية يف مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ومكافحة الفساد كذلك على منع الفساد ووقفه واسترداد عائداته .وأدت التحوالت السياسية
يف املنطقة إىل إلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها يف استعادة األصول املتستر
عليها يف اخلارج (على سبيل املثال ،عدم توافر معلومات تمكن من تتبع األصول وبطء
االستجابة لطلبات احلصول على معلومات) .ومن املبادئ األساسية التي تنص عليها
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،أن استعادة األصول املسروقة تقتضي توفير آليات
فعالة لتتبع مسار األصول ،واحلجز عليها/مصادرتها ،ثم إعادتها يف نهاية املطاف.
·معاجلة مواطن الضعف يف أطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب :من شأن
تعزيز فعالية إطار مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أن يدعم جهود مكافحة
الفساد ككل.
oفيما يخص الرقابة ،يمكن أن تقوم بلدان الشرق األوسط وآسيا الوسطى بتعزيز مراقبة
استيفاء شروط الكفاءة واملالءمة يف املؤسسات املالية (مثل حتديد املالك املستفيدين)،
وتغطية املؤسسات غير املتخصصة ومنشآت األعمال احملددة ،والرقابة القائمة على
اخملاطر (مثل حتديد األشخاص املعرضين خملاطر سياسية) ،وإجراءات اإلنفاذ (مثل
ضعف نظم فرض العقوبات) .ومن األمثلة البارزة على ذلك اململكة العربية السعودية،
حيث تمارس رقابة مكثفة نسبيا ملكافحة غسل األموال يف القطاعات األعلى خطرا
وفق منهج قائم على اخملاطر وعملت على التواصل واملشاركة بشكل كبير يف جهود
الكيانات اخلاضعة للتنظيم لتعريفها بالتزاماتها اجلديدة وترتيبات الرقابة.
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oوفيما يخص شفافية الكيانات ،فإن ضمان توافر معلومات عن ملكية الشخصيات
االعتبارية والترتيبات القانونية (مثل الصناديق االستئمانية) سيسهم يف منع سوء
استخدامها ألغراض غسل األموال أو الفساد .ويمكن تسهيل الكشف عن حاالت تضارب
املصالح أو الرشوة أو التواطؤ (على سبيل املثال ،عندما يكون املالك املستفيد لشركة
قدمت عطاء للحصول على عقد مع احلكومة هو نفس املوظف العام الذي يوافق على العقد
أو أحد أفراد أسرته أو كان على عالقة وطيدة به) إذا كانت املعلومات عن ملكية الشركة
املتقدمة للمناقصة متوافرة ومتاحة لالطالع عليها .ويف أرمينيا ،تُتاح املعلومات
األساسية عن ملكية الشخصيات االعتبارية لالطالع العام وتُلزَم هذه الكيانات بتقديم
معلومات عن مالكيها املستفيدين .كذلك أشار التقرير الذي تناول تقييم مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب لعام  2015إىل االحتفاظ يف سجل الدولة بسجل املالك
املستفيدين وأوصى بمواصلة تعزيز إجراءات الرقابة على معلومات املالك املستفيدين
والتحقق منها وتطبيق نظام لفرض العقوبات على غير املمتثلين.
oوفيما يخص التعاون الدويل ،يتعين بذل مزيد من اجلهود ملواصلة تقديم املساعدة
القانونية املتبادلة لتعزيز منهج تقصي احلقائق واملالحقة القضائية ،وخاصة يف
احلاالت التي تنطوي على عنصر عابر للحدود .ونظرا لدور البحرين كمركز للمال
واألعمال ،فهي ترى أن التعاون الدويل عنصر مهم .وتقوم السلطات بإرسال طلبات
املساعدة القانونية املتبادلة والرد على ما يرد إليها من طلبات (بما يف ذلك احلجز
على أي حسابات مصرفية مرتبطة بتهم فساد وجتميدها يف منطقة اختصاص أجنبية)
واستخدام آليات التعاون غير الرسمية ألغراض متنوعة.

القواعد املنظمة ألنشطة األعمال
·تبسيط القواعد املنظمة ألنشطة األعمال :شهد العقد املاضي اتخاذ خطوات نحو تبسيط
القواعد املنظمة ألنشطة األعمال يف بلدان املنطقة .فعلى سبيل املثال ،قامت مصر بتخفيض
عدد القواعد التنظيمية واإلعفاءات الضريبية وتبسيط إجراءات بدء أنشطة األعمال اجلديدة.
واستخدمت جورجيا ما يطلق عليه نموذج ” “Zero Plusإلصالح قطاعها العام ،فألغت
كل التراخيص والتصاريح السابقة قبل أن تصمم وتعتمد غيرها .وجنح عدد من البلدان يف
تخفيض الوقت الالزم الستخراج تصاريح البناء (البحرين والكويت وباكستان واإلمارات
العربية املتحدة) ،وتوصيل الكهرباء (البحرين والكويت واملغرب وعُمان وباكستان وقطر
والسعودية) ،وتسجيل العقارات (الكويت وعُمان وقطر وتونس) .وتمكنت عدة بلدان من
تطوير النظام اإللكتروين لتقديم مستندات التصدير (أرمينيا والكويت واملغرب والسعودية
واإلمارات العربية) واالستيراد (الكويت واملغرب والسعودية وأوزبكستان) والبت فيها.
·زيادة شفافية القواعد التنظيمية وتعزيز إنفاذها :جنحت البلدان يف حتسين الشفافية
من خالل إفساح جمال أكبر الطالع اجلمهور على املعلومات اخلاصة بالقواعد املنظمة
لتصاريح البناء (جورجيا) ،ونشر أسعار الكهرباء (مصر وباكستان) ،وزيادة شفافية
املعلومات املتاحة عن تسجيل العقارات (أذربيجان والبحرين والكويت وباكستان وقطر
وتونس) .وثبت جناح نوافذ اخلدمات املوحدة يف أنحاء العامل حيث توفر مزيدا من الراحة،

27

إصالح احلوكمة االقتصادية لدعم النمو االحتوائي

وتقلل أوقات االنتظار ،وحتد من الروتين اإلداري ،كما تسهل إنفاذ القواعد التنظيمية.
وتؤدي هذه النوافذ دور نقطة االتصال األساسية مع مؤسسات األعمال واملواطنين
للحصول على خدمات عامة متعددة واالطالع على املعلومات الالزمة .وطُبِّقَ هذا النظام
بدرجات متفاوتة يف عدة بلدان باملنطقة لتسهيل عملية تسجيل مشروعات األعمال6 .
فعلى سبيل املثال ،تمتلك كازاخستان اآلن شبكة واسعة من «مراكز اخلدمات العامة»
تستند إىل النماذج املستخدمة يف كندا وأستراليا ،وتقدم مئات اخلدمات احلكومية .ودعمت
هذه النظم يف بعض البلدان جهود التصدي لفساد صغار املوظفين ،ال سيما عندما تشكل
جزءا من جهود أوسع نطاقا للحد من الفساد  -كعدم تمكين املوظفين العموميين من
طلب رشاوى من املواطنين الراغبين يف استخراج وثائق .وأنشأت أذربيجان نافذة رقمية
للخدمات العامة يُطلق عليها ”( “ASANأي «سهل») بلغ عدد مستخدميها خمسة ماليين
مستخدم على مدى السنوات األربع األخيرة .ويف تونس ،تم إنشاء نوافذ خدمات موحدة،
إىل جانب تخفيض رسوم بدء أنشطة األعمال.
·إشراك اجملتمع املدين يف دعم إصالحات تنظيم أنشطة األعمال :يف تونس ،كان الشباب
الذين يمتلكون مهارات استخدام الوسائل التكنولوجية وراء فتح اجملال أمام اجملتمع
املدين بالتزامن مع عمليات اإلصالح ،مما أدى إىل حدوث تغيرات مهمة يف عمليات بدء
األعمال واملشاركة فيها وممارستها .فعلى سبيل املثال ،كان للمجتمع املدين دور مهم يف
قيام جملس النواب التونسي عام  2017بتمرير استراتيجية تونس الرقمية  ،2020والتي
تتضمن أحكاما لتسهيل تأسيس الشركات املبتدئة.

أطر مكافحة الفساد
·االستفادة من أفضل املمارسات الدولية :على سبيل املثال ،قامت بلدان عديدة يف منطقة
الشرق األوسط وآسيا الوسطى بنقل االلتزامات املتعهد بها يف ظل اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد إىل القانون احمللي ،إىل جانب تعزيز التعاون الدويل 7.وواصلت بعض
البلدان نقل اجلوانب الفنية املتعلقة باجلرائم وأوجه التحسن ذات الصلة التي تنص
عليها االتفاقية إىل قوانين اإلجراءات اجلنائية .فعلى سبيل املثال ،اتخذت أفغانستان
هذا اإلجراء يف  2017للكشف عن أعمال الفساد 8 .كذلك قامت بلدان عديدة على مستوى
املنطقة بتأسيس أجهزة متخصصة لإلشراف على استراتيجيات مكافحة الفساد التي
التزمت البلدان بتنفيذها يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 9 .ومن املهم
 6هذه البلدان هي أفغانستان وأرمينيا وأذربيجان وجيبوتي ومصر واألردن وكازاخستان والكويت وجمهورية قيرغيزستان
وموريتانيا وعُمان وباكستان وقطر واململكة العربية السعودية وطاجيكستان وتونس وأوزبكستان.
 7يجري تقييم االمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من خالل آلية ملراجعة النظراء،
تقوم بموجبها اثنتان من الدول األخرى األطراف يف االتفاقية بتقييم مدى تطبيق البلد املعني اللتزاماته .وهذه التقييمات مصممة
لتحديد جماالت املمارسة السليمة ،وكذلك تلك اجملاالت التي ربما تقتضي بذل مزيد من اجلهود .راجع القرار رقم  1/3الصادر عن
مؤتمر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد .ويف الوقت الراهن ،شارفت اجلولة األوىل من تقييمات مراجعة
النظراء على االنتهاء ،وهي معنية بتقييم تطبيق االلتزامات الواردة يف الفصلين الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد.
 8يمكن االطالع على التفاصيل يف املوقع اإللكتروين  https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/.راجع أيضا تقرير
 ،IMF 2017aالصفحة  ،27الذي يوثق عرض تشريعات جتريم الفساد على جمالس النواب تماشيا مع ما جاء يف اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد وتقرير ).UN Assistance Mission in Afghanistan (IMF 2019a, p. 18-20
 9راجع املادتين  5و 6من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
,9
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أن تتمتع هذه األجهزة بقدر كاف من االستقاللية وباملوارد املالئمة ،بما يف ذلك توفير
تدريب كاف ملوظفيها ،ال سيما تلك التي تُمنح صالحيات إجراء التحقيقات.
·تعزيز إنفاذ تشريعات مكافحة الفساد :األردن مثال جيد على ذلك ،فلديه هيئة معنية
بمكافحة الفساد تتسم بالشفافية حيث تنشر تقارير منتظمة عن أنشطتها .ويف عام
 2004حين بدأت حملة مكافحة الفساد يف جورجيا ،قامت السلطات بفصل قوات شرطة
املرور بالكامل من العمل وألقت القبض على كبار املسؤولين املشتبه يف فسادهم .ويف
أفغانستان ،اعتُمِدَت االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد يف أواخر  ،2017ومنذ ذلك
احلين أحال مكتب النائب العام حوايل  1635حالة للقضاء ،مما أدى إىل احلكم بالسجن
على  468متهما وحتصيل غرامات بلغت قيمتها أكثر من  14مليون دوالر.
·اعتماد أطر صريحة ملكافحة الفساد وإنشاء مؤسسات إلنفاذها :ستثبت احلكومات بذلك
أن الفساد لن يتم التسامح معه ،وسيمكنها وضع آليات الستهدافه .وتتضمن القواعد
التنظيمية ذات الصلة حماية املبلغين عن اخملالفات ،وحتديد أي تضارب يف املصالح
وجتنبه .ويف أفغانستان وجمهورية قيرغيزستان ،تم اعتماد نظام إقرار الذمة املالية
ملوظفي اخلدمة املدنية ،وينص قانون مكافحة الفساد على نشر املعلومات املتاحة عن
دخل وأصول فئات معينة من املسؤولين وأسرهم .ويف عام  ،2018اعتمدت تونس قانون
التصريح باملكاسب واملصالح.
·تسهيل تبادل املعلومات على املستويين احمللي والدويل :يكتسب التعاون بين الهيئات
أهمية بالغة للتأكد من حتديد جرائم الفساد ،والتحقيق فيها ،ومالحقتها قضائيا ومعاقبة
مقترفيها .ومن شأن إشراك جمموعة خمتلفة من األطراف املعنية ،بما فيها اجملتمع املدين،
أن يساعد كذلك على تدعيم شرعية مؤسسات مكافحة الفساد.

االستفادة من عمل صندوق النقد الدويل واملنظمات الدولية األخرى
يشارك الصندوق يف جهود البلدان األعضاء لتعزيز احلوكمة ومكافحة الفساد .ويف ظل
اختصاصات الصندوق ،تأتي هذه املشاركة يف إطار البرامج أو الرقابة أو املساعدة الفنية.
إضافة إىل ذلك ،يجوز أن تطلب البلدان األعضاء إىل الصندوق إجراء تقييم متعمق ألطر
حوكمتها .ويف حالة تنفيذ برنامج مدعوم من الصندوق ،قد تكتسب هذه املشاركة طابعا
رسميا من خالل وضع شروط هيكلية بشأن التدابير التي يعتبر أن جناح البرنامج مرهون
بتنفيذها .ويف إطار الرقابة ،يجوز أن يشارك الصندوق يف جهود السلطات لتعزيز احلوكمة
التي تؤثر على االقتصاد الكلي ومعاجلة مواطن التعرض خملاطر الفساد ويقدم املشورة
بشأن اإلصالحات الالزمة ملواجهة مواطن التعرض للمخاطر املذكورة .وتتضمن رقابة
الصندوق على جمموعة معينة من البلدان — بما يف ذلك جمموعة السبعة — تقييما طوعيا
للتدابير املتخذة ملنع القطاع اخلاص يف هذه البلدان من رشوة املسؤولين األجانب («جانب
العرض») أو تقديم خدمات تسمح بالتستر على عائدات الفساد .ويف إطار بناء القدرات ،يقدم
الصندوق املشورة بشأن السياسات واملساعدة الفنية والتدريب على تنفيذ السياسات يف
جماالت حمددة.
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ويشجع صندوق النقد الدويل احلوكمة السليمة من خالل مبادرات كثيرة تشمل تشجيع
البلدان األعضاء على حتسين املساءلة والشفافية من خالل اإلفصاح عن الوثائق املتعلقة
بمشاركتها مع الصندوق إما يف ظل البرامج  10أو إطار الرقابة 11 .ويُجري الصندوق كذلك
تقييما المتثال البلدان األعضاء جملموعة مُختارة من معايير الشفافية الدولية من خالل
مبادرة املعايير واملواثيق 12 .إضافة إىل ذلك ،وضع الصندوق مبادئ تتعلق بشفافية سياسة
املالية العامة والسياسة النقدية والشفافية يف إدارة اإليرادات املرتبطة باملوارد الطبيعية13 .
وعلى مستوى أكثر تفصيال ،يشجع الصندوق تطبيق معايير حمددة وااللتزام بها يف جمع
البيانات وإبالغها  14من أجل توفير بيانات اقتصادية ومالية شاملة وموثوقة يف الوقت
املناسب ،تُتاح الطالع اجلمهور وللعامل أجمع ،إضافة إىل تبادل معلومات معينة وفق ما
تقتضيه اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدويل.
جتري املشاركة يف حتسين احلوكمة يف اجملاالت املؤثرة على االقتصاد الكلي:
·أطر مكافحة الفساد ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 15 :يف ظل الدعم الذي يقدمه
صندوق النقد الدويل لتنمية القدرات ،قام العديد من بلدان املنطقة بتطبيق إصالحات
كبيرة للخروج من مرحلة مراقبة فرقة العمل لإلجراءات املالية املعنية بغسل األموال
وشطب اسمها من القائمة العامة للبلدان التي لديها جوانب قصور استراتيجية يف مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب (مثل أفغانستان والعراق والكويت والسودان) ،وتخفيف
الضغوط املفروضة على عالقات املراسلة املصرفية (السودان على سبيل املثال) .وقدم
خبراء الصندوق كذلك مساعدة للبلدان يف تنمية قدراتها على تنفيذ اإلجراءات املطلوبة يف
ظل البرامج املدعومة من الصندوق (مثل العراق وتونس) ،كما قدموا جمموعة من أنشطة
الرقابة الثنائية (مثل جيبوتي وعُمان وقطر واململكة العربية السعودية)16 .
·احلوكمة املالية :يف سياق انخفاض أسعار الهيدروكربونات واحلاجة إىل ترشيد اإلنفاق
وحتصيل اإليرادات ،أصبح حتسين احلوكمة املالية موضع تركيز العديد من مشاورات
املادة الرابعة لعام  :2019على سبيل املثال ،ساعدت مناقشات السياسات البحرين
والكويت وتركمانستان واململكة العربية السعودية على حتديد مواطن الضعف ،ال سيما
يف شفافية املالية العامة ،ومعرفة احللول املمكنة 17.وتمت كذلك مناقشة اإلصالحات
الالزمة لتحسين احلوكمة املالية من خالل تعزيز اإلدارة املالية العامة وحتسين تعبئة
اإليرادات يف سياق البرامج املدعومة من الصندوق يف موريتانيا .ويتعاون صندوق النقد
 10راجع تقرير .IMF 2017c
 11راجع تقرير .IMF 2019g
 12راجع تقرير ( )IMF 2017eالذي يشرح دور الصندوق يف االعتراف باملعايير الدولية ونشرها يف خمتلف جماالت السياسات
والعمل اجلاري يف هذه اجملاالت.
 13راجع تقرير .IMF 2019f
 14يمكن االطالع عليها من خالل الرابط .https://dsbb.imf.org/
 15راجع التقريرين .IMF 2017b, 2019h
 16تقرير خبراء الصندوق حول مشاورات املادة الرابعة مع اململكة العربية السعودية لعام ( 2018اإلطار  )7ولعام  ،2019اللذان
يتضمنان صورة أشمل عن جهود احلكومة السعودية يف جمال إصالح احلوكمة ومكافحة الفساد.
 17راجع التقارير .IMF 2019c, 2019d, 2019e
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الدويل مع كل من البنك الدويل واالحتاد األوروبي وهيئات التنمية يف فرنسا والنرويج
وسلوفاكيا وسويسرا واململكة املتحدة يف إجراء تقييمات النفقات العامة واملساءلة
املالية 18 .باإلضافة إىل ذلك ،يشترك الصندوق أيضا يف العمل مع أعضاء اجملتمع الدويل
من خالل جمموعات خمتلفة ،منها مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية،
وجمموعة العمل املعنية بمكافحة الفساد املنبثقة عن جمموعة العشرين ،واملنتدى الدويل
لصناديق الثروة السيادية ،ومبادرة استرداد األموال املسروقة.
·احلوكمة يف القطاع النقدي والقطاع املايل :عندما يقدم صندوق النقد الدويل قرضا ألحد
البلدان ،فإنه يتوخى العناية الواجبة للتأكد من أن البنك املركزي يف البلد الذي يتلقى
موارد من الصندوق يستطيع أن يدير هذه األموال وأن يقدم له معلومات موثوقة .وهذا
التقييم للضمانات الوقائية يتيح تشخيص احلوكمة وإطار الرقابة يف البنك املركزي.
إضافة إىل ذلك ،يُجري برنامج تقييم القطاع املايل حتليال شامال وعميقا للقطاع املايل
يف البلد املعني .وحتى هذا التاريخ ،نُفذت برامج تقييم القطاع املايل فيما يزيد على ثالثة
أرباع البلدان األعضاء يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
·البيئة التنظيمية :تشكل تقوية نشاط القطاع اخلاص وتوفير فرص العمل فيه عنصرا
احتواء يف بلدان الشرق
رئيسيا يف االستراتيجية التي تهدف إىل حتقيق نمو أعلى وأكثر
ً
األوسط وآسيا الوسطى .ومن ثم ،أصبح حتسين البيئة التنظيمية للشركات ،بما فيها احلد
من البيروقراطية املفرطة ،وتبسيط القواعد التنظيمية ،وزيادة العدالة يف اإلنفاذ ،من
القضايا التي يركز عليها العمل الرقابي يف معظم بلدان املنطقة19 .
ويدعــم اجملتمــع الــدويل جهــود البلــدان مــن خــال املعاهــدات واملعاييــر القياســية .فقــد أعــدت
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واألمم املتحــدة إرشــادات حــول احلوكمــة
الســليمة تبلــورت يف معاهــدات مثــل اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد أو معاهــدة منظمــة
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ملكافحــة الرشــوة .ويتعيــن علــى البلــدان التــي توقــع
علــى هــذه املعاهــدات أن تلتــزم باملعاييــر والقواعــد الدوليــة ،كمــا أنهــا حتصــل علــى الدعــم مــن
خــال التعلــم مــن النظــراء واملســاعدة الفنيــة .ويصاحــب هــذه املعاهــدات فحــص دقيــق علــى
املســتوى الــدويل يمكــن أن يحفــز البلــدان املوقعــة علــى حتقيــق تقــدم كبيــر .وبصــورة أعــم ،فــإن
املشــاركة يف املبــادرات الدوليــة املذكــورة يف هــذه الدراســة ،مثــل مبــادرة الشــفافية يف جمــال
الصناعــات االســتخراجية ،20وشــراكة احلكومــة املفتوحــة ،يمكــن أن تمنــح حوافــز هائلــة للمُضــي
قُدُمــا واســتمرار اإلصالحــات.
 18راجع املوقع اإللكتروين .http://www.pefa.org/
 19كشف مسح أُجري عام  2017على جميع فرق العمل القُطْرية يف منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى أن ما يزيد على %70
من فرق العمل يُسدي مشورة للبلدان بشأن حتسين بيئة األعمال .وتضمن ذلك يف معظم احلاالت مشورة بشأن تعزيز اإلطار القانوين.
 20يقتضــي معيــار مبــادرة الشــفافية يف جمــال الصناعــات االســتخراجية اإلفصــاح عــن املعلومــات علــى امتــداد سلســلة القيمــة يف
الصناعــات االســتخراجية مــن نقطــة اســتخراج املــوارد إىل كيفيــة مــرور اإليــرادات عبــر قنــوات احلكومــة وصــوال إىل كيفيــة حتقيقهــا
املنفعــة للجمهــور https://eiti .org/.
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اإلطار  -2أسس احلوكمة االقتصادية السليمة
يقتضي تعزيز احلوكمة اتخاذ إجراءات على جبهات متعددة .ويوضح الشكل البياين  14اخلطوات
األساسية الالزمة لتعزيز احلوكمة واحلد من الفساد ،بدءا باإلرادة السياسية ومشاركة جميع األطراف
املعنية .ويلقي هذا الشكل الضوء على العمليات الالزمة ،تدعمها قوة النظام القضائي والتشريعات،
وبناء القدرات والتكنولوجيا ،والتمكين يف نهاية املطاف من إنفاذ التشريعات وتطبيقها على نحو مالئم
وعادل (استنادا إىل تقرير  ،IMF 2019bوتقرير .)OECD 2017
ويعد تعزيز احلوكمة واحلد من الفساد ،ال سيما الفساد النظامي ،سعيا طويل املدى يتطلب االلتزام التام
على مستوى اجملتمع والتركيز املستمر (راجع على سبيل املثال التقريرين  .)UN 2019a, 2019bوتشكل
القيادة القوية مطلبا بالغ األهمية يف دفع اإلصالحات الطموحة واملستدامة .فهي تساعد على احلد من
أعمال الفساد الكبيرة احملتملة ،كما أنها ضرورية للتعامل مع أصحاب املصالح اخلاصة الذين يتسمون
يف الغالب بالقوة ،ويقاومون التغيير .وتشكل هذه القيادة «نموذجا يُحتذى» يؤثر يف فئات اإلدارة
األدنى فيصعُب بالتايل ممارسة أعمال الفساد الصغيرة على املستويات األدنى .ويف نفس الوقت ،كما
هو احلال مع اإلصالحات األخرى ،يتعين إعالن اخلطط وشرحها للجمهور واجملتمع املدين بوضوح تام،
نظرا ألن هذه اإلصالحات لن تعود عليهم باملنفعة وحسب ،لكنهم سيلتفون حولها وسيشاركون يف
تنفيذها متى توافرت لهم الوسائل الالزمة — كاملعلومات وغيرها من السبل املشروعة.
ويمكن دعم جهود اإلصالح من خالل القوانين والقواعد التنظيمية والتكنولوجيا وتوافر العمالة املتفانية
واملاهرة يف أجهزة اخلدمة املدنية:
القوانين والقواعد التنظيمية املصممة بشكل جيد هي عماد جهود حتسين احلوكمة واحلد من مواطن
التعرض خملاطر الفساد.
بناء قدرات موظفي اخلدمة املدنية وتوفير احلوافز الالزمة لهم والتصميم اجليد للمؤسسات جميعها
مطالب ضرورية لنجاح التنفيذ .فعلى سبيل املثال ،يتعين توفير تدريب مالئم للمراقبين واملدققين
الداخليين أو املدققين اخلارجيين ومنحهم حوافز كافية لضمان بقائهم يف عملهم .وبوجه أعم ،ينبغي
توعية موظفي اخلدمة املدنية بشأن قضايا الفساد وخماطره ،مثل تضارب املصالح ،وتدريبهم على
التصدي لها كل يف مستواه الوظيفي .ويساهم نشر ثقافة النزاهة بالقطاع العام يف توفير بيئة مواتية
للحد من الفساد.
التكنولوجيا اجلديدة يمكن أيضا أن تؤدي دورا بالغ األهمية يف تعزيز احلوكمة واحلد من الفساد.
ويزداد اعتماد احلكومات على التكنولوجيات اجلديدة لتوفير اخلدمات العامة بكفاءة أكبر وضمان
حتقيق الشفافية .فعلى سبيل املثال ،يمكن استخدام خدمات احلكومة اإللكترونية يف تقديم اإلقرارات
الضريبية وسداد الضرائب للحد من التعامل املباشر مع دافعي الضرائب ،وشراء السلع واخلدمات،
وإرسال التحويالت باستخدام التكنولوجيا البيومترية واملدفوعات الرقمية وغير ذلك .ويمكن املساعدة
على حتسين سبل تتبع التدفقات غير املشروعة من خالل االبتكارات التكنولوجية احلديثة مثل تعلُّم
اآللة والعمالت املشفرة ،واملبادرات الدولية مثل التبادل التلقائي للمعلومات .كذلك فإن تقنية سالسل
جمموعات البيانات «بلوك تشين” والرقمنة تساعدان احلكومات على حتسين الشفافية واملساءلة .ومن
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اإلطار  -2أسس احلوكمة االقتصادية السليمة (تتمة)
شأن الذكاء االصطناعي أن يساعد يف الكشف عن حاالت االحتيال وجرائم املوظفين اإلداريين بصورة
أكثر فعالية .ومع ذلك ،تفرض الوسائل التكنولوجية اجلديدة حتديات أيضا :على سبيل املثال ،يجري
تداول العمات املشفرة دون الكشف عن هوية األطراف املتعاملة ،األمر الذي يمكن أن يسهل الفساد
ومعامالت غسل األموال.
وللكشف عن الفساد ومنعه وردعه ،يتعين أن تعمل املؤسسات االقتصادية على أربعة مستويات ،وهو
منهج قابل للتطبيق يف جميع وظائف الدولة :الهياكل والعمليات التنظيمية ،وأطر الرقابة ،وأعمال
التدقيق والرقابة اخلارجية ،وآليات الشفافية.
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املرفق  -1إيضاحات بشأن املنهجية املستخدمة

أطلق صندوق النقد الدويل عام  2018إطارا لتعزيز مشاركته يف العمل على نحو أكثر
منهجية لتشخيص مواطن ضعف احلوكمة وروابطها بالفساد يف االتفاقات املدعمة
بموارد الصندوق ،وأنشطته الرقابية ،واملساعدة الفنية التي يقدمها (تقرير .)IMF 2018
ويف ظل هذا اإلطار ،يُجري الصندوق تقييما ملواطن ضعف احلوكمة يف ست وظائف تؤديها
الدولة حُدِّدَت باعتبارها األهم بالنسبة للنشاط االقتصادي )1( :احلوكمة املالية :اإلطار
واملمارسات املؤسسية التي تدعم إدارة اإليرادات ،واإلدارة املالية العامة ،وشفافية املالية
العامة ،و( )2الرقابة على القطاع املايل :اجلهاز الرقابي ،واألطر التنظيمية والرقابية
للنظام املايل ،و( )3حوكمة البنك املركزي وعملياته :صالحيات البنك وهيكل صنع القرار
فيه واستقالليته ،وأطر املساءلة والشفافية ،وبيئة الرقابة الداخلية ،و( )4تنظيم السوق:
البيئة التنظيمية ملؤسسات األعمال اخلاصة ،و( )5سيادة القانون :أطر حقوق امللكية
واحلقوق التعاقدية وإنفاذها ،و( )6مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب :األطر القانونية
واملؤسسية وتطبيقها.
وتستخدم هذه الدراسة هذا اإلطار ،مع تقسيم وظائف الدولة ،لسهولة العرض ،إىل أربعة
جماالت عامة على مستوى السياسات :سياسة املالية العامة ( ،)1وأنشطة البنك املركزي
والرقابة على القطاع املايل ( 2و ،)3وأطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (،)6
والبيئة التنظيمية ( 4و .)5وتتناول الدراسة كذلك شفافية احلكومة ومساءلتها وجودة
أطر مكافحة الفساد كقضايا شاملة .وتستخدم تعريف الفساد على النحو الوارد يف
اإلطار :إساءة استغالل الوظيفة العامة للحصول على مكاسب خاصة .وتُعَرَّف احلوكمة
االقتصادية بأنها املساءلة والشفافية والفعالية التي تتسم بها املؤسسات املعنية بصنع
السياسات االقتصادية وتنفيذها .وقد تتواجد مواطن الضعف يف حوكمة املؤسسات
واآلليات واملمارسات ،التي تستخدمها احلكومة يف أداء مهامها يف بلد ما ،إىل جانب
الفساد املُتَصَوَّر أو بشكل مستقل عنه وربما أدت إىل وقوع آثار كلية بالغة األهمية على
األداء االقتصادي.
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واملنطقة التي تتناولها هذه الدراسة ،والتي تضم الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان
وباكستان وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى ،تغطيها إدارة واحدة يف صندوق النقد الدويل :هي
إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى .ووفقا للتصنيف اجلديد بدءا من عدد أكتوبر  2019من
تقرير «آفاق االقتصاد العاملي» ،أصبح االختصار املستخدم للمنطقة هو  MECAأي «الشرق
األوسط وآسيا الوسطى».
واستكماال للمعلومات التي جمعت من خالل اخلبرة العملية وإلجراء مقارنات دولية ذات
مغزى ،تستخدم هذه الدراسة مؤشرات الطرف الثالث ،الواردة يف املرفق  .2وينبغي مالحظة
أن هذه املؤشرات تستند إىل استبيانات طُرِحَت على مصادر وطنية .ويعني ذلك استناد بعضها
إىل تصورات و/أو آراء ذاتية للمجيبين ،بينما استند بعضها اآلخر إىل تقييمات أجهزة دولية
معروفة .وكل املؤشرات املستخدمة يف هذه الدراسة معروفة على نطاق واسع ومستخدمة
يف خمتلف أنحاء العامل .وتستخدم الدراسة العديد من املؤشرات من مصادر خمتلفة ،كلما
توافرت ،يف تقييم كل بعد من أبعاد احلوكمة.

36

املرفق  -2تقسيم اجملموعات القُطْرية

البلدان منخفضة الدخل الواقعة يف صراعات يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (MENA
 )LICCsتضم أفغانستان وجيبوتي والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال والسودان وسوريا

واليمن.

األسواق الصاعدة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( )MENA EMsتضم اجلزائر
ومصر وإيران واألردن ولبنان واملغرب وتونس.
االقتصادات املتقدمة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( )MENA AEتضم البحرين
والكويت وعُمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ( )CCAتضم أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان
وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
البلدان منخفضة الدخل يف بقية العامل ( )ROW LICsهي اجملموعة املُتَّخذَة أساسا للمقارنة
بالبلدان منخفضة الدخل الواقعة يف صراعات يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وتضم
بنغالديش وبنن وبوتان وبوركينا فاسو وبوروندي وكمبوديا والكاميرون وجمهورية إفريقيا
الوسطى وتشاد وجزر القُمُر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار
وإريتريا وإثيوبيا وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وهايتي وهندوراس وكينيا وكريباتي
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وليسوتو وليبريا ومدغشقر ومالوي ومايل ومولدوفا
وموزامبيق وميانمار ونيبال ونيكاراغوا والنيجر ونيجيريا وبابوا غينيا اجلديدة ورواندا،
وسان تومي وبرينسيبي ،والسنغال وسيراليون وجزر سليمان وجنوب السودان وتنزانيا
وتيمور ليشتي وتوغو وأوغندا وفييتنام وزامبيا وزمبابوي.
األسواق الصاعدة يف بقية العامل ( )ROW EMsهي اجملموعة املُتَّخذَة أساسا للمقارنة
باألسواق الصاعدة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى وتضم ألبانيا
وأنغوال ،وأنتيغوا وبربودا ،واألرجنتين وأروبا وجزر البهاما وبربادوس وبيالروس وبليز
وبوليفيا ،والبوسنة والهرسك ،وبوتسوانا والبرازيل وبروناي دار السالم وبلغاريا وكابو
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فيردي وشيلي والصين وكولومبيا وكوستاريكا وكرواتيا ودومينيكا وجمهورية الدومينيكان
وإكوادور والسلفادور وغينيا االستوائية وإسواتيني وفيجي وغابون وغرينادا وغواتيماال
وغويانا وهنغاريا والهند وإندونيسيا وجامايكا وكوسوفو وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ،وماليزيا وملديف وجزر مارشال وموريشيوس واملكسيك وميكرونيزيا ومنغوليا
واجلبل األسود وناميبيا وناورو وباكستان وباالو وبنما وباراغواي وبيرو والفلبين وبولندا
ورومانيا وروسيا وساموا وصربيا وسيشيل وجنوب إفريقيا وسريالنكا ،وسانت كيتس
ونيفيس ،وسانت لوسيا ،وسانت فنسنت وغرينادين ،وسورينام وتايلند وتونغا ،وترينيداد
وتوباغو ،وتركيا وتوفالو وأوكرانيا وأوروغواي وفانواتو وفنزويال.
االقتصادات املتقدمة يف بقية العامل هي اجملموعة املُتَّخذَة أساسا للمقارنة باالقتصادات
املتقدمة يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتضم أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وقبرص
واجلمهورية التشيكية والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليونان ومنطقة هونغ
كونغ اإلدارية اخلاصة وآيسلندا وآيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وكوريا اجلنوبية والتفيا
وليتوانيا ولكسمبرغ ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة ومالطة وهولندا ونيوزيلندا والنرويج
والبرتغال وسان مارينو وسنغافورة واجلمهورية السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا والسويد
وسويسرا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
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