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 :اإلصالحعملية على الشرعية  إضفاء
 أجندة األعمال الوطنية.من خالل االتفاق الجماعي 

 
    

 ؤول ريفاساهوجو م
 االقتصاديمدير البرنامج       
 (CIEN)المركز الوطني للبحوث االقتصادية       

 
االقتصاد  إلصالحالكثيرة غم الجهود بر ، ففي أمريكا الالتينية اا شديد  هجوم  السوق الحرة راطية و تواجه أفكار الديمق

من هذه إلى الكثير  ةسوء الفهم الذي يشوب النظر أن  إال ،والمؤسسات السياسية من أجل تعزيز الحرية االقتصادية
 ،فائق التكلفةأمر  ـ والحكومات األجنبية ،"وصفات جاهزة" تفرضها الهيئات المالية الدوليةباعتبارها ـ  اإلصالحات

المتبع في تطوير السياسات العامة باقتصار صياغتها  ، وهو النهجالمشكلة منهج التطوير الفوقي عمقيزيد من و 
إن تجذر هذه المشكالت وعمقها وصلتها الوثيقة بالحياة اليومية يفاقم من عجز . اومناقشتها علي التكنوقراط تحديد  

تبدأ ـ   ذات قاعدة عريضةـ   مؤسسية صالحاتإإلى تلك الدول التكنوقراط عن التعامل معها، فالحاجة الشديدة في 
  .الممارسات المجتمعيةإلى  وصوال  ا بالمؤسسات االقتصادية من األحزاب السياسية مرور  

 
الفعال بين القطاعين العام للتواصل أن تكون ثمرة بضرورة  يرتبط في المستقبل، االقتصادية نجاح اإلصالحات إن

تأسيس إطار على  ،منذ سنوات طويلة ،للبحوث االقتصادية في جواتيماال ، ولذلك دأب المركز الوطنيوالخاص
على يعتمد يمكن أن ال  اإلصالحاالعتقاد الراسخ بأن نجاح ا إلى ذلك التواصل، استناد   بدعملتطوير السياسة العامة 

نما  ،التكنوقراطية أو البيروقراطية  العمل الحر.على يرتكز وا 
 

أجندة تطوير على  اإلصالحي ـالمجموعات ذات االتجاه بمشاركة ـ بحوث االقتصادية المركز الوطني لل عملكذلك 
 ،عامةاجتماعات تنظيم  من خالل ـجواتيماال حكومة تبنتها التي  ـ 5002-5002للفترة  التنافسية الوطنية

يفند وجهة الذي تناول ال ، وهوين وصناع السياساتيعديدة مع قيادات األعمال والقيادات النقابية والسياس ومقابالت
، عن البدء بالقاعدة العريضة إمكانية ويؤكد ،عن طريق العمل الفوقييحدث فقط اإلصالح النظر التقليدية القائلة بأن 
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وتزويد الناس بالوسائل التي تكفل االستفادة من الفرص  ،روح العمل الحر إلى إطالق اإلصالحيين طريق سعي
 االقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center for International Private Enterprise 

an affiliate of the U.S. Chamber of Commerce 

1155 Fifteenth Street NW • Suite 700 • Washington, DC 20005 • USA 

cipe@cipe.orgmail: -9200 • web: www.cipe.org • e-ph: (202) 721 

mailto:cipe@cipe.org


 

3 
 

 المقدمة
ا في أمريكا الالتينية، فبرغم الجهود الكثيرة إلصالح االقتصاد والمؤسسات السياسية من أجل ا شديد  تواجه أفكار الديمقراطية والسوق الحرة هجوم  

تفرضها الهيئات تعزيز الحرية االقتصادية، إال أن سوء الفهم الذي يشوب النظرة إلى الكثير من هذه اإلصالحات ـ باعتبارها "وصفات جاهزة" 
السياسات  المالية الدولية، والحكومات األجنبية ـ أمر فائق التكلفة، ويزيد من تعاظم المشكلة منهج التطوير الفوقي، وهو النهج المتبع في تطوير

ة اليومية يفاقم من عجز ا. إن تجذر هذه المشكالت وعمقها وصلتها الوثيقة بالحياالتكنوقراط تحديد  على العامة باقتصار صياغتها ومناقشتها 
ا ور  التكنوقراط عن التعامل معها، فالحاجة الشديدة في تلك الدول إلي إصالحات مؤسسية ـ  ذات قاعدة عريضة ـ  تبدأ من األحزاب السياسية مر 

 إلى الممارسات المجتمعية.  بالمؤسسات االقتصادية وصوال  
 

عدم إلى التي تميل هي وليست البيروقراطية فقط وتبادل األفكار، يمقراطية التي تعزز الحوار آليات الدإلى  والمستقطبة الممزقةالمجتمعات تفتقر 
لتنظيم أنفسهم فعالة  آليات إيجادعن سياسات بعينها أصحاب المصلحة في  يعجزاألحيان في معظم بل  ،المستفيدينجموع االهتمام باحتياجات 

ما يدفع ، ممقترحةمعينة "لصوت" المستفيدين من سياسة ينصتون ا ما نادر   صناع السياسات إلى أن ، هذا باإلضافةللتعبير عن آرائهم بطريقة فعالة
 شرعية. إلجراءاتا ليست نتاج   اإلصالحللظن بأن سياسات  العاديالمواطن 

يبتكر فيه  الذيففي الوقت ، غياب التواصل بين صناع السياسة ومجتمع األعمالعلى  ةداللة واضحفي االقتصاد  ويمثل نمو القطاع غير الرسمي
ا جديدة "للهروب" من لوائح الحكومة. لذلك ا طرق  أيض   يبتكر رياديو األعمال ،رسميينالاألعمال غير رياديي ا جديدة "لحصار" صناع السياسة طرق  

 المدى الطويل.على معركة رسمي هذه الالغير القطاع يكسب فمن شبه المؤكد أن  ،فبدون التواصل الصريح والمباشر بين هذين الجانبين
 

بين  اتفاق جماعيتكوين بعينها ـ  يكمن في عملية تنظيم المنتفعين من سياسات  فيما هو أهم منـ  لإلصالحيينبالنسبة  التحديفإن  ،اوعموم  
على أن يتعرفوا  اإلصالحيينفعلى  ،االتفاقمثل هذا إنجاز  يتسنى وحتى لخ..إجميع المنتفعين من حيث الحوافز وتدخالت الحكومة ونطاق السوق 

قادرون على ممثلين من داخل القطاع الخاص  إيجادفمن األهمية بمكان  ،واقع واحتياجات كل من القطاع الخاص ورواد األعمال. وفي المقابل
آليات المشاركة لتنظيم خلق يه يتم ف الذيوهكذا ففي الوقت  من الخارج. تحقيقهاذلك أن هذه التغييرات ال يمكن الضرورية، التغييرات  ودعمتوضيح 

 .للسوق والمشروعات الحرةالمؤيدة  اإلصالحات حولتوافق اآلراء في الظهور يبدأ  ،أصوات المنتفعين
 

ا على ذلك، فنجاح اإلصالحات االقتصادية في المستقبل، يرتبط بضرورة أن تكون ثمرة للتواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس  
ذلك التواصل،  بدعمتأسيس إطار لتطوير السياسة العامة على المركز الوطني للبحوث االقتصادية في جواتيماال منذ سنوات طويلة  ولذلك دأب

نما يرتكز على ا إلى االعتقاد الراسخ بأن نجاح اإلصالح ال يمكن أن يعتمد استناد    العمل الحر.على التكنوقراطية أو البيروقراطية، وا 
 
 

 صالحلإلأجندة وضع 
ن و المصدر ف .الوسطىمثل قطاع التصدير في أمريكا المهمة، القطاعات االقتصادية تحديد هي  لإلصالح،أجندة  إنشاءفي اتجاه  الخطواتأولى 

الشاملة،  ا لتقبل اإلصالحاتإنهم أكثر استعداد  ويمكن أن يقال  ،بشكل مستمرالتجارة الدولية  في المنافسة ضراوة هم رجال األعمال الذين يواجهون
 مختلف أنواع المصدرين يمثلون البنية الكلية لالقتصاد. ، كما أنا ما تتكون لديهم أفضل األفكاركثير  و 
 

أن نتائج اإلصالح، غير أجندة على التنافسية كأهم أولوية  يدعماتفاق جماعي تكوين على للمركز الوطني للبحوث االقتصادية  األوليةتركز الجهود 
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وجمعيات  ،طلب المركز من كل من المصدرينوظهر الخالف حين  التوافق. صعوبات في بناء هذاأظهر العديد من المركز الأجراه  طالعاست
ـ  العالمية األسواقأنه أهم أداة للمشاركة في على ما اتفق  وهوـ تحديد أكثر العناصر أهمية لتحسين تنافسية جواتيماال  والمجتمع المدني ،األعمال

هذا العنصر في المركز  المدنيوالمجتمع جمعيات األعمال وضع ممثلو  ،األسواق هو أعظم العناصر أهمية إتاحةلمصدرون أن اعتبر اففي حين 
 السادس.

   
-5002للفترة  أجندة التنافسية الوطنيةتطوير على المركز الوطني للبحوث االقتصادية ـ بمشاركة المجموعات ذات االتجاه اإلصالحي ـ  عمل كما

التي تبنتها حكومة جواتيماال ـ من خالل تنظيم اجتماعات عامة ومقابالت عديدة مع قيادات األعمال والقيادات النقابية والسياسيين  ـ 5002
ستراتيجي بين االتحالف الوبقيام  .السوق وآليات المشاركة إصالحاتلتحسين تنافسية الدولة عن طريق  األجندةهذه  وتم تصميموصناع السياسات، 

المناطق المحددة بتعريف ا للا مسموع  لهم صوت  أتاح مما  ،تم تنظيم المصدرين، كز الوطني للبحوث االقتصادية وجمعية المصدرين بجواتيماالالمر 
 . رياديي األعمالخبرة إلى واقتراح حلول تستند  ،وتحديد أولوياتها لإلصالح،

 
 إجراءالمركز التنافسية للتعريف بأهمية يستخدم و  ،المبادئ الديمقراطيةإلى  حاإلصالضرورة استناد أجندة في  اإلصالحثاني أولويات وتتمثل 

في اتجاه من القاعدة تأتي  لإلصالحالقوة الدافعة فللقطاع الخاص.  القياديوتعظيم الدور  ،المبادئ الديمقراطيةإرساء والتعجيل ب ،السوق إصالحات
من ا بتحريك الحكومة للتعاون معهم يقومون أيض  فإنهم  ،ومناطق قوتهم ،حديد احتياجاتهموبينما يقوم الناس باكتشاف وت، الحكومة وليس العكس

 العقبات.على لتغلب اأجل 
 

 ،الرأسمالية المرتبطة بالسلطة ممارسات تفشي مثل ،دول الناميةمن الممارسات التي ترسخت في اليتعين عليهم التخلص  ،ومن أجل تحقيق ذلك
 اإلرادةلديهم و رأسماليي السلطة  وتحديد قيادات أعمال ليسوا من، من جانبهممعادلة ير قوة طو تاألعمال العاديين لتنظيم رجال عليهم كما أن 

استخدام أجندة العمل الوطني من أجل تحريك هذا  اإلصالحقيادات ستطيع تبشكل واضح وصريح. و  اإلصالحاتوتنفيذ  ،للمشاركة في النظام
تحديد العقبات والمصاعب التي تعطل طاقة األعمال و  ،ديمقراطية للتشاور مع مجتمع األعمالال اتآليحد أهره يمثل في جو  الذي ،الدعم الواسع

رساء  ،مجموعة الدراسة المقابالت واالستطالعات التي تجريهاعلى ا منهج أجندة األعمال الوطنية أساس  . ويعتمد السياسة العامة إصالح أولويات وا 
ا باألجهزة يحتكون يومي  رواد األعمال الذين  في هذا المجال من ينياالتصال بالخبراء الحقيقـ  الوطنية  األعمال أجندةمن خالل ـ  يمكنكما 

الوطني للبحوث االقتصادية بالعمل مركز ال وقد قامأو تسجيل أحد األعمال.  ،أو سداد الضريبة ،ة نقلر للحصول علي تصريح لتسيير سياالحكومية 
لتحديد  وهندوراس،األعمال في كل من جواتيماال ونيكاراجوا وقيادات من رواد عضو  200أكثر من تضم ت أعمال جمعيا مع أكثر من عشر

حشد عن طريق  ،األعمالحتياجات بعض اعلى الشرعية  إضفاءمركز من وابتكار الحلول لتلك المشكالت. وقد تمكن ال ،المشكالت التي يواجهونها
 جندة األعمال الوطنية.ألالتأييد 

 
 

 ما هي العقبات؟
 من خالل أجندة األعمال والتي اكتشفها المركز الوطني للبحوث االقتصادية في جواتيماال ،عمالاألمجتمع هي العقبات التي تقف في طريق  ما

كشفت االستطالعات والمقابالت أولويات إلي القاعدة المذكورة فيما سبق،  تناول مشكلة اإلصالح من القمة نزوال  إلى باإلضافة  ..الوطنية؟
 الست التالية:  اإلصالح
  باإلقراضال يقوم البنك ثم  نوم ،سداد ديونهمعلى المقترضين  إجبارمن المستحيل و  ،على االئتمانالنظام القضائي يعوق الحصول  .
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ينظم استخدام الضمانات في ا ـ حكومة حالي  ـ قيد المناقشة في الساهم المركز الوطني للبحوث االقتصادية في صياغة قانون جديد و 
 سرعة الفصل في قضايا الديون المتنازع عليها بالمحاكم.إلى  هصدور سيؤدي الذي  وهو القانون ،النظام المصرفي

  بناء. فكل مجلس مدينة لديه قواعده الخاصة بالعمارة وال، ترتفع تكاليف البناء بسبب عدم اتساق اللوائح المنظمة ،اإلسكانفي مجال
تبني نظام ضريبي  إمكانيةالحكومة المركز الوطني للبحوث االقتصادية بتقييم كلفت  ،الوحدات السكنيةولمواجهة تدني الحوافز لتملك 

والسماح بخصم  ،وحدةبيع كل  دعن ـ% 05ـ الضريبة الحالية  إلغاء إمكانيةبما فيها  ،الوحدات السكنيةأكثر جدوى لتشجيع تملك 
الخاصة  اإلصالحأجندة على العمالة والبناء  وتظل محاولة ضبط التفاوت في تكاليف .العقاريوعات أقساط الرهن مدفعلى ضريبي 
  بالمركز.

  نفس أسواق الشركات إلى يتجه اللصوص ف. النزيهة لشركاتا في غير صالحتنافس إلى المسروقة في السوق السوداء يؤدى المنتجات بيع
تحالف مع إلى وقد انضم المركز الوطني للبحوث االقتصادية ، تها الخاصة تباع بنصف قيمة التكلفةالشرعية التي تكتشف أن منتجا

انجاز على وكذلك تحديث الجمارك. وقد ساعد هذا التحالف  ،الحتيال والفسادنبذ ومحاربة اعلى غرفة التجارة وجمعية أهلية مدنية للعمل 
 األموال العامة. إدارةعزيز الشفافية في تعلى كما أنه يعمل  ،ين الماضيينعاممدى العلى الجمركية  اإلجراءاتتحسن ملحوظ في 

  عملف.  خفض اإلنتاجيةوتتسبب في  ،الشركاتعلى تفرض تكلفة عالية  ـ لألجور ومزايا العمال األخرى األدنىمثل الحد  ـ العمللوائح 
إلى  كما انضم ،نظم الحدود الدنيا لألجورعلى السياسات  تأثير طرمخالشرح رسمي الغير والقطاع المركز مع قيادات النقابات العمالية 

في مجال القوانين المنظمة للحدود الدنيا  اإلصالحاالتحاد الوطني للهيئات الزراعية والتجارية والصناعية والمالية للضغط من أجل 
لألجور بنسبة تقل  األدنىاألجور. وقد ارتفع الحد في آليات تحديد معدالت  اإلنتاجوذلك بعرض مقدمة في كيفية دمج مؤشرات  ،لألجور
ا المركز الوطني للبحوث االقتصادية أيض  ويعمل  .األخيرةالخمسة عوام األخالل  تحقق وهو أقل ارتفاع، العام الماضيخالل % 00عن 

  ن العمل.في قانو  اإلصالحمرونة أكبر كجزء من لتحقيق  ،ومفوضية العمل بالكونجرس ،مع المفوضية االقتصادية

  الصغيرة والمتوسطة  المشروعاتف أن تكاليف التنفيذ ثقيلة العبء. إال تتسم بالعدالة،الصغيرة والمتوسطة  للمشروعاتة يالضريبااللتزامات
قدم المركز الوطني  5002في عام و ة. يوعادة ما تبحث عن طرق أسهل لتنفيذ التزاماتها الضريب ،ليس لديها محام أو محاسب خاص

ا وقد اعتمد الكونجرس نظام  لألفراد. معدل ضريبة ثابت وتبني  ،بعض الشركاتعلى ضريبة الدخل  بإلغاءا ث االقتصادية اقتراح  للبحو 
 إيراداتهتعدت وهو النظام الضريبي الذي  اإلجمالي،الدخل على % 2 قيمته ثابتجزافي معدل ضريبة على يرتكز  ،ا للدخلا جديد  ي  ضريب

   التقديرات األولية.

  يترتب عليه ارتفاع تكاليف وهو ما ، الطرق والمطارات والموانئوتهالك منشآت ويتمثل في سوء حالة  ،البنية التحتية الجيدة إلياالفتقار
عادة ،في جواتيماال ميناءيناالعتماد الدولي ألهم إلى القطاعين العام والخاص أدت جهود الشراكة بين وقد  النقل وتأخر التسليم. بناء  وا 

  أربع حارات.إلى ـ أهم طريق في الدولة ـ وتوسيع طريق األطلنطي  ،اراتها الدوليةمط

 
وكذلك ممثلين آخرين للقطاع الخاص  ،كز الوطني للبحوث االقتصاديةر في جواتيماال الم األكثر أهمية لإلصالحولويات األتحديد لقد مكن 

بل مجرد  ا،إضافي  ا عام   اإنفاق  ال تتطلب وكثير من هذه المشكالت حددة. وطلب حلول محددة لمشكالت م ،من االقتراب من صناع السياسات
صدار ،اساتلمراجعة سجالت صناع السي للتغيير. ويخطط المركزالسياسية  اإلرادة  .اإلصالحاتالتزامهم بتنفيذ لمدى  اتقييم  تقرير يعرض  وا 

 

 الدروس المستفادة
وبصفة ـ لذلك  ،إلصالحافيما يخص استحداث وتطبيق مبادرات اكتسب خبرة كبيرة  تصادية قدونستخلص مما سبق أن المركز الوطني للبحوث االق

 :الضوء عليها إلقاءتستحق  فالخبرات التاليةـ خاصة 



 

6 
 

 لغة واحدة. ومن أجل تحقيق ذلك استخدم المركز بالقطاع الخاص  تحدثيتطلب  اإلصالحضرورة على اتفاق جماعي تحقيق  إن
ا لقيادة التغيير في ا أن يتم تحديد أكثر القطاعات نمو  كما يجب أيض   .لسوق الحرةل الحديث قتصاداالكيفية العمل في لتعريف "التنافسية" 

للتعامل مع التكاليف  اإلرادةاألعمال أن تكون لديهم رياديي على كما ينبغي ـ جواتيماال  حالة وهم المصدرون فيـ القطاع الخاص 
والعمل مع  ،إلى رياديي األعمالأن يكون لديهم االستعداد لالستماع الرسميين  نمسئوليالعلى ا يجب أيض  لك كذالمقترنة بقيادة المبادرة. 

 ،األعمال والمسئولين الرسميينلرياديي ا ا مساعد  وتشكل عنصر  ا، مهم  ا تلعب دور  اإلستراتيجية مراكز الدراسات ن أ كماالقطاع الخاص. 
 .اإلصالحي دفع عجلة من خالل الوساطة بينهم للمساعدة ف

 ا رواد انضم أيض   ،المصدرينز في جواتيماال بلتوحيد الجهود. فبمجرد أن بدأ المرك اجيد   إجراء  يعد ن تنظيم أصوات رجال األعمال إ
ياجات ة لتناول مشكالت واحتتوفرت وسيلة شرعي إذاهيكل التنافسية وأجندة األعمال. ذلك أنه إلى ن و الصناعة والزراعة والبناء وآخر 

 طريقة للمشاركة. إيجادمن  اأيض   سيتمكنونـ درجة تقدم المصدرين على الذين ليسوا ـ اآلخرين فإن رجال األعمال 

 واإلذاعة،والمشاركة في برامج التلفزيون  ،فقد قام المركز وبعض الغرف بعقد مئات المؤتمرات الصحفية. مفيدة انتشار الخبر مسألة إن 
ن و السياسيفسينصت إليها  ،ضجة بإثارةالمجموعات  إحدىذلك أنه حين تقوم  ،بالفعلأثمرت هذه الجهود ى ، حتوالكتابة في الصحافة

 أساس ديمقراطي.على قائمة  إصالحكانت تمتلك أجندة  إنخاصة  ،ا لمعارضتهاولن يجدوا سبب   ،واألحزاب السياسية والمجتمع المدني

 من خالل منهجه  ،فقد تمكن المركز الوطني للبحوث االقتصادية ،ت القطاع الخاصمقترحاعلى المبادئ الديمقراطية تضفي شرعية  إن
يتجاهل الجناح اليساري حيث  ،شديد االستقطاب امجتمع  تعد رغم أن جواتيماال ب ،جانبهإلى الخصوم السياسيين جذب من  ،الخاص

ومقترحات  ،المبادئ الديمقراطيةعلى أجندة األعمال  من أن المركز أسستم التأكد حين  ت الثقةوقد تحققالقطاع الخاص بصفة عامة. 
 .المرتبطة بالدولة تمكين رأسمالية المحسوبيةإلى  يسعىمما دحض الرأي القائل بأن المركز  ،رجال أعمال عاديين

 
األعمال رياديي اجات بل هو أسلوب جديد لمواجهة مشكالت واحتي ،للقطاع الخاص تقليديليس مجرد مقترح  اإلصالحهذا التناول لعملية  إن

البدء على  اإلصالحيينويظهر قدرة  ،القاعدةإلى  نزوال  القمة من  إاليدحض وجهة النظر التقليدية القائلة بأن تحقيق كل تقدم ال يتم فهو  ،العاديين
روح العمل  إطالقمن  ثم تمكنهمـ ومن  يكل يومبش مالاألعرياديو يمارسها عادية مسألة  وهي ـ العريضة األمور من مستوى القاعدةإنجاز في 
 وتزويد الناس بالوسائل التي تكفل االستفادة من الفرص االقتصادية. ،الحر

 
 .الوطنية األعمالأجندة  منهج ىعلالتنافسية الوطنية ترتكز أجندة 

 
ا كأستاذ لالقتصاد في ال. ويعمل أيض  جواتيمابفي المركز الوطني للبحوث االقتصادية  االقتصاديمدير البرنامج منصب يشغل هوجو ماؤول ريفاس 
بتمويل  الرسمي،ا لمشروع القطاع غير ا مدير  حالي  كما يعمل واالقتصاد الكلي والتنافسية.  المسائل الماليةا في متخصص  جامعة فرانسيسكو ماروكينو 

 .في جواتيماال" رسمياللتقليص القطاع غير  اتفاق جماعي "بناء تحت مسمي ،من مركز المشروعات الدولية الخاصة
 

كمعهد بحوث مستقل مخصص لدراسة مشكالت جواتيماال  ،بدعم من القطاع الخاص ،0891تأسس المركز الوطني للبحوث االقتصادية في 
من  بتقدير واحترام كل ويحظىوالديناميكية  حرفيةالمركز بالويتميز السوق.  واقتصادالديمقراطية إطار واالقتصادية وحلولها في  االجتماعية

التوصيات بتكليف من  وا صدارا ما يتم االستعانة بباحثي المركز للتحليل وكذلك السفارة األمريكية. وكثير   ،القطاعين الخاص والعام في جواتيماال
 السلطات التنفيذية والتشريعية بحكومة جواتيماال.  
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 رة عن رأي مركز المشروعات الدولية الخاصة. اآلراء الواردة بهذا المقال تعبر عن وجهة نظر كاتبها وال تعبر بالضرو 
ى يصرح مركز المشروعات الدولية الخاصة بإعادة الطبـع، والترجمـة، ووأو النشـر للمقـاالت الموجـودة علـى موقـع "قضـايا اإلصـالح االقتصـادي" علـ

ن وكيفيـة اسـتخدام هـذه المـادة، وتقـديم نسـخة ( إخطـار المركـز بمكـا2( اإلشارة بشكل مناسب للمؤلـف األصـلي وللمركـز، )1شبكة اإلنترنت بشرط: )
 إلى مكتبه بواشنطن عن طريق البريد، أو البريد اإلليكتروني، أو الفاكس.

 
جزء  كزالمر  على تعزيز الديمقراطية حول العالم، من خالل اإلصالح االقتصادي الموجه للسوق. "CIPEالخاصة "المشروعات الدولية  كزمر  يعمل
 مركـزالوقد دعـم  .للديمقراطية الوطنيمعاهد للصندوق  ةأربع أحدلتحقيق الربح. وهو  يهدفال و  العاصمة واشنطون، يفمريكية األتجارة ال ةغرفمن 

مع قادة األعمال، وصناع القرار، والصحفيين، لبناء المؤسسات  عام ا ـ 25على مدى  نامية، تعامل فيها ـ ةدولمائة  أكثر من في ةمحلي ألف مبادرة
ألساســية للمجتمــع الــديمقراطي. ومــن القضــايا األساســية التــي يتعــرض لهــا المركــز، مكافحــة الفســاد، والمشــاركة فــي السياســات، وجمعيــات المدنيــة ا

تاحـة الوصــول للمعلومـات، والقطـاع غيــر الرسـمي، وحقـوق الملكيــة، وحقـوق المـرأة والشــب  اب.األعمـال، وحوكمـة الشـركات، والحوكمــة الديمقراطيـة، وا 
 للتنمية الدولية برامج مركز المشروعات الدولية الخاصة. كالة األمريكيةالو وتدعم 

 
 
 


