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 االهداء

 
اهدي هذا العمل المتواضع الى جميع افراد عائلتي واخص بالذكر الوالدين 

، وكذا الى جميع اصدقاء الدراسة ني على مواصلة دراستياالكريمين اللذين شجع

 بقسم العلوم السياسية جامعة مستغانم.



 

 

 

 شكر وتقدير
 

 

بإتمام هذا العمل المتواضع اتقدم بالشكر الجزيل الى كل من مد لي يد العون 

والمساعدة في اخراج هذا العمل واخص بالذكر االستاذ: بوغازي عبد القادر 

المشرف على هذا البحث، والى كافة اساتذتي بقسم العلوم السياسية جامعة 

 مستغانم.
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 مقدمة:

في أيامنا هذه أن الموارد المتاحة للمجتمع اإلنساني أكثر محدودية من اي وقت ما يالحظ  إن        

مضى، بينما التحديات التي تواجه الدول والحكومات وكذا المنظمات والجمعيات تزداد بدورها تعقيدا 

االستنباطي عن الكثير من األفكار الجديدة وتدهورا، لذا فإن الشركاء والمتعاملين بدأوا بالبحث 

والمدعمة بحركية يمكن أن تؤدي إلى إيجاد مدى كبير وعبره إيجاد موارد متعددة كفيلة بضمان السير 

العادي للحكومات، وتبعا لذلك استقرار الدول ضمن حدودها اإلقليمية التقليدية مع ضمان حد من 

لعالم الخارجي من واقع العولمة والكوكبية التي أفرزت الكثير المخاطرة السياسية واالستراتيجية تجاه ا

 من اآلثار ذات المناحي االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

من احدث المفاهيم في إطار تسيير  وتطبيقاته المختلفةصبح موضوع الحكم الراشد ومنه أ       

 ،ا يساعد في تحقيق التنمية المستدامةعامال أساس احيث أن الحكم الراشد عد الشؤون العامة للدولة،

وهو بذلك كفيل لضمان تحقيق االستقرار  الفعالة والمشاركة، وذلك من خالل تكريس مبادئ الشفافية،

  .واالجتماعي السياسي،االقتصادي
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 أهمية الموضوع:

أعطت الدول في إطار فلسفة الحكم الراشد  نفسا من التنوع  إذ هذه المذكرةأهمية ومنه تأتي      

جديدة في إطار الشفافية والمساءلة ، وعبر الجمعيات  والتجديد بإعطاء المجتمع المدني حركية

المدنية كإطار نوعي لألبعاد التربوية والتثقيفية والتوعوية، فالجمعية من هذا المنظور هي التي تؤسس 

مع والرأي العام وبإمكانها تحفيز حركية جديدة ، إضافة إلى األفكار الجديدة اإلطار الحقيقي للمجت

واالستفادة من توليفة مثلى وكبيرة من اآلراء والتجارب المكتسبة التي تثري المبادالت بشتى أشكالها 

وصورها ، وبالتالي إيجاد مرونة في المشاركة والتنشيط عبر نماذج فعالة في اتخاذ القرارات خدمة 

 للمصلحة العامة. 

ويكون من المربح بالنسبة للجمعيات ،وكذا الدولة في إطار المعرفة الجديدة للحكم الراشد          

تجديد متواتر ومتزامن وبدون توقف لتشكيالتها عن طريق ضمان التكوين والتوجيه ألفراد المجتمع ، 

القطب الحيوي والديناميكي في  ويبقى متخذو القرارات المسيرة لكيان قوة الدولة بمثابة عنصر

 االستماع إلى انشغاالت الرأي العام خدمة للديمقراطية والمشاركة.
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 اإلشكالية:

إن االشكالية المطروحة في مثل هذا الموضوع تدور حول مدى جاهزية االنظمة السياسية           

وخاصة في دول العالم الثالث من االستفادة من المعايير واالليات النظرية لقياس الحكم الراشد؟ فهي 

الواقعي، وما محاكاة نظرية لفلسفة الحكم الراشد من اجل وضع اطر مناسبة للتطبيق على المستوى 

 معوقات ذلك؟

 اهداف العلمية والعملية:

عنصرين مهمين  في هذا الصدد يمكن القول أن اختيار الموضوع ينحو الى معالجة    

 :ويتمثالن فيعن طريق الحكم الراشد  يساهمان في بلورة قوة الدولة 

يقصد بذلك تلك المحاوالت أو النظرات التي تبرز مميزات المحيط : زرع ثقافة التحليل -1 

والمنظمات مثل روح االنفتاح التي تنشط وتزداد عبر طرح العديد من األسئلة االستنباطية المبنية 

على فرضيات علمية تجد لها أرضية التطبيق الميداني، و يلي ذلك تحليل دقيق لإلجابات المحصل 

لتعلم والتجند وااللتزام التي بامكانها مستقبليا قبول كل ما من شأنه أن يرمز عليها مع إضافة طموح ا



 مقدمة:
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  ,w.k kellog foundationلروح التغيير الذي هو أساس بناء قوة الدولة كما أشارت إلى ذلك

1998. 

إن المعطيات النوعية تكون متوافقة بشكل أو بآخر عندما : اختيار وفرز المعطيات النوعية -2 

تكون اإلجابات الممكنة عن سؤال مطروح متعددة بغية إقامة وإعداد قائمة من الخيارات المعرفية 

ولكن على أساس أن هذه  البقاء لألصلح كفيلة بتبني األقوى منها ليس على أساس القانون البيولوجي

الشوفينية بلد وبعيدا عن االرتجالية والديماغوجية وحتى أي اإلجابات تبرز أصالة تفكير مجتمع 

الضبابية، فإثارة استقراءات ومالحظات وأراء أو كلمات معطاة اعتياديا وفق إجابة عن أسئلة مفتوحة 

لما تكون هذه األسئلة غير مستخرجة من اختيارات ووفق إجابات على أي مستوى من المستويات 

إلجابة تبعا لما السلمية، فمن األفضل وألجل بناء قاعدة معلومات صلبة أن األشخاص مطالبون با

يمكن تصوره في حدود معارفهم حتى وإن كانوا أميين، لهذا يجب أن يعطى الوقت الالزم ألجل تحليل 

  .المعطيات النوعية أكثر من االهتمام بالمعطيات الكمية

 الفرضيات العلمية:

 يستلزم تطبيق مبادئ الحكم الراشد تمكين النخبة والجماهير من الوعي السياسي الالزم لذلك.  -1
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هناك عوائق مؤسساتية وبنيوية تحول دون التطبيق الفعلي لمسألة الحكم الراشد في االنظمة   -2

 السياسية.

ة على المبادئ لم تتمكن دول العالم الثالث لحد الساعة من التحول الفعلي ألنظمة السياسية معتمد -3

 الفعلية للحكم الراشد.

 المناهج المستخدمة:

تم االعتماد في هذه الدراسة على تكاملية منهجية، تجمع مابين االقترابات والمداخل المستعملة في 

حقل العلوم السياسية، كالمنهج المؤسي على اعتبار ان دراسة مسأألة الحكم الراشد تعتمد بصفة 

علية المؤسسات ومدى تماسكها ورصانتها، وكذا االعتماد على المنهج مكثفة على دراسة درجة فا

التاريخي لدراسة وتتبع وتقييم االنظمة السياسية في العالم العربي ومدى تطبيقها تاريخيا لمفاهيم الحكم 

الراشد، الى جانب االعتماد على المنهج الوصفي لوصف الحالة الواقعية لتطبيقات الحكم الراشد في 

 ة السياسية المختلفة.االنظم
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 االدبيات السابقة:

لقد تم االعتماد في هذه المذكرة على مجموعة متنوعة من المراجع، تجمه مابين الكتب            

والمجالت والتقارير الدولية التي جيئت في مجال الحكم الراشد، ونذكر هنا على سبيل المثال ال 

والتي ، الفساد السياسي والحكم الصالح في الوطن العربيبـ  ةالمعنونحسن كريم، الحصر دراسة 

باسقاطها على  ا،حاول من خاللها الكاتب التعرض لالطر النظرية للحكم الراشد واليات تطبيقه

وباالحرى أتطبيق المختلفة في الوطن العربي، راصدا بذلك مكامن الخلل والعطب في  تجارب

 ل الى حكم راشد في هذه الدول.و الوص

زهير ي الجانب النظري، وهي دراسة مهمة خاصة ف رأيناهاكما تم االعتماد على دراسة اخرى       

والتي ساق فيها ، قضايا وتطبيقات   Governanceالحكمانية المعنونة بـ عبد الكريم الكايد، 

المؤلف كل ما يتعلق بالجوانب النظرية والتطبيقية الخاصة بهذا المفهوم ، والذي هو الحكم الراشد، اذ 

 ارادت الدول واالنظمة تحقيق التطور والرقي.خلص الى ضرورة االضطالع بتطبيقه اذا 
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ومن الدراسات الواقعية التي حاكت التجربة الجزائرية والتي تم االعتماد في عليها في هذه         

قياس قوة الدولة من خالل الحكم الراشد "  الموسومة بـ  األخضر عزي، غالم جلطي،دراسة  ،المذكرة

الوصول الى االليات والميكانيزمات الكاتبان من خاللها  التي حاوالو ، إسقاط على التجربة الجزائرية "

األخذ بها في سبيل تطوير الحكم وترشيده، وبالتالي الوصول الى دولة قوية قادرة التي على الدولة 

 على تسيير شؤونها العامة بفعالية وبجودة عالية.

باالضافة الى االعتماد على تقارير الدولية الصادرة في مجال تطوير الحكم وترشيده، وكذا        

 برامج االمم المتحدة االنمائية التي جاءت في فترات مختلفة.

 



 مذكرةخـطـــة ال

 

 مقدمــة 

 مفهوم الحكم الراشدنشأة وتطور : الفصل األول

 تطور مفهوم التنمية وعالقته بالحكم الراشد. المبحث األول:

 المطلب األول: في مفهوم التنمية وتطوراتها.     

 الحـكــم الر اشـــد. في ماهية :المطلب الثاني     

 العناصر المتفاعلة فـي الحكـم الراشــد. :نيالمبحث الثا

 القطاع الخـاص. و  اإلدارة الحكومية المطلب األول:    

 المجتمع المدنـي.المطلب الثاني:     

ــاني ــم الراشــدالفصــل الث ــاا الحك ــي األنسمــة ال يا ــية آو  :   قي ــه ق ــات تطبيق لي

 ، درا ة لواقع االنسمة في الوطن العربي.المختلفة

 لحكم الراشد.ل تطبيقية مؤشرات ومعايـير األول:المبحث 

 المطلب األول: قياا الحكم الراشد من خالل المؤ  ات الدولية.

 .المطلب الثاني: االبعاد التطبيقية للحكم الراشد



والتنميـــة  الديمقراطيـــة و الحــــكم الـــــراشد المبحـــث الثـــاني: العالقـــة الواقعيـــة  ـــين

 لتطبيقها عربيا.: أي مجال االقتصادية

 .والحكم الراشد والتنمية االقتصادية الديمقراطيةالمطلب األول: شدة االرتباط  ين 

 في الوطن العربي. تطبيق الحكم الراشدمجاالت واقع و المطلب الثاني: 

 الخاتمة.
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 مفهوم الحكم الراشدنشأة وتطور  الفصل األول:

 تطور مفهوم التنمية وعالقته بالحكم الراشد. المبحث األول:

 المطلب األول: في مفهوم التنمية وتطوراتها.

تةاامن مة  ال يمكن تعريف الحكم الراشد دون ربطه بعامل التنمية،  الن ذة ا المومة         

ثةةم  التنمي  ة البش  ر ةإلةةا الترزيةةا   ةةا  و االقتص  ا  النم  تطةة ير موةةاذيم التنميةة، نةةد ا مةةن 

التةةش شةةم ي  ميةة  م ةةت يا  التنمي  ة اسنم  انية  وصةة ال إلةةا التنمي  ة البش  ر ة المم  تدامة

مةةةنم   إلةةةالةةةا باالسةةةتناد دي وال ياسةةةش والفيةةةابش والوي ةةةش  و واالقتصةةةاالنشةةةاال اال تمةةةا ش 

الط يةةةل  التخط   ي ويتضةةةمن   المش   ار ةبةةةش الت ،يةةة   ويعتمةةةد  العدال   ةم ش ييةةة     ةةةا تكةةةا

  1المدى لجمي  اليطا ا .

بعةةا المسس ةةا  الدوليةة، الماليةة، إلةةا الةةد  ف إلةةا الوحةة  بةةش ولتحييةةه ذةة ا  مةةد        

 ةا دا  وقةروم مةن التةش ت يةي م أسواب بشل سياسةا  التنمية، بةش بعةا الةدوا النامية،

                                                 
) بيروت: مركز دراسات  الفساد السياسي والحكم الصالح في الوطن العربيحسن كريم، " مفهوم الحكم الصالح، " في ،  1

 22-20( ص ص.2002،الوحدة العربية
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وحةة  بةةش ال إلةةاطةةره ذةة ه المي ةةا   بةة ذا زةةل مةةن الونةةا الةةدولش وصةةندو  النيةةد الةةدولش 

 م ةةةةةحد أذأن س   ت يير ذاته الم ارد ذ  أ إلاأسواب ذ ا الوشل  حي  ت صال 

 1.األسواب

بان  م ي، التنمي، قةد بشة ي بشةال  ريعةا بةش دوا العةالم ويجم  الكفير من المتتوعين       

ي نمةا التةش قامة االقتصادي، المتتالي، اإلصالحا الفال  باستفنا  بعا الدوا  بالرغم من 

بةةان اقتصةةادي  و تنميةة، حييييةة،  وزمةةا سةة   الةة زر  أدا اسةةتحدا   إلةةالةةم تةةر   أنمةةا إال

نتةةةةاي  سياسةةةةا  التنميةةةة، طرييةةةة، وأسةةةة  ب الحكةةةةم بةةةةش قوةةةةت االتمةةةةا  ن ةةةةرا لمةةةةا  لةةةةي إليةةةةه 

االقتصةةادي،. ولعةةل المشةةك ، التةةش تعةةانش منمةةا دوا العةةالم الفالةة  وذةةش محاولةة، الحك مةةا  

 الةة ي األمةةر ةةد  االسةةتيرار ال ياسةةش  إلةةا أدىممةةا  أسةة  ب أيبةةالمحاب ةة،   ةةا ال ةة ط، 

                                                 
1 Suchitra Punyaratabandhu, COMMITMENT TO GOOD GOVERNANCE, 

DEVELOPMENTAND POVERTY REDUCTION: METHODOLOGICAL ISSUES IN 

THE EVALUATION OF PROGRESS AT NATIONAL AND LOCAL LEVELS (Bangkok, 

Thailand: National Institute of Development = Administration, March 29, April 2, 2004 ) A  Paper 

Prepared for the Sixth Session of the Committee on Development Policy. 
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دوا العةالم الفالة  مشاري  التنمي، ننجاح  بكفير من  وإدارفبش ت يير  إخواقما إلانما  أدى

 1.يض  نرام  ولكنما توشل بش تطوييما ب وا التوكير بش الحواظ   ا ال  ط،

لناميةةة، التةةةش اسةةةتواد  مةةةن الوةةةرام  االونةةةا الةةةدولش دراسةةةا    ةةةا الةةةدوا  إ ةةةرا وبعةةةد       

قان نيةة، مةةن ا ةةل  إصةةالحا النمةة م بالتنميةة،  ورغةةم و ةة د  والمشةةاري  التم ي يةة، مةةن ا ةةل

وبعةةةد  تطوييمةةةا   ةةةا ارم  اصةةةطدمي بعةةةد  االلتةةةاا  نمةةةا أنمةةةا إال  ت ةةةميل  م يةةة، التنميةةة،

إلةا  ةةد   الم ةةتويد ن والمتةأثرين نمة ه المشةةاري    ةسدي إشةرا  ةد   أن إلةةات صةل   ال اقة 

 الونةةا الةةدولش و ةةد  إدامتمةةا واسةةتمراريتما بةةش الم ةةتيول  لةة ا  ةةرى تحيييمةةا ألذةةدابما الوعيةةدف 

World Bank  ه وإدامةة، الوي ةة، الدا مةة، وضةةروري ل  ةة أساسةةشالحكةةم الراشةةد شةةرال  إن

  2ل تنمي،.

منةةة   إصةةةدارذا UNDPاإلنمةةةايشالمتحةةةدف  األمةةةمنرنةةةام   تيةةةارير التنميةةة، التةةةش نةةةدأ إن      

بةش العم ية، التنم ية، ولةم يجعةل  اإلن انومح ري،   رزا    ا موم   ن  ي، الحياف 1990

                                                 
)الجزائر: جامعة  قياس قوة الدولة من خالل الحكم الراشد " إسقاط على التجربة الجزائرية "األخضر عزي، غالم جلطي،  1

 .16، ص. جامعة أبي بكر بلقايد ( -محمد بوضياف 

(  2003) القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  تقضايا وتطبيقا   Governanceالحكمانية زهير عبد الكريم الكايد،  2

 .14ص. 
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والتةةةش مةةةن النمةةة  االقتصةةةادي غايةةة، بحةةةد  اتةةةه نةةةل وسةةةي ، لتحييةةةه تنميةةة، بشةةةري، م ةةةتدام، 

 الدوا تصن  ننا    ا معا يرذا ومنما:  أصوحي

 ت ق  الحياف  ند ال الدف. -

 مت سط دخل الورد الحيييش. -

 دما  الصحي،.م ت ى ال  -

 م ت ى التحصيل الع مش. -

المةاا  رأسن بالحكم الراشد يعمل   ا تح ين ذاته المعا ير ند ا باالسةتفمار بةش إ       

 إ زك وةة، تةةدبعما الدولةة،  ولكنمةةا اسةةتفمار بعيةةد المةةدى الوشةةري  بةةالتع يم والصةةح،  نةةدر ان 

 نين.من الم اط األ  مالي م  الحياف لدىضرورف لتح ين ظروه  أنمما

التجةةةارب   ةةةا  أثوتةةةيالةةةربط نةةةين التنميةةة، والديميراطيةةة،  حيةةة   ومةةةن حيةةة  ال يمكةةةن      

نةةين سياسةةي، م ةةتودف  بانةةه ال يمكةةن الوصةةل  أن مةة،حصةة ا تنميةة، ندر ةة، معينةة، بةةش ظةةل 

 :1أبعاد 03التنمي، اإلن اني، وبين استدام، التنمي، التش تيتضش 

                                                 
 .43، ص. مرجع سابقعبد الكريم الكايد،  1
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 وبين م ت   ب ا  المجتم .ل طن أي تحييه تنمي، بش  مي  ا :البعد الوطني -1

يكةةة ن ذنةةةا  ن ةةةا   ةةةالمش يضةةةمن  دالةةة، نةةةين الةةةدوا الوييةةةرف  أنأي  :البع   د الع   المي -2

 والدوا الغني،

بجميةةة  م ةةةت ياتما لا يةةةاا الحاليةةة،  والعمةةةل   ةةةا أي ضةةةمان تنميةةة، : البع   د اليمن   ي  -3

 ضمانما لا ياا الالحي،.

 مش   ار ة ن ميةةة  المةةة اطني إشةةةرا ال نةةةد مةةةن الةةةفال   األبعةةةادولضةةةمان تحييةةةه ذةةة ه       

المممشةةين و ع مةةم  والمةة اطنين ال سةةيما الويةةرا   بتمك  ي بعالةة، بةةش تحييةةه التنميةة،  و لةةا 

و لةةةا  وذةةة ا مةةةا يضةةةمنه الحكةةةم الراشةةةد وت سةةةي  خيةةةاراتمم أنو ةةةممقةةةادرين  ةةةن الةةةدبا   ةةةن 

 :تحييه مجم  ، من الع امل منمان

 ور االنت ابا  العام، لمسس ا  الحكم.تي ي، أشكاا المشارز، وم ت ياتما   -

 توعيل دور األحااب ال ياسي، وضمان تعددذا وتناب ما. -

 ضمان حري، العمل النيانش واستياللي، من ما  المجتم  المدنش. -
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زمةةةا أن تحييةةةه التنميةةة، الوشةةةري، الم ةةةتديم، ل ديميراطيةةة، والن ةةةا  اال تمةةةا ش العةةةادا       

نين  ور تمكين الو ا  المممشة، وت سةي  خيةارا  المة اطنين و،يادف المشارز، الوعال، ل م اط

وإمكانيةاتمم   ةسدي إلةةا التنمية، اإلن ةاني، وذةة ا مةا  ةةا  بةش تيريةر التنميةة، اإلن ةاني، العربيةة، 

 1مسشرا : 05وذش التش تيتضش   .2002

) خاصة، بةش  م ية، صةن  اليةرار الوعالة، أي تمكةين المة اطنين مةن المشةارز، التمكي : *1

 .  وحما تمم من الج   والحرمانوضمان حريتمم قدراته وخياراتهوت سي   ف (المرأ 

نتيجة، الشةع ر باالينتمةا   نين أبةراد وييصد به التوا ل اال تما ش الضروري  التعاون: *2

 المجتمةة   وذنةةا  تضةةمن مومةة   االنتمةةا  واالنةةدماي زمصةةدر أساسةةش ل شةةوا  الةة اتش الةةا 

 .الوردي

 اإلمكانيةةا العدالةة، بةةش لةةيف بةةش الةةدخل بيةةط وانمةةا  :ي التوز    االنص  ا ا العدال  ة ف  * 3

 ت اوي الورص بش االلتحا  بالتع يم.مفل  والورص

 الالحي،. األ ياا الم اس بحهمعناه ضمان حا ا  الجيل الحالش دون  االستدامة:* 4

                                                 
، وثيقة للسياسات العامة لبرنامج االمم المتحدة ادارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامةبرنامج االمم المتحدة االنمائي،  1

 .08، 07، ص ص، 1997االنمائي، كانون الثاني / يناير 
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  وخاصةة، امةةن المعيشةة، بةةش الحيةةافالحةةه  أبعةةادبكةةل  اإلن ةةانش األمةةن تضةةمن  : األم  * 5

 من من التمد دا  واألمرام المعدي،  اليم   التمجير.األو 

بةةش و ةة د منةةاي سياسةةش ماليةةم أي و ةة د  إالتتحيةةه  أنذةة ه المسشةةرا  ال يمكةةن  إن      

اال تما يةةة، ال ياسةةةي،    الفيابيةةة،  االقتصةةةادي، كةةةم يضةةة  سياسةةةا  سةةة يم، بةةةش المجةةةاال ح

   1شد.ما يط ه   يه الحكم الرا وذ ا نتنوي ذاواإلداري،  ويي   

 الح ك  م الر اش   د. في ماهية الثاني: طلبالم

   باصةل الك مة، الحك م ز مة،   أصةلنحةاوا تعريةف وتتوة  قول تعريف الحكةم الراشةد       

وذةة  مصةةط ي قةةديم اسةةتعيد اسةةتعماله مةةن قوةةل    Governance   االنج يايةة،ال غةة، بةةش 

 الونا الدولش بش منتص  الفمانينا .

مرادبةةةةا  بةةةةش اليةةةةرن الفالةةةة   شةةةةر الورن ةةةةي، بيةةةةد زةةةةان ذةةةة ا المصةةةةط يبةةةةش ال غةةةة،  أمةةةا      

 Charge  استعمل زمصط ي قان نش ل تعوير  ةن تكةالي  الت ةييرثم  الحك م، لمصط ي

de gouvernance  ".1 

                                                 
 .100، 99، ص ص. مرجع سابقحسن كريم،  1
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 معوةةةرف  نمةةةا بةةةش ال غةةة، العربيةةة،تعةةةدد المصةةةط حا  الت   gouvernance   ز مةةة،و       

 الحكماني ة – الحك مموةاذيم وذةش:   ةدف إلةا متمةا   بحية  يمكةن تر ن را لصةع ب، التر مة،

  إ  سةةنعرم م ت ةة  التوريةةرا  التةةش أد  إ ارة ش  نون الدول  ة والم تم    – الحاكمي  ة –

  تعنةةةةةش  gouvernance ز مةةةةة، أنيعتيةةةةةد الةةةةةوعا    حيةةةةة إلةةةةةا ا تمةةةةةاد تر مةةةةة، معينةةةةة،

نية والوالي ا  لم لطاا األحك امورد بةش زتةاب المةاوردي    بيةدبش ال غ، العربية،    الحكمانية

العرب   ي المع    م ورد بةةةش  اطاني،  زمةةةحكةةةم ال ةةة ط، مةةةرتوط بال ةةة طان وال ةةة  أن   الديني   ة

، ل تربيةةة، والفيابةةة، الصةةةادر  ةةةن المن مةةة، العربيةةة للن   اط ي  بالعربي   ة ومتعلميه   ا األساس   ي

معربةة، الحةةه  أوالع ةة    بأبضةةلبمعنةةا معربةة، أبضةةل األشةةيا  <<  حكم  ةوالع ةة   لوةة     

لةةة   منيةةر  الم  ور قةةام س  أمةةاالعمةةل بةةه  وزةة لا تعنةةش العةةدا.  أل ةةلال يةةر  ل اتةةه ومعربةة،

  . الحاكمةالوع وكش   بتر م الك م، بمعنا   

                                                                                                                                                   
 .مرجع سابقاألخضر عـزي، غـالـم جلطي،  1
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الحكمانيةة، الن الةةربط نةةين  إلةةامةةن منط ةةه ذةة ه المعطيةةا  بةةان الك مةة، تر مةةي  إ ن      

عدا والتعامل مة  بش المعرب، والبش الدول، والمجتم  يعنش الحكماني،  األم ر وإدارفالحكم، 

 1والجما ا  بش المجتم . األبرادوذ ا  نطوه   ا  األشيا 

بيد تر م الك م، إلا   بجامع، الياذرف  العامة اس ارة راسا  واستشارا  مرزا    أما      

بحيةة   ةةرى بةةان الك مةة، تعكةةف العالقةة، نةةين    إ ارة ش  نون الدول  ة والم تم   مصةةط ي   

  2 م، أخرى.من  م، والمجتم  من الدول، 

  تعويةةةةةةرا  ةةةةةةن مومةةةةةة    " الحاكمي      ة  وتونةةةةةةي ذي ةةةةةة، األمةةةةةةم المتحةةةةةةدف مومةةةةةة               

Governance    ،ويعوةةةةةر مومةةةةة   الحاجميةةةةة،   ةةةةةا مجم  ةةةةة، الي ا ةةةةةد الطم حةةةةة، الم  مةةةةة

ل،   ةا أسةاس بش إطار ذده الم ةا  بالت يير الشواه لاللتاا إل ان، وم ا دف الم يرين 

زةةة ن زةةةل األطةةةراه الوا  ةةة،  وةةةر النشةةةاطا   لالنتيةةةاديةةةر قان ةةة، وغ قا ةةةدف واضةةةح، المعةةةالم

  إلةةةا طرييةةة، ت ةةةيير  الحاكمي   ة المتعةةةددف ت ةةةاذم بةةةش مجةةةاا الت ةةةيير. زمةةةا يشةةةير مومةةة    

                                                 
 .09، 08، ص ص. مرجع سابقزهير عبد الكريم،   1

، حلقة نقاشية أدارها علي الدين هالل، القاهرة: في المستقبل العربيسلوى شعراوي جمعة، " مفهوم إدارة الدولة والمجتمع، "   2

 .116 – 107(، ص ص.  1999 -06 -21مركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل ) ال
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سياسةة، أ مةةاا وشةةسون الدولةة، وأسةة  ب وطرييةة، الحكةةم أو الييةةادف أو ت ةةيير شةةسون من مةة، 

ثةم بمة   رزةا   ةا أشةكاا ومةن    مجم  ا  مح ي،  مسس ا   م مية، أو خاصة، ...إلة 

جميةة، يشةةير إلةةا التن ةةيه  التشةةاور المشةةارز، و الشةةوابي، بةةش اليةةرارا  لةة لا بةة ن مومةة   الحا

 1.بش العمل العم مش النجا ،ن   من الوعالي، و 

  وذة  مومةة   أوسة  مةةن الحك مة، ألنةةه ال تضةةمن  الحك  مجمةا تتةةر م الك مة، إلةةا مصةط ي   

وي ي، وتشةريعي، وقضةايي، وإدارف  امة، نةل  تعةداه إلةا وظاي  الدول، الرسمي، من س طا  تن

 مةةةل زةةةل المسس ةةةا  الغيةةةر رسةةةمي، مةةةن مجتمةةة  مةةةدنش وقطةةةا  خةةةاص و م يةةة،  التوا ةةةل 

شةةةسون مسس ةةةا  وت ةةةيير وطرييةةة، الحكةةةم  أسةةة  بلةةةيف بيةةةط   الحك   م    أنأي   2نينممةةةا.

   امةةة، ومسس ةةةاوت ةةةيير مجم  ةةةا  مح يةةة،  إدارف وأسةةة  بطرييةةة،  إلةةةا تعةةةداه نةةةل الدولةةة، 

الحكةةةةةم مجم  ةةةةة، يةةةةةرار ويمكةةةةةن ا توةةةةةار ه المشةةةةةارز، والشةةةةةوابي، بةةةةةش الخاصةةةةة،  ةةةةةن طريةةةةةو 

ي المرزاية، والالمرزاية، سة ا  زانةال  ط ي، ال ياسي، واال تما ي، واالقتصادي، الممارسا  

 .مح ي، أو إق يمي،

                                                 
 .مرجع سابقاألخضر عزي، غالم جلطي،   1

 .96، ص. مرجع سابقحسن كريم،  2
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مةةةن التوةةةا ال  نةةةين مجم  ةةة، ال ظةةةاي  انةةةه ن ةةةا  معيةةةد  أسةةةاس  ةةةا ويعةةةره الحكةةةم    

  الش     فافية  لةالمم     ا ريي ةةةةةي، يةةةةةاا  م 03تيتضةةةةةش  والتياليةةةةةدوالعم يةةةةةا  ا  والم ةةةةةسولي

 1.مشار ةال

 مصةةادر نةةالد معينةة، ت ةةيير والمجتمةة  شةةسون   دارفبةةبشةةكل م ت ةة  يعةةره الحكةةم و       

ُزّل ممارس، ل  ة ط،  مةن  إلا يشيربالحكم موم   متعّدد االتجاذا  حي    من قول ال  ط،

المت ا ةد بةش ن  ية،  الحكةم  ب   الدولة، و إدارف  مة ارد  غير الرسمي،  خالا المسس ا   الرسمي،  و 

    2لي َّف    ا ن  ي،  الحياف  التش  تمّت  نما م اطنيما.اممارس، دول، معين،  سثر  ن طريه 

ال نةةد مةةن الن ةةر إليةةه مةةن    Good Governance م الراش  دالحك  " ولتعريةةف  *     

 : انوين

زالونةا  أو ما يط ه   يما بالمي ا  المتور ة، لمنسما  الدوليةاوذ  رؤي،  :األولال انب 

ومن مة، التعةاون   UNPD اإلنمةايشالمتحةدف  األمةموبرنةام   وصندو  النيةد الةدولش الدولش

                                                 
 .مرجع سابقاألخضر عزي، غالم جلطي،  1

2   Jeff Huther, Anwar Shah, Applying a Simple Measure of Good Governance of the Debate on 

Fiscal Decentralization.p.12. 
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حية  تونةا الونةا  1 ل م ةا دا  وذةش الةدوا الكوةرى  الدول المانحة أو والتنمي، االقتصادي،

الةدوا النامية،  بةش الوداية، لةم تكةن  زشرال إلقرامبش نداي، الت عينا  الدولش ذ ا الموم   

مةةن ا ةةل إدامةة،  إدارف اليطةةا  العةةا ذةة ه الشةةروال سياسةةي،  نةةل رزةةا    ةةا تح ةةين ن  يةة، 

عب ارة ع   طر   ة أو أس لو  " نةه:الونا الدولش الحكم الراشةد   ةا أ حي   ره 2 التنمي،

للدول  ة به  د  تح ي     واالجتماعي  ة االقتص  ا يةالم  وار   ممارس  ة الم  لطة س ارة وتم  يير

ويالحةة  مةةن ذةة ا التعريةةف بةةان الونةةا الةةدولش رزةةا  3" وإ ام  ة البي   ة الداعم  ة له  ا ةالتنمي  

بمنةا الحكةم الراشةد يعنةش اتليةا   واال تما ية، غاية، وذةده.االقتصةادي،  التنمي، عل   ا 

والعم يا  والمسس ا  التش تعمل   ةا حماية، حية   المة اطن ووا واتةه وضةمان مشةارزته 

الوعالةةة،  وزيويةةة، صةةةن  اليةةةرارا  بةةةش قضةةةايا  ا  اذتمةةةا   ةةةا   وذةةة ا ال  ت ةةةنا إال نتوا ةةةل 

 مجم  ، من العناصر الممم، والريي ي، والمشك ، ل حكم الراشد وذش:

                                                 
 في: القوى الكبرى والمشروطية السياسية في إفريقيا،راوية توفيق،  1

http://www.albayan-magazine.com/files/africa/2.htm 

22/01/2019اطلع عليه يوم:  

2 The CDP Report  2004, Commitment to good governance, development and poverty  

reduction, p.10.   

 14، ص. مرجع سابقزهير عبد الكريم،  3

http://www.albayan-magazine.com/files/africa/2.htm
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 اإلدارف الحك مي، ل يطا  العا . •

 إدارف اليطا  ال اص بوعالياته الم ت و،. •

  .إدارف مسس ا  المجتم  المدنش العد دف بش المجتم •

 أبكةةةةارليتضةةةةمن  مومةةةة   الحكةةةةم الراشةةةد أجفةةةرت سةةةة   ولكةةةن بةةةةش منتصةةة  الت ةةةةعينا       

مةن المجتمة   أوسة   وذة  مةا يضةمن مشةارز، بعالة، لو ةا  الشفافية والمما لة والمشار ة

تعايةا  إلةا إضةاب،  ل معانةاف و رضة،بيةرا  األجفةر الو ةا خاص، بش  م ي، ات ا  اليرارا   

التةةش  ةةةتم ات ا ذةةا بةةةش سةةويل تحييةةةه الغايةةا  النماييةةة،  اإل راييةةة،بالممارسةةا   األبكةةةارذةة ه 

 .اإلنمايي،واال تما ي، ل ورام  والمشاري  االقتصادي، 

 ومن مةة، التعةةاون والتنميةة، االقتصةةادي، اإلنمةةايشالمتحةةدف  األمةةم نرنةةام  أنحيةة        

 نةةةام حيةةة   ةةةره الور  ةةةدد مةةةن ال وةةةرا  الةةةدوليين لمناقشةةة، مومةة   الحكةةةم الراشةةةد  احشةةد

تت    او  م      إ ارة إل    ت ني   ة  إ ارةوتطو ره   ا م      اس ارةت    دم "  الحكةةةم الراشةةةد نةةةة

المرج وة  األه دا والعمليا  المناس بة لتح ي    اآلليا متطلبا  المواطني  وتمتخدم 

  "المواطني   أمامم  المشار   بشفافية ومم ولية 
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عملية  م رطة   الراشد   ا انه أما من م، التعاون والتنمي، االقتصادي، بيد  ربي الحكم 

  ال ط   ال الع   امف   ي  ش   فافية  اس ارة ته   د  إل     إرس   ا  حك   م الح     وال    انون  تفعي   ل

 1.  فما حمي  األساليب المحاسبية ومحاربة الت  لةالمما 

" الحكم الراشد م ر  حالة م  الشفافية والمم ا لة وحك م : أن   يثلي  مارجأ جما  رى  

واالتف  ا   اسنم  انحال  ة م    المش ار ة الديم راطي  ة وح  و   يض اأال  انون ف     ب ل ه  ي 

 2حول مكونا  النف ا  العمومية. "

 أصةةةوي  حيةةة  الراشةةةد ناصةةةر إلةةةا مومةةة    الحكةةةم     أضةةةيوي2000بح ةةة ا سةةةن، و       

مين تمتةةةد إلةةةا مةةةا بعةةةد الحك مةةة، والورلمانةةةا  لت ضةةةالتةةةش   تط ةةةا ن ةةةرف واسةةةع، إلةةةا الشةةةراج،

 الشةةوابي، موةةاذيمتضةةمين  ةةالوف   ةةا  لةةا   .الخ  ا  ال ط  الو الم  دني الم تم   إشةةرا  

ضة      ةا األخيةر  ةا ذة ا العنصةر   التوقعي ةموم    خر وذ   إلا باإلضاب،  ،والم ا ل

                                                 
 المكان نفسه. 1
 .16ص. المرجع نفسه،   2
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بةةش  إلةةا التح ةةين بالةةد  فى لت ةةعينيا   الةة ي أدمةةن ا ا  الماليةة، بةةش الجةةا  األخيةةراأل،مةة

  1.الشرزا  إدارف

 ممارس ة أ  األسلو  في نه    ا أ الراشد الحكمبيعره  ي،الونا اتسي ي ل تنم أما      

إ   سزةةد المصةةره  . أل  بل  د للتط  و ر االجتماعي  ة واالقتص  ا ية المص  ا ر ف  ي إ ارة ةق  و 

 2.  ا الدور والمشارز، الوعال، ل جما ا  المح ي،

لة، دو  77الم قعة، نةين اإلتحةاد األوروبةش و اتفاقية شراكة  وتون و( من 3) 9المادف أما    

 بأنه:راشد ه الحكم الوا الكاريوش والمحيط المادئ  تعر من  ن ب الصحرا  األبرييي، ود

اس ارة الش  فافة وال ابل  ة للمحاس  بة للم  وار  البش  ر ة  والطبيعي  ة  واالقتص  ا ية  والمالي  ة  

لغرض التنمية المنصفة والممتمرة  وذلك ضم  نطا  بي ة سياس ية ومنسم اتية تحت رم 

 3. والمبا ئ الديم راطية  وحكم ال انون ح و  اسنمان  

                                                 
1 Suchitra Punyaratabandhu, Op. Cit. 

2 Clay Wescott, Measuring Governance in Developing Asia (Manila, Philippines: Asian 

Development Bank (ADB) Thursday, February 17, 2000) Presentation Paper for ,The Seminar on 

International Experience on Good Governance and Fighting Corruption. 

 ، في الموقع:الديمقراطية والحكم الصالح،   جواد محمد   3

http:www.fco.gov.uk/servlet/front?pagename=openmarket/xcelrate/showpage&c=page&cid= 

25/01/2019اطلع عليه يوم:  
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 ذش: ريي ي، ا ثالث ميي  الراشدل حكم  أنوي تنت  من ذ ه التعريوا        

ال ي ةةةةتند الحكةةةةم الراشةةةةد  -1 مجتمةةةة  ال  نةةةةين الحك مةةةة، والمتوا  ةةةة، ،متوادلةةةةال قةةةةا     ةةةةا الع 

 .مدنش  واليطا  ال اصال

بةش ات ةا   المشةارز، :ناصةر التالية،الع ه   ةا أسةاس انةه مجم  ة،  عةر الحكم الراشةد ي  -2

 ي،.ت قعال - حكم اليان ن  - الم ا ل، –شوابي، ال -اليرارا   

الييم التش تعطةش ل مجتمة  الحةه بالن ر إلا   ذ  موم   معياري  الراشدالحكم موم     -3

وذةةة ا أصةةوي شةةةرال المي ةةا  المانحةةة، بةةش ت ةةةيير المسس ةةا   واختيةةةار ممف يةةه بكةةةل شةةوابي، 

 1ي،.ل دوا النام

والتةةش قةةا  نمةةا ل حكةةم الراشةةد  ر ف المنه ي  ة االس  تنباطيةالتع  امةةن حيةة   :الث  انيال ان  ب 

و لةةا تعةةاريف تجريديةة،   ميةة،  إ طةةا   ورزةةا    ةةا األك  ا يميي الب  احثي  مجم  ةة، مةةن 

حيةةةة  ي ةةةةت د  مومةةةة   ال  اقتصةةةةادي، وا تما يةةةة، وثيابيةةةة،  باختيةةةةار مصةةةةط حا   ا  دال

                                                 
1 Udo E. Simonis, Defining Good Governance — The Conceptual Competition is On (Best.-Nr. 

2004-2005).p.32. 
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 ش نون الم تم   س ارةمي عل  ممارسة الملطة المياسية حكم قي سعطا الحكم الراشد 

 أبعاد: 03وال ي ييتضش من ا ل تحييه النم  والتيد  

  وم ةةةسولي، المتع ةةةه بطويعةةة، ال ةةة ط، ال ياسةةةي، وشةةةر ي، تمفي مةةةا: البع   د المياس   ي •

 .اإلن انالحك م، وقدرتما  واحترا  حي   

 وبا  يتما. تماوزوا العام،  اإلدارف: المتع ه بعمل البعد الت ني •

: ويتع ةةةه بطويعةةة، ال ياسةةةا  العامةةة، بةةةش المجةةةالين البع   د االقتص   ا   واالجتم   اعي •

  ةةا حيةةةاف المةة اطنين مةةن اليضةةةا    ةةا الويةةةر  وتأثيرذمةةةااالقتصةةادي واال تمةةا ش 

وزةةة لا المتع ةةةه بطويعةةة، ننيةةة، المجتمةةة  المةةةدنش ومةةةدى   وتح ةةةين ظةةةروه المعيشةةة،

 إدارفطرييةةةة، و  الم ةةةةسولي، التن يميةةةة، إلةةةةا ،إضةةةةاب واسةةةةتيالليته  ةةةةن الدولةةةة، بعاليتةةةةه

 1.  والشوابي، التش تتضمن حري، المع  ما  اليطا  العا 

 التش تصا بش ذ ا المجاا: األخرى وذ ه بعا التعاريف 

 : Bagnasco et le gallesتعر ف  -1

                                                 
 .96، ص. مرجع سابقحسن كريم،  1
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 األذةداه إلةال  صة ا والجما ةا  اال تما ية،  األ ة انتن ةيه  إلةاالحكم الراشد ي ةعا   

    غير مسزدف ومجاأف.ص، المناقش، والمعرب، بصو،  ما ي، بش محيط وبضا ا  ال ا

 : iebaultMarcou, Rangeon et Thتعر ف  -2

الجد ةةدف الوعالةة، نةةين اليطا ةةا  الحك ميةة، والتةةش مةةن خاللمةةا  األشةةكااالحكةةم الراشةةد ذةة    

التجمعةةةةا  ال اصةةةة،  أووزةةةة ا المن مةةةةا  العم ميةةةة، والجما ةةةةا  ال ةةةة اص  األ ةةةة انيكةةةة ن 

يأخةةة ون بعةةةين اال توةةةار الم ةةةاذم، بةةةش تشةةةكيل  األ ةةة انمةةةن  أخةةةرى  أشةةةكاا أو بةةةالم اطنين

   ال ياس،.

 W. Brandt,1992 on sur la gouvernance (creè parCommissiتعر ف  -3

 األبةةةرادالتةةةش ييةةة   نمةةةا  األسةةةاليا أومجمةةة   م ت ةةة  الطةةةر   ....الراشةةةد.الحكةةةم  أنتةةةرى   

المشةةةةةترز، بطرييةةةةة، م ةةةةةتمرف يطوعمةةةةةا  أ مةةةةةالممنت ةةةةةيير العمةةةةة ميين وال ةةةةة اص والمسس ةةةةا  

التعةاون والمصةالح، والت بيةه نةةين المصةالي الم ت وة، وت ةا المتنةةا،  ح لمةا  زمةا  ةدري ذةة ا 

المةةةةاودف بالصةةةةالحيا  التنوي يةةةة، والترتيوةةةةا   واألن مةةةة،تةةةةدري المسس ةةةةا  الرسةةةةمي، الحكةةةةم 
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قةد وقعةي بصةو، وباقية، تك ن الشةع ب والمسس ةا   أساسماوالتعد ال  الرسمي، التش   ا 

 1  ل دم، مصالحما العام، خدم، ل مجتم .

 العناصر المتفاعلة ف ي الحك م الراش  د. :الثانيالمبحث 

 ناصةةر لكةةل واحةةدف منمةةا نيةةاال قةة ف ونيةةاال ضةةع    ثةةال  تكةة ن الحكةةم الراشةةد مةةن       

  وذةةةةش االدارف العناصةةةةر الةةةةفال  وذةةةةده الحكةةةةم الراشةةةةد تعايةةةةا التوا ةةةةل الونةةةةا  نةةةةين ذاتةةةةه

 الحك مي، واليطا  ال اص  ثم المجتم  المدنش.

  وال طال الخا . ةيالحكوماس ارة المطلب االول: 

ك مةةةا    ةةةا م ةةةت ى الوعةةةد اال تمةةةا ش  بنجةةةدذا تحةةةدد المةةة اطن تتعةةةدد وظةةةاي  الح      

كم وتراقةةةا والم اطنةةة، بةةةش المجتمةةة   أّمةةةا   ةةةا م ةةةت ى ز نمةةةا صةةةاحو، ال ةةة ط، بمةةةش تةةةتح

ل ييةةةا   الماليةةةمممارسةةة، اليةةة ف  و  ةةةا م ةةةت ى ال ةةةدما  بنجةةةدذا تعكةةة    ةةةا تمي ةةة، المنةةةاي 

 .نتنمي، المجتم 

                                                 
 .رجع سابقماألخضر عزي، غالم جلطي،  1
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اليان نيةةة، والتشةةةريعي، لتن ةةةيم اليطةةةا  ال ةةةاص  األطةةةرالحك مةةة، تضةةة   أنزمةةةا نجةةةد       

 ذة ه ال ظةاي  أنبةش ال ة    تة بير  دالة، واسةتيرار  إلةاوالعا    ا حد سة ا  ممةا  ةسدي 

بيةةةرا بةةةش المجتمةةة   األجفةةةرالحكةةةم الراشةةةد  مةةةتم بالو ةةةا   أنت ا ممةةةا تحةةةديا  زويةةةرف  بحيةةة  

مشةةةارز، بةةةش  م يةةة، التنميةةة، بم ت ةةة  برصةةةا مةةةن ا ةةةل تمكيةةةنمم مةةةن ال إ طةةةايممومحاولةةة، 

واال تما يةةة،  وزةةة لا تمفةةةي مم بةةةش المسس ةةةا  ال ياسةةةي، مجاالتمةةةا االقتصةةةادي، وال ياسةةةي، 

 زانةةةةي ذنةةةةا   م يةةةة، انت انيةةةة، نايمةةةة، إ ا إال   ت ةةةةنا  لةةةةاوال  خاصةةةة، المي ةةةةا  التشةةةةريعي،

باالنت ابةةةا  النايمةةة، توةةةر، نرلمانةةةا   ت ةةةم أ ضةةةايما بالحريةةة، والعدالةةة، معوةةةرين نةةة لا  ةةةن 

مشارز، شعوي، تشمل  مية  الجمةا  والمنةاطه الم ت وة، بةش المجتمة  تكة ن ذة ه المجةالف 

قضةةةايي، تعمةةةل بشةةةكل  ،وسةةة ط .قةةةادرف نةةة لا   ةةةا م ةةةا ل، الحك مةةة، ومحاسةةةوتماالورلمانيةةة، 

 1.م تيل تعمل   ا حماي، دول، اليان ن وحي   الجمي  بش المجتم 

المنةةةاي المناسةةةا  إيجةةةاد  ةةةا  م ةةة  ل،المح يةةة،  أوالحك مةةة، بمسس ةةةاتما ال طنيةةة،  إن      

التشةريعش الماليةم الة ي  اإلطةارتة بير ل تنمي، بم ت   م ةت ياتما بحية  يجةا   ةا الدولة، 

                                                 
 50، ص.مرجع سابقزهير عبد الكريم ،  1
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 ميةةة  ب ةةةا  المجتمةةة   ةةةن طريةةةه المن مةةةا  غيةةةر الحك ميةةة، ومسس ةةةا  ي ةةةمي بمشةةةارز، 

 باإلضةاب، ن ظايومةا.  دنش  وإ طايما صالحيا  إداري، ومالي، تمكنما مةن الييةاالمجتم  الم

وظايوما مةن  ألدا الصالحيا  الكام ، المجالف المنت و، من طره الم اطنين  إ طا  إلا

وتط عةاتمم ممةا يحوة   قة انين تعوةر  ةن أرا  وسةنا ل تمكين قدرتما من م ا ل، الحك مة، 

بةةش  إشةةراجما وضةةمان والمةةرأف  تمم خاصةة، الو ةةا  الممشةةم،المةة اطنين بم ت ةة  ب ةةاحيةة قمم 

 1  المحاصص،  . أوالمجالف المنت و،  ور ق انين   الك تا   

بمةش وسةر ، التوا ةل والشةوابي، والم ةا ل، الحك مي، والتةش تتمتة  بالكوةا ف  اإلدارف اأمّ       

لتنويةةةةةة   األساسةةةةةةي،الديميراطيةةةةةة، ل حكةةةةةةم  وذةةةةةةش ال سةةةةةةي ،  اإلدارفتشةةةةةةكل  ةةةةةةا ا مممةةةةةةا بةةةةةةش 

الماليمة،  األرضةي،الحك مية، تمية   اإلدارف أنلتحييه التنمي،  زما االستراتيجيا  الحك مي، 

 إن اليطةا  ال ةاص وتوعيةل دور المجتمة  المةدنش خاصة، بةش الةدوا النامية،.  مةللتط ير 

ا ةل العمةل   ةا الحةد  الحك مية، مةن اإلدارف ب صةالحيعنا  اإلنمايشدف المتح األممنرنام  

                                                 
 .52، ص.مرجع سابقحسن كريم،  1
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و لةةا نتحضةةير وتيةةديم نةةرام  ت ةةعا   ةةا المةةدى  اإلن ةةانمةةن الويةةر وتعايةةا احتةةرا  حيةة   

 1.المممش،الو ا  المحروم، و  إشرا  إلاالط يل 

ولكنمةا تعد الدول، اجور ق ف م ةاذم، بةش  م ية، التنمية، ب لل طال الخا بالن و، أما    

بالغ، بةش ذة ا الميةدان ومنمةا اليطةا   أذمي،لما  أخرى قطا ا  بمنا  ال تعتور ال حيدف 

الشةةةريا األوا ل دولةةة، بةةةةش تحييةةةه التنميةةة، االقتصةةةادي، ومةةةن ثةةةةم ال ةةةاص الةةة ي يعتوةةةر 

 األن مةة،تحريةةر  إلةةا باإلضةةاب،و لةةا  ةةن طريةةه ا تمةةاد اقتصةةاد ال ةة    اال تما يةة،  

الوةةرص مةةن ا ةةل بةةتي  إتاحةة،باليطةةا  ال ةةاص يعمةةل   ةةا ،. الماليةة، والنيديةة، والتجاريةة

 ةل تحييةه نتةاي  اجوةر أوتأذي مةا وتك ينمةا مةن مجاال  اقتصةادي، لتشةغيل اليةد العام ة، 

  تعمل   ا رب  م ت ى المعيش، ل م اطنين وتح ين م ت ى ال دما  لمم.

المناب ة، بةش  د مبوش الدوا النامي، ذنا  ضرورف لتشجي  اليطا  ال اص من أ ل       

وبةةةةر   إ ا إالالدوليةةةة،  والمشةةةةارز، الوعالةةةة، بةةةةش التجةةةةارف الدوليةةةة، وذةةةة ا ال  ت ةةةةنا  األسةةةة ا 

                                                 
 في: إصالح اإلدارة الحكومية مذكرة تطبيقية:برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  1

http://www.undp.org/policy/practicenotes.htm 

02/01/2019طلع عليه يوم: ا  

http://www.undp.org/policy/practicenotes.htm
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تتمفةةةل بةةةش خ ةةةه ني ةةة،  ليةةةا ه ات ذةةةالحك مةةة، مجم  ةةة، مةةةن اتليةةةا  و م ةةةي   ةةةا إدامتمةةةا 

لا تمكةةين الطويةةا   . وزةةش ظةةل و ةة د تنةةابف دايةةم بةةش األسةة ا ف بةةز يةة، وم ةةتير إقتصةةادي، 

بةةةش اإلنتةةةاي و لةةةا بمةةةنحمم لمةةةا مةةةن أ ةةةل الم ةةةاذم، لمجتمةةة  وإتاحةةة، الورصةةة، الوييةةةرف مةةةن ا

لتح ةةةين م ةةةت ى دخةةة لمم ومعيشةةةتمم وزةةة لا تمكيةةةنمم مةةةن الحصةةة ا   ةةةا   ماليةةة، الت ةةةمي

  دورذنةةةا  تةةةداخال نةةةين لةةة ا نجةةةد أن  االسةةةتفمارا المعربةةة، والتكن ل  يةةةا  ةةةن طريةةةه   ةةةا 

ورا زويةرا ل يطةا  ال ةاص لة ي يعطةش دواليطا  ال ةاص بةش إطةار الحكةم الراشةد ا لحك م،ا

 1.إحدا  الني ، الن  ي، بش المجتم بش 

يعتور اليطا  ال اص زأذم شريا بش  م ي، التنمي، وذ ا مةا  تناسةا مة  الم ةسولي،       

ذ ه زغيره من اليطا ا  خاص، الدول، والمجتم  المدنش بمةن التش تي    ا زا اال تما ي،

ال،مةة، بةةش ا اليطةةا  ال ةةاص تةة بير ال وةةرف والمةةاا والمعربةة، النةةين اإلسةةماما  التةةش ييةة   نمةة

                                                 
 .58، ص. مرجع سابقزهير عبد الكريم،  1
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وطال، التةش تعةد أذةم م ةووا   م يا  التنمي، باإلضاب، إلا دوره الوعاا بش اليضا    ا ال

 1.الوير

 .الم تم  المدنيالمطلب الثاني: 

 إليةةهاالغرييةةا حيةة  أشةةار  الي نةةانشالوكةةر  بةةشألوا مةةرف  المةةدنشنشةةأ مومةة   المجتمةة   

أنةه لةم يكةن يميةا نةين الدولة،  أي   م موعة سياس ية تخض   لل  واني  با تواره    طوأرس 

التوكيةةر ال ياسةةش األوروبةةش اليةةديم ييصةةد نمةةا مجتمةة  مةةدنش  بةةش  بالدولةة، المةةدنشوالمجتمةة  

يمفل تجمعا سياسةيا أ ضةاؤه ذةم الم اطنة ن الة  ن يعتربة ن بية انين الدولة، ويتصةرب ن وبيةا 

 لما. 

وم   بعد  لا بش اليرن الفامن  شر مة  تو ة ر  القةا  اإلنتةاي الرأسةمالي، تط ر الم      

 . 2حي  ندأ التمييا نين الدول، والمجتم  المدنش

                                                 
 .62، ص.مرجع سابقحسن كريم،  1

 ،في الموقع: 2006محمد العريان،اإلصالح في الوطن العربي،بحث في داللة المفهوم،أوت  2
 www.voltairenet.org.20/01/2019اطلع عليه   
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الوكةةةر ال ياسةةةش الغربةةةش ضةةةرورف تي ةةةيت  بةةةشوبةةةا نمايةةة، اليةةةرن الفةةةامن  شةةةر تأجةةةد       

ية، وأن ال  تةر  ذيمن، الدول، لصالي المجتم  المدنش ال ي يجا أن  د ر ننو ه أمة ره ال ات

 ل حك م، إال الي يل. 

اليةةةرن التاسةةة   شةةةر حةةةد  التحةةة ا الفةةةانش بةةةش مومةةة   المجتمةةة  المةةةدنش حيةةة   وبةةةش      

 . الصرال الطب يأن المجتم  المدنش ذ  ساح،    كارل مار س  ا تور 

م أل، المجتم  المدنش بش إطار موم    د ةد    جرامش   اليرن العشرين طرح  وبش      

المرزايةةةة، ذةةةةش أن المجتمةةةة  المةةةةدنش لةةةةيف سةةةةاح، ل تنةةةةابف االقتصةةةةادي نةةةةل سةةةةاح،  بكرتةةةةه

 منط يا من التمييا نين ال يطرف ال ياسي، والميمن، األ د  ل  ي،.  للتنافس اسيديولوجي

 بةةةشذةةة  األبةةةراد والمي ةةةا  غيةةةر الرسةةةمي، بصةةةوتما  ناصةةةر با  ةةة،  المةةةدنشوالمجتمةةة        

دي، والعاي يةةةة، والصةةةةحي، والفيابيةةةة، وال يريةةةة، وغيرذةةةةا. مع ةةةةم المجةةةةاال  الترب يةةةة، واالقتصةةةةا

المي ةةا  مفةةل الجمعيةةا  األذ يةة، والنيابةةا  العماليةة، م ت ةة  مةةن  المةةدنشويتكةة ن المجتمةة  
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   . 1والممني، وشرزا  األ ماا والغره التجارية، والصةنا ي، ومةا شةانمما مةن المسس ةا 

ولي،  ةا  األذ ية، مةن تحمةل م ةس ذة ه المسسذ  تمكين  المدنشوالميص د بالد  ف ل مجتم  

يصةةوي مةةدارات  اتيةةات إلةةا حةةد بعيةةد. وذكةة ا ي ةةتوعد مةةن  زةةشإدارف شةة  ن المجتمةة   بةةشأجوةةر 

المومةةةة   المسس ةةةةا  اال تما يةةةة، األوليةةةة، زاألسةةةةرف واليوي ةةةة، والعشةةةةيرف والطايوةةةة، اإلثنيةةةة، أو 

 بةةةشيةةةا نةةة لا الم ذويةةة، أو الد نيةةة،. زمةةةا ي ةةةتوعد منةةةه المسس ةةةا  ال ياسةةةي، والحك ميةةة،  ويو

ييةةة   نشةةةاطما   ةةةا  التةةةشالمسس ةةةا  والمن مةةةا  غيةةةر الحك ميةةة،  المةةةدنشنطةةةا  المجتمةةة  

 2.التط  شالعمل 

الييةةا   إلةةابح ةةا نةةل وال تيتصةةر مسس ةةا  المجتمةة  المةةدنش   ةةا العمةةل التطةة  ش       

 ةة، ا يةة، والتةأثير بةش ال ياسةة، العامة،  وتعواالقتصةادي، واال تم األنشةط،األبةراد بةةش  ب شةرا 

   باإلضةةاب،ل دولةة، وال ةة طا  المح يةة،الرسةةمي،  األ مةةافالمةة اطنين بةةش العمةةل المشةةتر  مةة  

                                                 
، ) القاهرة،مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية(  العربي...الواقع واالستشرافاالصالح السياسي في العالم  ،حصاد الفكر 1

 .9-8،ص ص.2004-04-21 146ع.
 ، في:نشأة وتطور المجتمع المدني مكوناته وإطاره التنظيميعبد الغفار شكر،  2

http://www.mowaten.org/pivot/civil-society/01-05/civil-society-06012005-01.htm 

 22/01/2019اطلع عليه يوم: 

http://www.mowaten.org/pivot/civil-society/01-05/civil-society-06012005-01.htm
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الم ةا ل، والشةوابي،  وةر تعميةه  إلامما  سدي  إلا تربي، الم اطنين   ا ثياب، الديميراطي،

  1.نشر المع  ما  وال ماح نتداولما   ا نطا  واس 

تعتمةةد  أنال نةد لمي ةا  المجتمة  المةدنش ، ولضةمان تحييةه ذة ه المشةارز، بكةل بعاليةة      

وان تعتمةةةد ن ةةةم المحاسةةةو، المةةةالش  أو اإلداري إن زةةةان   ةةةا الصةةةعيد  الشةةةوابي، بةةةش  م مةةةا

وتةةةداوا سةةة ط ي  و ةةةد  اسةةةتغالا والم ةةةا ل، الداخ يةةة، بمةةةا  تضةةةمنه مةةةن انت ابةةةا  دوريةةة، 

ا اسةةةتيالليتما اسةةةتطا ي ذةةة ه المي ةةةا  المحاب ةةة،   ةةة إ ا إال م ةةةه النوةةة    وذةةة ا ال يمكةةةن 

و  ةةا تنةة   مصةةادرذا واال تمةةاد   ةةا المةة ارد ال اتيةة، وبةة لا تنتيةةل مةةن مومةة   المن مةةا  

الة ي ال يية   بيةط   ةا  ل م اذم، بش الحكةم الراشةدموم   المن ما  التنم ي،  إلاال يري، 

  2.اليطا  ال اص والحك م، بيطالتوا ل نين 

تمامةات ل حكةم  الجيةد   ح  ةنات نينمةا الحكةم ال ةي   ديميراطية، ل ي ةيض ضةروري،  البش الحييية،     

محتمةةُل  ةةدات تحةةي تراجيةةا  ديميراطيةة، رسةةمي، .   ةةا أيةة، حةةاا  ي عتوةةُر  لةةا حةةرا  معةةرم  

. ذةة ا  عةةُل مةةن الممكةةن إل،الةة، اليةةادف ال ياسةةيين ال ةةي ين  أ و الواسةةد ن  وانت ابةةا  تناب ةةي، ت جض

                                                 
 .48، ص.مرجع سابقزهير عبد الكريم،  1

 .122، ص. مرجع سابقحسن كريم،  2
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لعام،. تعطش الديميراطي، المة اطنين وسةايل ا   ل مص ح،يشج  الا ما  ل حكم بوعالي، أجفر

، الم ةسولين والمشةارز، اقوةر لم -عيةا   حرزةا   أ مةاف اإل ةال   م - غير انت اني، أيضةا

يل حةةة ابا أقةةة ى )ووسةةةا ،  الا مةةةا  بةةةش الةةةديميراطيا   نةةةدذمبةةش صةةةن  اليةةةرارا . باإلضةةةاب

دوايةر  تشةكي ، ال اسةع، مةنوالستشةارف ال ممقةرارات وريةروالتااما  أجفر مسّس اتي،( لت ضيي وت

ةةةةنض م كيةةةة،   انت انيةةةة، قوةةةةل ات ةةةةا  اليرارا .تعطةةةةش ذةةةة ه المشةةةةارز، والنيةةةةا  إح ةةةةاس أقةةةة ى م 

اسةةتيرارا والحك مةة، أجفةةر شةةر ي،. لمةة ه وغيرذةةا مةةن  ال ياسةة، . زنتيجةة، تصةةوي ال ياسةة، أجفةةر

م ةةةا دف    ةةةا التنميةةة، لترقيةةة، وتةةةروي  زةةةل مةةةن  األسةةةواب  بانةةةه بيةةة ف بةةةش مصةةة ح، وزةةةاال 

 الديميراطي، والحكم الجيد.

 بةةش المصةة ح، ال طنيةة،    االثنةةان يعةةّا،ان  ةةا   الم ةةا دف ال ار يةة،  USAIDطويةةا لتيريةةر

 .1  المص ح، العام،س ي،  مصادر ت ت عمل لتيد :  ندما يط رانبشكل متوادا

 .معين،ال ذاتسدي المسس ا  العام، أدوار  -

 ،.الحك م اإل ما  اال تما ش  د م ويفوي ن ا  -

                                                 
 .2005-2004اإلصالح في العالم العربي،التقرير اإلستراتيجي العربي: 1
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 ت ويا حدف الناا ا   سدي إلا االستيرار. -

ةةا بةةش الةةوالد  يجةة ب نتكةةالي  الصةةويا  المن وضةة، - المرتوطةة، بالشةةوابي،   واسةةتفمار ي صض

. )أيضةةةات ب ةةةوا تةةة بر األمةةةن بةةةش ظةةةل و ةةة د حك مةةةا   والشةةةر ي،  الحك ميةةة،  وحكةةةم اليةةةان ن 

 م تيرف(

ه ت سة  التجةارف  ويعمةإلن ةاني،  وتن الرباذية، اتح حال، نم  ذ ه االقتصاديا   ت بش     

االستيرار واليدرف سياسي،  وُتصوُي ذة ه الو ةدان  أجفةر األ ضةا  م ةسولي، واألجفةر  دذةا ت بةش 

 المجم  ، الدولي، .

و ديميراطةةش متةةا نعتوةةر الحكةةم سةةي  وغيةةر ديميراطةةش أميانةةل يمكةةن ان نشةةير الةةا بالو    

  والتةش نةدورذا  تنمية،ل  ايةه احةدا  وذةش نو ةما الع امةل التةش تةسدي الةا بشكل سةطحش  

   حي  أنه:إلا نتاي  إق يمي، و المي، حتماال محال، تسدي 

 .المصادر الممدرف بوعل الو اد يعكفو الوير يصوي منتشرا   -

 امن، تصره وتوعد الم تفمرين الدوليين.نيايت مالي، م -
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ايش ل وي ةة،  وق ةة، التنةة   غيةةاب حكةةم اليةةان ن  وانتشةةار الويةةر  الت ةةيير الطةةالةةا  انةةا       

 د المياان  الوي ش العالمش. ي  مدالحي



 

 

 

 قياس الحكم الراشدالفصل الثاني: 

وآليات تطبيقه قي األنظمة السياسية 

المختلفة، دراسة لواقع االنظمة في 

 الوطن العربي.
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ليلللات تطبيقللله قلللي األنظملللة السياسلللية آو  قيلللاس الحكلللم الراشلللدالفصلللل الثلللاني: 

 ، دراسة لواقع االنظمة في الوطن العربي.المختلفة

 لحكم الراشد.ل تطبيقية مؤشرات ومعايلير المبحث األول:

 المطلب األول: قياس الحكم الراشد من خالل المؤسسات الدولية.

المجتمعات تختلف في  صوصييهت ا الافافهيوت وتتتياوت مين سهيى م يتص  ن أمن المعروف    

التطيييصال اصاتوييياجت واص تمييياس  وال هاهييي ت ل ييييا عمييياع ييييعصحو فييي  تعميييه  معيييا هر ال  ييي  

الراشييييذت ليييييلن ص يييييذ ميييين ترههييييف عيييييل المعييييا هر ميييي  سالييييو عيييييل ال لييييذانت وعيييييا الترههييييف   يييي  

هن وتطيصرر م يتص  المرياالوو والم يا لو وضروالت من ا ل إيجاج آلهات سملهيو مين ا يل ت  ي

 1والرتافهو.

وحالم يي و لفهيياح ال  يي  الراشييذ فييان مجمصسييو ميين الت ييااصت تطييرر أعم ييا ميياع  الم شييرات    

 الت  تفهس ال    الراشذ ف  ظل اصتالف وتمصع التت هرات واستماجعا سلى تفهه  اليات ؟ 

                                                 
 .100، ص.المرجع نفسهحسن كريم،   1



الفصل الثاني: قياس الحكم الراشد وآليات تطبيقه قي األنظمة السياسية 
 المختلفة

 

34 

 

صيير يييهن معييا هر ههاهييهو وااتويياجيو تتمييصع صوييامع ومعييا هر ال  يي  الراشييذ ميين يلييذ إلييى آ   

وا تماسهو وإجاالروت وم ه ات المجتم  الميذ   والفطياع الخياأ وأفيراج المجتمي . وميا تختليف 

عيييل المعييا هر ميين م ه ييو مصيير  أو م ه ييو مصيير  وفهمييا  ليي  همرييهر إلييى أعيي  الم ه ييات 

 ل :الذولهو الت  تعمل سلى اهاح ال    الراشذ ف  المماطق المختلتو ف  العا

 البنك الدولي:-أ

الوز ال من اليذول  في  جالاهيتم لممطفتي  الريرس اموهيل وشيماي إفررفهيا سليى معهياالرن المه يههن 

 عما: 

سهى ترمل س   الفا صن والمعامليو االم ياوال لالهيتتاجل مين التيرأ التي  تصفرعيا  *التضمينية:

لتفييييرا  ميييين صييييالي تييييصفهر أيييييماف الأح الميييياي المختلتييييو لالذولييييوت وتصهييييه  جامييييرل المريييياالوو و 

 1إ را ات العذالو التصزرعهو وعى م صن  صعرت ل مهو المجتمعات الرأهمالهو الماضجو  مهعا.

تتضمن التماهل والمراالوو والتماف هو ) ههاهها وااتواجيا ( والريتافهو والم يا لو  * المساءلة:

 والم اه و.
                                                 

 ، في: عن الحكم والتنمية االجتماعية في شمال إفريقيانادر فرجاني،  1

http:www.almishkat.org/gov01.htm#preface. 
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 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:-ب

حريلللللة الت لللللار  واالنفتلللللات االقتصلللللادي و التنميلللللةت يييييتمذ عييييييل المماميييييو إليييييى معيييييا هر    

السليطر  ااإلضيافو إليى عام إدار  القطاع الو تعزيز دولة القانون ت ااإلضافو إلى الخصخصةو

 1.خفض النفقات العسكريةو على الفساد

 برنامج األمم المتحد  اإلنمائي:-ج

 وه  ال ر امج جامرل المعا هر إلى ت عو معا هر وع :   

ورفوذ ي ا إسطا  التريو الرافهيو لففيراج والمجمصسيات لطيرر امهيالو وامميصال  المشاركة:-1

سليييى أ ميييذل العميييل والمفييياع سصل يييات ولهع يييروا ارييي ل واضيييج سييين اصتهييياالات   مييين المخر يييات 

الم امهييييو أ مييييا  اتخيييياا الفييييراالت ومييييا أن المريييياالوو يم يييين أن تييييت  م اشييييرل ميييين صييييالي الممالييييهن 

 2الررسههن.

لذولهييو سليى ضيروالل التعيياون ييهن اإلجاالل ال  صمهيو للييذوي المامهيو مين ا ييل وترويز الم ه يات ا

الفييي  وتصهيييه  جاميييرل المرييياالوو الممختضيييو فييي  عييييل اليييذوي والييين ام ييياعمو ويييل مييين م ه يييات 
                                                 

 .102، ص.مرجع سابقحسن كريم،  1
 .55، ص.مرجع سابقزهير عبد الكريم،  2
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المجتميي  المييذ   والفطيياع الخيياأت ومييا أن س صمييات الييذوي التمهييو تعمييل سلييى تتعهييل سمويير 

  م ياسذات لي عا اليذوي المامهيوت والين مين ا يل المراالوو ف  الهي  ال هاهيات العاميوت يتفيذي

 1ت فهق المراالوو الذيمفراطهو التعلهو واسترام سفصس اإل  ان.

 .:  زاعو ال هاكل اا ص هو وت فهق العذالو والم اوال حكم القانون -2

ت يي هل ال وييصي سلييى المعلصمييات وتصفهرعييا فيي  الم ه ييات ميين ا ييل ت يي هل   الشللفافية:-3

 سملهو المراا و.

 م اولو ت  هل الم ه ات الخذمات لرل الم اعمهن. :االست ابة-4

 مييين ا يييلال  ييي  الراشيييذ  تصهيييل المويييالج المختلتيييو للتصييييل إليييى إ مييياع واهييي   التوافللل :-5

 ت فهق الموالج العلها للمجمصسو.

 من الر اي والم ا  ل   فرأ مت اورو.ول  عدالة:-6

 : إسطا  الم ه ات للمتامج الت  تل   ال ا اتت وس ن اهتعماي المواجال.الفعالية-7

 

                                                 
 .59، ص.المرجع نفسه 1
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يييماع اييراال فيي  ال  صمييوت الفطيياع الخيياأ وممامييات المجتميي    المسللاءلة والمحاسللبة:-8

 المذ   ااإلضافو إلى أي اب ال وع الم ه اتههنت م اصلصن أمام المصاطمهن.

: الزسميا  والميصاطمهن يجين أن تريصن ل ي  الاريو واهيعو وطصرليو الميذ  الرؤية اإلستراتي ية-9

 .1سلى ال    الراشذ والتممهو اإل  ا  

 ايير الحكم الراشد:مخطط توضيحي لمع

 الم اه و                                   التصافق

 

 الرتافهو                                                                  المراالوو

 الحكم السليم

                   س ن اصهتجااو                                                                          

 س   الفا صن 

 الم اوال                                            التعالهو

 (.1997معا هر ال    الراشذ ) ير امج امم  المت ذل لإل ما  : المصدر    

                                                 
 .104، ص.مرجع سابق. حسن كريم،  1
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 :UNECAل نة األمم المتحد  االقتصادية إلفريقيا -د

جوليو افررفهيو مين مختليف الممياطق الاا صريو للفيااللت عيذفة الذالاهيو  28الوزت جالاهات ا سلى    

ممهيييييزات  06إليييييى متااعيييييو تفيييييذم وتطيييييصال الذوليييييو اإلفررفهيييييو   يييييص ال  ييييي  الراشيييييذت واهيييييتمتجة 

 :1وصوامع لل    الراشذ والمتمالو ف 

ميييي  أن ي ييييصن الماييييام ال هاهيييي  يعمييييل سلييييى ترييييجه  م يييياعمات وييييل م ه ييييات المجت •

 المذ  .

 أن ترصن ال هاو الم اصلو سن اص تخااات  زر و و مص صاو. •

 و صج م ه ات ترررعهو وإجاالرو اصرو. •

 و صج الرتافهو والتصاعهو والم ا لو ف  الفراالات ال  صمات. •

إجاالل الفطاع العام االريرو  اصاتوياجيو الرلهيو الم يتفرلت ااإلضيافو إليى فعالهيو مويذال  •

 للمصاالج العامو. التع اوت واهتعماي وت 

                                                 
، 2003القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، ، ترجمة: ربيع وهبة، التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدنيستيفن ديلو،  1

 .31-30ص ص 
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اصمتايييياي إلييييى س يييي  الفييييا صن ايهييييلصب ي ميييي  ال جررييييات الرخوييييهو والمذ هييييو والعذالييييو  •

اص تماسهييييو يييييهن الر ييييل والمييييرألت وضييييمان امميييين لرييييل الميييياح للصيييييصي إلييييى العذالييييو 

 للجمه .

 :1آلهات للم ج 03اهتعملة اللجمو 

ص هييير سليييى امايييل فييي  الفضيييايا التييي  تخيييع  100تريييصرن لجميييو تتريييصن مييين   اآلليلللة األوللللى:

ال  ييي ت تتضيييمن أكييياجيمههنت م يييامهنت و ييياال ال ييياي امسميييايت مماليييص المجتمييي  الميييذ  ت ال ييياي 

 ج ن.. 

اهيياح ف يي  ال يي ان ال ييالتهنت ماييل مماليي  أالحيياب العييامالت أو امسضييا  الر يياال  اآلليللة الثانيللة:

 ف  العامالت

 ع  سملهو تجمه  المعلصمات الصااعهو وال ها ات التجرر هو  ة:اآللية الثالث

 2م شر. 83* تمتج عيل اآللهات الاالث يها ات ي  

                                                 
 ، في: عن الحكم والتنمية االجتماعية في شمال إفريقيانادر فرجاني،  1

http:www.almishkat.org/gov01.htm#preface 
2.Op CitE. Simonis,  
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 :ADBالبنك اآلسيوي للتنمية -ه

التااعيييو لل مييين  يييصال سميييل وم ييياعمو لتط هيييق  ل نلللة عملللل الفقلللرااترسييية  2001/2002فييي  

 تختها التفر الرامل وإهتراتهجهو  مص س صمو فهتمام.

 والوزت سلى صمس مهاج ن المه هو من ا ل ت  هم ا:   

 ت  هن الخذمو ال  صمهو و عل ا أكار وتا ل. ▪

 شتافهو أكار ف  إجاالل المالهو العامو. ▪

 المعا هر العالمهو.ت فهق العذالو م  ضمان تط هق  ▪

 مراالوو أكار وتجاوب س صم . ▪

   م االحو الت اج سلى  مه  الم تصرات ▪

 : 1معا هر أو م شرات المه هو 08أسطة اللجمو    

 تصفهر المعلصمات اخوصأ الخذمات العامو وال هاهات سلى  مه  الم تصرات. •

                                                 
 .2002،يناير إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامةوثيقة السياسات العامة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 1



الفصل الثاني: قياس الحكم الراشد وآليات تطبيقه قي األنظمة السياسية 
 المختلفة

 

41 

 

الوييي و ميييذ  وييييصي امشيييخاأ ءهييير امكتيييا  إليييى ممايييين الخيييذمات العاميييو مايييل  •

 والتعله  واإلجاالات الم لهو...

م تص  الرتافهو اخوصأ الضرامن الم لهوت وض  المهزا هوت وأ ما  اإل تياس في  ويل  •

 اطاع.

 مذ  اإل تاس الصطم  للمماطق الضعهتو الصص  المتصاعو من همو مصر . •

 مذ  تجاوب اإلجاالات الم لهو م  مطالن التفرا . •

 الفاسذل ف  ول وصمص و لت  هن فرأ المراالوو.مذ  تط هق جيمفراطهو  •

 مذ  فعالهو الفصا هن الم االحو للت اج. •

 1اللجمو ماضهو ف  ااترار سذج المتامج المعالجو لرل م شر المه   ه ق. -

 

 

 

                                                 
1 The CDP Report  2004, Op. Cit. 
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 .المطلب الثاني: االبعاد التطبيقية للحكم الراشد

 وما  ل  : تضمن ال    الراشذ  ال و أاعاج مترااطو فهما يهم ا وع     

 ورتعلق اط هعو ال لطو ال هاههو وشرسهت ا. البعد السياسي: -1

وعص  تعلق اعمل اإلجاالل العامو ووتا ت ا وفاسلهت ا سهى البعد المؤسسي أو التقني: -2

يضمن ترههخ جسام  اإلجاالل الجهذل لر ون الذولو والمجتم  وتصفر ول من الرتافهو والم ا لو 

عهاكل م ه هو تتال م ومرسلو الت صي الذيمفراط  اليت  رت ل  الت  ت تذس  إالها  جسام 

 يذوالل االمتتهرات ال اافو. 

: ص يجصز اءتاي جوال وأعمهو ال عذ اإلاتواجت البعد اإلقتصادي وتحسين مستوى األداء-3

سهى يمال عيا ال عذ أسذ أع  م اوال والهات ال    الراشذ الجهذ وخطصل سلى طررق الت صي 

سهى ل  يعذ اإلعتمام م وصالا ف  ت ذ ذ م تصرات الممص اإلاتواجت وإ ما امتذ الذيمفراط  

لهرمل و صب ت  هن م تصرات امجا  اإلاتواجت لمصا  و مختلف امزمات والن س ر 

 ايالسات عه لهو .



الفصل الثاني: قياس الحكم الراشد وآليات تطبيقه قي األنظمة السياسية 
 المختلفة

 

43 

 

ول يا فإن ال عذ اإلاتواجت  تعلق اط هعو ال هاهات العامو ف  المجالهن اإلاتواجت      

ذ  تي هرعما سلى سهال المصاطمهن ف  ت  هن  صسهو سهات    اعهن سن واإل تماس  وم

 . 1سالات ا م  اإلاتواجيات الخاال هو والمجتمعات امصر  من   و أصر  

آلهيو مت اجليو ا لية طصسيا مين ا يل  ت وعي آلهيو مرا عيو الم يذأ اإلفررفي وما وتص ذ ماهيمهة ا   

جولييييو ممييييم اص ضييييمام طصسييييا فيييي  الصايييية ال اضييييرت  16جوي اصت يييياج اإلفررف تسهييييى واففيييية 

وأشييياالت افهيييو اليييذوي إليييى  هت يييا فييي  اص ضيييمام ت  وعييي  آلهيييو مراا يييو ااتهيييو مفويييصج ي يييا ت مييي  

لم يييييتمر ال هاهيييياتت المعيييييا هر والمماالهيييياتت التييييي  تيييي جت إليييييى اصهييييتفراال ال هاهييييي  والممييييص ا

والتراميييل اإلالهمييي  والفييياالتت والييين مييين صيييالي اصشيييتراع فييي  التجييياالب والمماالهيييات امفضيييل 

 جاسات  تضمن الن معالجو المفيامع وتفهيه  ال ا يات ل ميا  ايذاللت وايذ استميذت مجمصسيو مين 

 ع  والتال : المبادئ الرئيسية

 اهعو.المراالوو الص  –الرتافهو  –الملرهو والفهاجل الصطمهو  -          

                                                 
1 Jeff Huther, Anwar Shah, Applying a Simple Measure of Good Governance of the Debate on 

Fiscal Decentralization. 
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تعمييل اآللهييو سلييى إ ييرا  م ييصر أو اهييتتتا ات فيي  المميياطق امالحعييو ايعييذاف ومعييا هر معهمييو 

 تخع ال رامج وال هاهات لرل يلذ مراالع. واذ شمل الم ج المهاج ن التالهو:

 أ. ال انب السياسي:

 مم  وتختها المزاسات الذاصلهو. -1

 تط هق الذيمفراطهو الذهتصالرو الفاممو سلى المماف و ال رل والعاجلو وال    االفا صن  -2

تراهييييو وسمايييييو ال فييييصس الافافهييييو واص تماسهييييو واصاتويييياجيو وال فييييصس المذ هييييو وال هاهييييهوت  -3

 وسفصس المرأل وامطتاي وسفصس المجمصسات الضعهتو.

ال ييلطو الفضييامهوت ااإلضييافو إلييى فعالهييو ال ييلطو فوييل ال ييلطاتت ميي  ضييمان اهييتفالي  -4

 الترررعهو.

 الم ا لوت ووتا ل اإلجاالل ال  صمهو. -5

 .1م اف و الت اج ال هاه  -6

                                                 
، وثيقة للسياسات العامة لبرنامج االمم المتحدة ادارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة. برنامج االمم المتحدة االنمائي،  1

 12-10، ص ص، 1997االنمائي، كانون الثاني / يناير 
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 ال انب االقتصادي: -ب

 تط هق ههاهات ااتواجيو ولهو وت فهق  مص م تمر. -1

 و. عل ال هاهات ال  صمهو أكار شتافهو ومتصاعو م  إجاالل المتفات العام -2

 م اف و الت اج سلى الم تص  اصاتواجت. -3

 تراهو الترامل اإلالهم . -4

 سلى م تص  إجاالل الرروات: -ج

 ت هاو ال هاو للمراطات اصاتواجيو. -1

 تعلق و فو المصاطن االرروو  تضمن الن الم  ولهو اص تماسهو  -2

 أصالس سمل  هذل. -3

 معالجو سوع الم اعمهن اعذالو. -4

 .1وم اه و الم  ولهن والمذالا  ف  الرروو م ا لو -5

 الجا ن اص تماس : -ج

                                                 
 .10، ص.الحكم الرشيد:المساءلة والشفافية، مكتب الساسات االنمائيةبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية: 1
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 تراهو اصستماج اليات . -1

 اهتمراال الممص والفضا  سلى التفر. -2

تراهييييو المميييياطق اص تماسهيييييو الرمه ييييهو يتيييييصفهر المهييييالت يييييرف المهيييييالت الطااييييوت ال يييييهصلو  -3

 ...1المالهو

 الجم هن.العمل سلى الم اوال يهن  -4

 ترجه  المراالوو الصاهعو ف  سملهو التطصرر والتممهو لجمه  الرروا . -5

 

 

 

 

 

 

                                                 
1The CDP Report  2004, Op. Cit .p.45. 
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والتنميلللة  الديمقراطيلللة و الحللللـم اللللللراشد المبحلللث الثلللاني: العالقلللة الواقعيلللة بلللين

 : أي م ال لتطبيقها عربيا.االقتصادية

يعمييل سلييى الفضييا  سلييى التفيير ال  يي  الراشييذ الحمييا العامييل امكايير أعمهييو والصسهييذ اليييت      

للجمعهيييو العاميييو اممييي  المت يييذل فييي  هييي تم ر أ لصي  تييي  مييي تمر اميييو املتهيييوت فوت  يييهن التممهيييو

ت تع يذ زسميا  العيال  ايإسالن ألتهيو اممي  المت يذل الييت وضي  امعيذاف الرمه يهو للفيرن 2000

رييو مرييتروو ال يياجت والعرييرون. يج ييذ اإلسييالن إ ماسييا ليي  ي يي ق لييم ماهييلت سهييى لخييع الا 

 … اإل  ان لى التفرت وضمان سفصس لل الم واممنت التممهوت الفضا  س

 .والحكم الراشد والتنمية االقتصادية الديمقراطيةالمطلب األول: شد  االرتباط بين 

التييي  و  2015ا يييل  ويييان مييين المفيييرال ا جازعيييا( لرييي  MDGSتتضيييمن أعيييذاف التممهيييو )      

 ومم ا: سلى سذل ساصت المه هو لإل  ان تالوز 

 الفضا  سلى التفر المذا  والجصع.-

 سالم . ت فهق تعله  أهاه -
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 .الم ا  الجمذالرو وترجه  تراهو الم اوال -

 .1تختها اتل امطتاي-

 .ت  هن الو و اممصمهو-

 .م االحو أمراض اص ذزت مالالرات وأمراض أصر  -

 .ضمان اهتمراالرو يهاهو-

 كو سالمهو للتممهو.تطصرر شرا-

أن تت   وعفهيذل ممت يصم  وف  عيا المفام تجذال يما اصشاالل الى تعررف الذيمفراطهو إا يم ن    

أو  اررييو. عيي  سفهييذل افييذال مييا تج ييذ مجمصسييو امفريياال ال هاهييهو التيي  تتوييل أفضييل شيي ل 

 م تمل من المماصمو اص تماسهو. 

                                                 
لبرنامج االمم المتحدة ، وثيقة للسياسات العامة ادارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامةبرنامج االمم المتحدة االنمائي،  1

 12-10، ص ص، 1997االنمائي، كانون الثاني / يناير 
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يم يين أن ي ييصن عيييا المت ييصم ماييال . لريي  ترييصن جيمفراطيي  يجيين أن ي ييصن ليين إيمييان        

لفييراالات اي ت يي  ت وأن تتع ييذ اترييرل أن االميياحت أن تعتفييذ أن ل يي ص  الميياح سفييصس  ايتييو لوييم  ا

 كل الماح مت اورن ف  اعا اممصال امهاههو والضروالرو.

 :ف معمى الذيمفراطهو وح يا يم ن تلخهع    

*  مل صتخاا الفيراالات فهميا يخيع الفصاسيذ وال هاهيات الملزميو اري ل  مياس  ااإلضيافو إليى 

مفراطهيو أ ين ويل أسضيا  المجتمي  تمتعيصن مماالهو الراااو من ا يل المياحت والترتهين امكاير جي

 اال فصس المت اورو والمراالوو التعالو مصي  وهن ف  اتخاا الفراالات م اشرل.

* ال  صمو الت  فه يا المصااي  الرمه يهو لل يلطو ال هاهيهو تريصن سيرلت ساجليوت وو يصج ا تخاايات 

  ييهن فيي  امالاييام  ممتامييوت سييصال   ال ييو ميين وييل صمييس جوي م ييتفلو عيي  جيمفراطهييو الهييصم ومييا

 أهتل.
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تصهييي  إليييى اصلتيييزام امييييل  للذيمفراطهيييو ففيييذ  إلسيييالن العيييالم  ل فيييصس اإل  يييانأميييا االم ييي و ل

ايييإسالن نايييين إالاجل الريييعن هيييترصن ااسيييذل هيييلطو ال  صميييو ن وتضيييمن لريييل شيييخع ال فيييصس 

 .1الضروالرو للمراالوو ال هاههو التعالو

م ميمج 1966ت ت متيم الجمعهيو في  لل فيصس المذ هيو وال هاهيهوالمهااس اليذول  وفهما يخع      

ممزليييو اا ص هيييو ملزميييو ل يييق امفيييراج للمرييياالوو فييي  العملهيييات التييي  ترييي ل تويييرفا فييي  الرييي ون 

 العاموت ااعذ من الن اص  ال مايو  المتعلفو  اال فصس وال ررات التراالوهو.

ن ت  يييييهن فعالهيييييو م يييييذأ  ليييييىت الجمعهيييييو العاميييييو ت مييييية للميييييرل اموليييييى ايييييراال س1988تييييي  ف    

اص تخاايييات الذوالريييو والذامميييو ن وجسيييصل لجميييو سفيييصس اإل  يييان ن إليجييياج طيييرس ووهيييامل مالمميييو 

 لت  هن وفعالهو م ذأ اص تخااات الذوالرو والذاممو ن.

 

                                                 
 ، في:نشأة وتطور المجتمع المدني مكوناته وإطاره التنظيميعبد الغفار شكر،  1

http://www.mowaten.org/pivot/civil-society/01-05/civil-society-06012005-01.htm 

http://www.mowaten.org/pivot/civil-society/01-05/civil-society-06012005-01.htm
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ت مييية الجمعهيييو سليييى امايييل ايييراال واسيييذ هيييمصرا  تعاميييل مييي  اعيييا هيييمات  1988مميييي و       

ج المت ييييصم لريييين أيضييييا للتصهيييي  سلييييى م يييياج  اييييه  وسملهييييات الذيمفراطهييييوت لييييهس ففييييل يتصضييييه

 وم ه ات وآلهات الذيمفراطهو. اراالان يعت ران االت  امعمهو: 

 سصي ن ترورج وجس  الذيمفراطهو ن 2000/47اراال  -

سييييصي ن تفصرييييو المريييياالوو الرييييع هوت العذالييييوت العذالييييو اص تماسهييييو وسييييذم  2001/36اييييراال  -

 من الذيمفراطهو.التمههزت ويهاههات ضروالرو 

ي ييييل الفيييراالات وسليييى ضيييص  الج يييصج الخاييييو لت تهيييز ال يييصاال ييييهن اليييذوي وإيجييياج الطيييرس      

سييصي ن مصايييلو ال ييصاال  2001/41والصهييامل للتييرورج وجسيي  الذيمفراطهييوت ت ميية اللجمييو اييراالا 

 .1نسصي اإل را ات للترورج وجس  الذيمفراطهو 

ذيمفراطهييو ن لتزورييذ الصهييامل جسيي  ال ة الجمعهييو العامييو اراالعييا الصاضييج اموي سلييى ن تييرورجت ميي

 لذس  الذيمفراطهو من صالي:

 .. الترورج للتعذجيو1
                                                 

 .مرجع سابقعبد الغفار شكر،  . 1
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 . ترورج وسمايو واسترام ول سفصس اإل  ان.2

 .. تفصرو س   الفا صن 3

. تممهو ووض   اام ا تخاي  يرج  التع هر ال ر والعياجي إلالاجل المياح مين صيالي ا تخاايات 4

 .1جوالرو وجاممو

اإلطيياال الفييا ص   واآللهييات الضييروالرو لتم ييهن مريياالوو وييل أسضييا  المجتميي  . صلييق وت  ييهن 5

 المذ   ف  تعزرز الذيمفراطهو.

 . تفصرو الذيمفراطهو من صالي ال    الراشذ.6

 . تفصرو الذيمفراطهو االترورج للممص الم تمر.7

  يييا هو سليييى ميييا اويييرت فيييان تفررييير ير يييامج اممييي  المت يييذل لإل ميييا  سيييصي التممهيييو اإل يميييا     

وهيييي  مت ييييصم ن ال  ييييي  الييييذيمفراط  ن إليييييى ال  يييي  الييييييت يعمييييل سليييييى ت فهييييق التممهيييييو  2002

 اإل  ا هو.

                                                 
 المرجع نفسه. 1



الفصل الثاني: قياس الحكم الراشد وآليات تطبيقه قي األنظمة السياسية 
 المختلفة

 

53 

 

نت س يييي  جيمفراطيييي  ي ييييتلزم م ه ييييات وتييييص لت وحهاييييو  الحكللللم الراشللللدماييييل مت ييييصم ن         

ااتواجيو وههاههو متصاعو وضروالرو للمميص اصاتوياجت وإجاالل فعاليو للخيذمات ال  صمهيو. لرين 

م ال  ييي  اليييذيمفراط   تعليييق اال رريييو وسفييصس اإل  يييان ال هاهيييهوت وإزاليييو التمههيييز ويعيييذاف مت ييص 

مروزريو. أت  ييذوي أسميياي إيييالر ي يت ذف يمييا  الم ه ييات والفصاسييذ التي  له يية ففييل وتييص ل 

لرييين أيضيييا ساجليييو و زر يييوت ورطيييصال الييين مييين صيييالي سملهيييو جيمفراطهيييو يملييين ويييل المييياح فه يييا 

 يصت ههاه  سفهف .

ذمج ال    الذيمفراط  ف  فررل ال  ي  الراشيذ للتممهيوت وسملهيات الذمفرطيوت واليق اريين ع يا  

 .1ضمان ال فصس ال هاههو والمذ هو وال ررات و فصس إ  ان

 طصال امجب ال ال  سجج مختلتو ترحل الذيمفراطهو ا لتا  صس  ال   : ال هئ والجهذ.      

س هييلمهو وحا تاييام إهييفا  إجاالات س صمهييو فاهييذل ( أوصت تْ ييمج الييذيمفراطهات للمييصاطمهن اطيير 1

وءهيير وتاييوت يهممييا يم ييم   ال ييمار ي فييا  أ امييو  ا  ييو وأكايير وتييا لت وح يييا ف يي  تعمييل سلييى 

 يم   صسهو ال     هذل سلى المذ  ال عهذ.

                                                 
 .52، ص. 10،1993التمويلوالتنمية، م. ،" مركزية الحكمتحقيق ال ميناسيان،" ترليزاتيز 1
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ميين  اسهييو أصييير ت ام امييو اصهييت ذاجيو ايييْذ تعمييل سليييى اإليييالر اريي ل تلفيييام ت لريين إاا لييي  

 ن تتهر االفصلت لرن عيا اْذ ي تترس همصات أو سفصج طصرلو. تتعلت يْمرن أ

  يييين يجيييين أْن  عت يييير ال ييييصافز ال هاهييييهو التيييي  ترييييتتل سلييييى ال  صمييييات وسلييييى امشييييخاأ 

والمجمصسات اليت ف  الم تن. ال  يام سْميذعْ  ال يافز لالهيتماع لميا  رريذل المياح إا يجين أْن 

 اات. صا  صا ا تفاجات   ورطل صن جسم   ف  اص تخا

عمياع ومهييو سالهييو مييْن ال هاهييات ال  صمهييو ال ييهاو الم ييتفلو لييذ  ام امييو اصهييت ذاجيو. صسيي  

 ن عيل فهما  تعلق اامزمات المالهو امصهرل.Goetzmannن

 تترض أن المورفههن يعهرون إلى جوتاتصالروت وما وا ة ا ذو ه ها...  تترض أاعيذ ايين       

عييييا مييا وايي  فييي  … الذولييو المفترضييو ص ت يييتطه  الصفييا  االتزامات ييا الييذ صن تتييراك ت وس صميييو 

 .1ال فهفو. سررات مْن مال هن الماح ف  امهصاس الواسذل ترا عْة م صرا إلى التفر

يييذون يييصت جيمفراطيي ت ليي  تريين ل يي  هييهطرل سلييى امصطيياال التيي  فرضييت ا س صمييات  . لذال ييو 

ت ليي  ي ين ل يي  طرريق لتْ يي  عييل امصطيياال أك يرت يييذون م ه يات ههاهييهو شيتافو و ييي افو سيرل

                                                 
1 . The CDP Report  2004, Op. Cit .p.48 
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الييي عا ي يييمصن عييييا المايييام الضيييرر   ييييذون تماهيييل. فييي  ال فهفيييوت تييياالرخ مْمليييص  ايمالييييو … 

ال  صميييات ءهييير الذيمفراطهيييو التييي  ت ييي ن اما  العايييه  لريييعصح ا( سليييى  ا ييين آصييير العمليييو 

الفييييصل أو  المعذ هييييوت سييييذج مييييْن الرتيييياب صسيييي  اييييين اص تريييياال المجمصسييييات الموييييل هو لر يييين

لإليجيياالات ااهيي  الم ه ييات الذيمفراطهييو اييْذ تيي جت إلييى  مييصج ال هاهييوت وْمميي  اتخيياا الفييراالات 

 -الرمه هو المطلصحو ف  سملهو التممهيو. تتعليق و  يو الماير امكاير شيع هو ايالممص ال يمتافصالت 

هييييمصات الماضييييهوتوعص متتييييق سلهييييمت ميييي  مييييا وييييان هييييهْ ذث يييييذون الفهييييصج  30سهييييى صييييالي الييييي

 . 1االمو سلى ال فصس ال هاههو والمذ هو ت ة  ااممالو

االت ييا  الفضييهو اييالتتهر العاييه  اليييت تْعرضييم الييذيمفراطهات اص تخايهييو سملهييا فيي  التييرورج     

للفاسذلت ف  اتخاا الفراالات التراالوهو. ال فهفيو ايين امييصات اص تخايهيو يْمرين أْن تريتر  عييا 

تمهييو لل ييْهطرل سلييى العملهييو اص تخايهييو فيي   تييس  الطررييق مييا اييْذ يْ ييمج لففييراج أو امسييزاب ال

 Piero Gleijesesتفرر ييا إان عيي  أ امييو اهييت ذاجيو اريي ل متتييصر. يهممييا عييص مفتيي س ميين 

                                                 
 .54، ص. مرجع سابق، ميناسيان ترليزاتيز 1
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 السييي  ميييْن ال اليييو فييي  أمرر يييا الالتهمهيييو: نالويييمذوس مييين الخييياالج يعت ييير جيمفراطهيييوت لرييين مييين 

 .الذاصل عص  اام اهت ذاجت

تج اييين مفذمييو الم ه ييات الذيمفراطهييو فيي  شيي ل سفييصس ههاهييهو أكايير يْمريين أْن   ييتم        

كتايوت سفصس مذ هوت وسررو الو افوت يهن اآلصررنت اْذ ترصن أو اْذ ص ترصن مرت طيو يت  يهن 

ال  يي . إن ال يي اي ال فهفيي ت  يي ت عييل الفييصل المتعلفييو اييالفصات  صارييْة ففييل فيي  العييال  ال فهفيي . 

اتصالرييو عيي  نالفاسييذل أو اصهييتاما  فيي  الماضيي ؟ عييل ت ييمج أكايير عييْل ال يياصت المْختلتييو للذوت

الييذيمفراطهات لل يي ان اْصتهييياال يييماع ههاهيييو أكايير فعالهيييو أو ي ييتعملص     ففيييل ويييجال للتايييات 

الخايييييو وامالهييييو ال اكمييييو لل ييييْهطرل سلييييى ال ييييلطو ال هاهييييهو ورت ملييييصن سييييذم فعالهييييو وف يييياج 

 .1ام امو؟

اطهو له ْة ضروالرو تماما لل    الجهذت س يما يهمميا ال  ي  ال يهئ ف  ال فهفوت الذيمفر         

م تميييل  يييذا ت ييية تراكهييين جيمفراطهيييو الهيييمهو. سليييى أييييو سيييايت يعت ييير الييين سيييرات معيييرضت 

وا تخااات تماف هو تْجعل من المم ن إلزالو الفاجل ال هاهههن ال يهاهن أو التاهيذ ن. عييا يريج  

                                                 
1The CDP Report  2004, Op. Cit .p. .50 
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العاميييو. تعطييي  الذيمفراطهيييو الميييصاطمهن وهيييامل ءهييير  الزسميييا  لل ْ ييي  اتعالهيييو أكايييرت للمويييل و

لمراا و الم  ولهن والمرياالوو في  ييم   - معهاتت سرواتت أ  زل اإلسالم  -ا تخايهو أيضا 

 الفراالات.

ااإلضييافوت الزسمييا  فيي  الييذيمفراطهات سْمييذعْ  سييصافز أاييص  )ووهييامل والتزامييات أكايير          

م ه اتهو( لتصضهج وت ررر اراالات   وصهتراالل التر هلو الصاهيعو ميْن جوامير ا تخايهيو ا يل اتخياا 

الفراالات.تعطييي  عييييل المرييياالوو والمفييياع إس ييياح أايييص  ميييْن ملرهيييو ال هاهيييو. ومتهجيييو توييي ج 

اهيييتفراالا وال  صميييو أكاييير شيييرسهو . ل ييييل وءهرعيييا مييين امهييي ابت فا يييم افيييصل فييي  ال هاهيييو أكاييير 

 مول و وواصت م اسذل سلى التممهو لتراهو وترورج ول من الذيمفراطهو وال    الجهذ.

سلى ن الم اسذل الخاال هو ف  المول و الصطمهونت اص مان يعيززان اري ل  USAIDط فا لتفررر

 .1واجال ت تعمل لتفذم المول و العامومت اجي: سمذما يطصالان هصروت م

 ت جت الم ه ات العامو أجواالعا المعهمو. -

 اإل ماع اص تماس   ْذس  ورا ة  اام ال  صمو. -
                                                 

1 E. Simonis,Op Cit. p.05. 
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 تختها سذل المزاسات   جت إلى اصهتفراال. -

واهييييتاماال يْويييين فيييي  اليييي الجت يجيييييب يترييييالهف الوييييتفات الممختضييييو المرت طييييو االرييييتافهو  -

 وس   الفا صن. )أيضا ا  ن تصفر اممن ف  ظل و صج س صمات م تفرل(والررسهو ال  صمهو 

فيييي  سالييييو  مييييص عييييييل اصاتويييياجياتت تت  يييين الرفاعهييييو اإل  يييييا هوت وتتصهيييي  التجييييااللت ورعميييييق 

اصهييتفراال والفييذالل ههاهييهوت وتوييي ج عيييل ال لييذان أكايير امسضيييا  م يي ولهو وامكايير جعييا  فييي  

 المجمصسو الذولهو.

ر ال  يييي  هييييهئ وءهيييير جيمفراطيييي  أو جيمفراطيييي  اريييي ل هييييط   ت سصامييييق االت ييييا نت متييييى  عت يييي

 التممهو ت جت إلى  تامج إالهمهو وسالمهو ستما.

 التفر يو ج ممتررات يْعرس المواجال الم ذالل اتعل الت اج. -

 .1 فامع مالهو مزممو تورف وت عذ الم تامررن الذولههن -

الت ييههر الطييامب لل هاييو والييو التمييصع ال هييصت   ييذج المهييزان ءهيياب س يي  الفييا صنت وا تريياال التفييرت 

 .1ال ها  العالم 

                                                 
1 . E. Simonis,Op Cit. p.05. 
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 في الوطن العربي. تطبي  الحكم الراشدم االت واقع و المطلب الثاني:  

إن إالها  جسام  ال    الراشذ  تطلن و صج م ه ات اصرو صالها   اام جيمفراط          

صايو وأن الذولو ال ذ او ع  جولو م ه ات واصا هن .وتتمال عيل الم ه ات ف  ال لطات 

الاال و المعروفو :ال لطو الترررعهو والتمتهييو وال لطو الفضامهو فضال سن وهامل اإلسالن 

            .ر  اماااو ال لطو الرااعو ااإلضافو إلى م ه ات المجتم  المذ  واإلتواي الت  تعت 

وت ذف سملهو اإليالر ال هاه  ف  الصطن العرح   إلى ايجاج جولو م ه ات اصرو        

والرتافهو عص  من إيالر م ه ات الذولو ا هى تو ج أكار وتا ل وصضصسا للم ا لو

شر  ضمان اجام ا الذيمفراط  ال له  وتممهو اذالات ا  سلىتسجر الزاورو ف  ال    الراشذ

لزراجل فاسلهت ا والف  م تص  اجام ا من صالي تمتع ا يذال و سالهو من التعفهذ والتخوع 

الصظهت  والتما ز ال مهصت ف  إطاال سملهو الت ذ ى ال هاه  ) تما ز الصظامف وال مى 

صن وإن يروز وظامف  ذ ذل ال هاههو وتخوو ا( وعيا مات ذث سمم يامصمهل عمتمرت

                                                                                                                                                         
1.  The CDP Report  2004, Op. Cit .p.52. 
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لومتمصسو وتطصرر يمى متخووو مجا  عيل الصظامف تم ن عيل الم ه ات من اهتهعاب 

 .1مطالن المراالوو ال هاههو وعيا ما   جت إلى ت فهق اإلهتفراال ال هاه 

ولن  ت فق اإليالر الم ه   إص من صالي و صج عهاات ترررعهو وتمتهييو واضامهو    

تصرهن الصطم  والم ل  ا هى تتم ن ال لطو الترررعهو من تصهل اصتالف هلهمو سلى الم 

الموالج ومماارتم ووض  ال هاهات والفصا هن وت ذ ذ أولصرات المصاالج الت  ت  ر م اشرل سلى 

التممهو وترتل ال هاات والعملهات والعملهات اإل تخايهو ا را  ا تخااات تت   ااإلهتفالي 

ت الترررعهو وعهاات اضامهو تذس  ههاجل الفا صن وتضت  اممن والرتافهو لتر هل ال هاا

واإلطمامان سلى العالاات اإل تماسهو وال هاههو واإلاتواجيو وت اسذ ممامات سفصس 

اإل  ان سلى ضمان تفهذ م ه ات ال    االفصا هن الصطمهو واإلتتااات المعترف ي ا جولها ف  

 المصا هق الذولهو .

                                                 
، 2003، ترجمة: ربيع وهبة، القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدنيستيفن ديلو،  1 

 .31-30ص ص 
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وجامما وف  إطاال جس  التطصرر الم ه   لل هاات الترررعهو ت فإن ير امج امم  المت ذل    

اإل مام  إلجاالل ال    الراشذ ف  الذوي المامهو يفصم يتفذي  م اسذات إلاامو عهاكل و ا  

وسملهات وا را ات يرلما هو وطمهو أو م لهو تت   االرتا ل فضال سن تذالرن ال رلما ههن سلى 

ضطالع ايجواالع .وتذسه  العملهات اإل تخايهو اما ف  الن جس  اللجان اإل تخايهو اإل

 . 1والترررعات اإل تخايهو وت جهل الماص هن وال جالت اإل تخايهو 

ويمكن راصد ذلك عبر اصالت المؤسسات الية بإدخال عليها معايير الحكم الراشد في 

 الوطن العربي والمتمثلة في:

 ري والتشريعي:اإلصالت الدستو  -1

ور ذف اإليالر الذهتصالت والترررع  ل لطات الذولو إلى إاامو  اام ههاه  تعذجت      

يضمن التول يهن ال لطات وتصاز  ا وترامل ا ف  أجام ا لصضامت ا وعيا ما  صفر الهات 

اليت  الم ا لو والم اه و الت  تخض  ل ا ال  صمو وضمان التذاوي ال لم  لل لطو اممر

  ن إ را  تعذ الت جهتصالرو واا ص هو .ي تص 

                                                 
  1997،يناير إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامةوثيقة السياسات العامة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،1
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اما أن الذهتصال عص أهاح اصا هن الذولو فال يجصز أن تتمااا مصاجل  إصالت الدستور: -أ 

م   مصاج الماام ال هاه  اليت  مرذل المجتم  ورجن أن تتصافق م  المصا هق الذولهو ل فصس 

 اإل  ان وأن تع س المتتهرات والتطصالات الذاصلهو

ذوي العرحهو من أو الخاال هو وم ا رت ا . ليلن و ن تو هج اموضاع الذهتصالرو ف  ال 

صالي تعذ ل المصاج الت  تتعاالض م  متطل ات الذيمفراطهو  وازالو التجصل يهن  وصأ 

 الذهاتهر وأعذاف المجتم  ف  التطصال الذيمفراط  والن اما يضمن :

 التول يهن ال لطات الترررعهو والتمتهييو فوال واض ا ويرر ا . -1

 التذاوي ال لم  لل لطو االطرس ال لمهو جوالرا. -2

 إاامو ا تخااات سرل توصن المماالهو الذيمصاراطهو وتضمن سذم استرام  -3

ال لطو من صالي ايالر الماام اإل تخاي  اما يضمن التماهل العاجي لرل فاات المجتم  

 . 1وامصي يماام الفاممو الم  هو واهتفالي اإلجاالل اإل تخايهو

 .للم ا لو  تر هل س صمو وفق المتامج اإل تخايهو وصضصس ا ار ل م تمر -4

                                                 
1 E. Simonis,Op Cit. p.08. 
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 ال رلما هو .

 ايالر ال لطو الفضامهو وتعزرز جوالعا ويها و اهتفالل ا من   تهن :   -5

امولى اإلهتفالي المال  واإلجاالت والتم  . والاا هو :  اهتفالي الفاض  ف  اضامم س ما 

وتمتهيا وتعزرز جوال الفضا  ف  الراااو سلى جهتصالرو الفصا هن واللصامج وف  الراااو سلى 

 شرسهو وهالمو اراالات وأسماي مختلف الم ه ات والذوامر وام  زل ال  صمهو .

 إلتا  العمل االفصا هن اإلهتامامهو واصا هن الطصاال   المعمصي ي ا ف  اعا  -6

ال لذان العرحهو. وهن اصا هن وترررعات تضمن سذم اإلستذا  سلى ال ررات العامو وال فصس 

 . 1ال هاههو

 السلطة التشريعية:إصالت   -ب

يعت ر و صج مجالس ترررعهو يختاال أسضااعا سن طررق اإل تخااات أسذ أع  م شرات      

المماالهات الذيمفراطهو صايو إاا وا ة عيل المجالس هصا  الصطمهو أو الم لهو اماااو امصات 

  يماالح من صالل ا المصاطمهن سفصا   ال هاههو والمذ هو من صالي سملهو المراالوو ف

                                                 
  .120ثناء فؤاد عبد اللله، مرجع سابق، ص.   1
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يهاءو الفصا هن والفصاسذ الفا ص هو والترررعهو والم اعمو ف  سملهواتخاا الفراالات واله  

ال هاهات العامو والت  تعمل ال لطو التمتهييو سلى تط هف ا .وتت  سملهو إيالر ال لطو 

 الترررعهو من صالي التروهز سلى اآللهات التالهو:

 األخذ بآلية الفصل بين السلطات   - 

العمل البرلماني من خالل م موعة من اآلليات التي تساهم في التطوير تطوير   -

 المؤسسي 

 إصالت النظام اإلنتخابي . -

 تفعيل دور األحزاب السياسية. -

 .1تش يع المشاركة السياسية -

 إصالت السلطة التنفيذية:إصالت اإلدار  العامة والخدمة المدنية: -2

ااست اال أن ام  زل اإلجاالرو أجال س صمهو لتمتهي ال هاهو العامو ومن    ت فهق التممهو         

اإل  ا هو . ورتج ذ إيالر المماصمو العامو إلجاالل ال    ف  ترخع الرهتهو الت  تت  ي ا 

                                                 
1 E. Simonis,Op Cit. p.10. 
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مماالهو ال لطو وتصزرع ا تصزرعا متصاز ا جاصل الم ه ات ال  صمهو من صالي تط هق 

  ا لو الذاصلهو وتمال مختلف  ماسات المجتم  موذال للم ا لو الخاال هو.الالمروزرو والم

ال صومو الجهذل من أ ل التممهو ف  الررس اموهل أن  وررهر تفررر ال من الذول      

وشماي إفررفها أن عيل الممطفو تتوف يص صج فجصل سصومو م  ا تعا   من إ ختاض  صجل 

ماعص متصا  االم  و لم تصرات جصصل ا وإن عيا الفوصال اصجاالل ف  الفطاع العام سن 

الم ه   ف  الذوي العرحهو أج  إلى فجصل التممهو ول يا فإن تممهو الارو اهتراتهجهو وحما  

 .         1إطاال م ه   لتذسه  عيل الرارو يمال أسذ أولصرات اإليالر ف  الممطفو

ترترع  ا  اإلجاالل ف  الذوي  ا أ  صوامع  ا  اإلجاالل ف  الصطن العرح ومن       

                                                                           أنالعرحهو ف  مجمصسو من الخوامع سلى الرء  من و صج مجمصسو من اصصتالفات يهم ا 

ث اصهتعماالت اإلجاالل العامو ف  عيل الذوي ع  إجاالل مفلذل أكار مم ا أيهلو  ارا لتي هر اإلال 

 سلى إجاالات ا.

                                                 
 .56، ص. مرجع سابق، ميناسيان ترليزاتيز 1
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وما أن ال هرواراطهات فه ا تتتفر إلى وصاجال ماعرل ااجالل سلى التخطهل وتمتهي ال رامج         

التممصرو وما أن عيل ال هرواراطهات تتمت  ااهتفالي و هر صستراالعا الخ رل التمهو وو صج 

الصض  الرهم  والصاا   اتجاعات ءهر إ تا هو ف  أ  زت ا. ااإلضافو إلى التمااا يهن

ال فهف  س ن ما ي مهم نالرجسن االرهمهو والت  تجعل من الوعن ف   الماام إلجاالت ل يل 

الذوي ليلن و ن أصي عيل الخوامع اعهن اصست اال أ ما  الرروع ف  سملهو اإليالر 

 .1اإلجاالت 

يضمن الفضا  تصفهر الراااو سلىال لطات امصر  ف  الذولو إصالت السلطة القضائية:  -3

من صالي م اه و الم ه ات والم  ولهن سن أفعال   وتورفات   .كما تلعن الم ه ات 

الفضامهو أيضا جوالا عاما  ف  ضمان س   الفا صن من صالي تت هر جهتصالرو الفصا هن 

ام افصا هن ال الج وسذم تجاوزعا وما الترررعهو والملراهه  التمتهييو ومن صالي ضمان اإللتز 

 صفر الفضا  أيضا مر عا لتا المزاسات يهن المصاطمهن إص أن واا  الفضا  ف  الذوي 

                                                 
  .06ص.،2005فبرايرالقاهرة،،تحسين أداء التنمية من خالل إصالح إدارة الحكم في الدول العربيةأحمد عاشور، 1
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العرحهو ير ل سامفا و هرا أمام إالها  جسام  ال    الراشذ فه ا ول يا فإ م من أولصرات سملهو 

 ى م  جسام  ال    الراشذ.اإليالر ال هاه  إ را  إيالر ف  الماام الفضام  ستى  تماش

إن ال لطو الفضامهو ف  ام امو ال هاههو العرحهو جهتصالرا م تفلو إص أن عيل امصهرل      

سافاة سلى سضصال ال لطو التمتهييو جاصل ال لطو الفضامهو من صالي الوالسهات 

إلى  المممصسو للراها  أو الملص ع ف  تعههن أسضا  ال لطو الفضامهو وسزل   ااإلضافو

الت اسذ يهن ما تمع سلهم  الموصأ الفضامهو والصاا   ارا لإل ت اكات المتررالل ل فصس 

اإل  ان .كما أن و صج المخووات المالهو للفضا  ف   ذ ال لطو التمتهييو ي ذ من 

أهتفاللهو ال لطو التمتهييو  اعهن سن سذم وتا ل إجاالل العذالو وسذم تم م ا من سمايو 

  ان .وضمان سفصس اإل 

 



 
 

 خاتمة



 :خاتمة

 

69 
 

 خاتمة:

أن المؤسسات بإعتبارها كرافد من روافد الدولة مطالبة بإعداد في االخير يمكن القول         

استراتيجيات جديدة يتعين القيام بها وتسخيرها خدمة للتنمية المستديمة المرفقة بالمسؤولية االجتماعية 

المجاالت الحيوية لالقتصاد وهي مطالبة كذلك بالولوج والتحكم في مختلف   (R.S.E)للمؤسسات

الوطني والجانب االجتماعي والثقافي، مما يتطلب أن يكون األمر ذا عالقة بأولويات تحددها كل 

 .دولة من واقع قدراتها المستنبطة من قياس عناصر قوتها

كما يجب إعداد تصور للنتائج المرتقب الوصول إليها، ولن يتأتى ذلك إال بتبني         

يات الكفيلة بالحصول على هذه النتائج المرتقبة، فلخلق نجاح في هذه النقاط االستقطابية االستراتيج

من ناحية اإلطار المؤسساتي، يتعين على المؤسسات كروافد أن تقوم باختيارات حرة وواضحة المعالم 

 .ألجل تقييم أفضل وواضح وبطريقة مثلى للنتائج

االعتماد على استراتيجيات واضحة المعالم من واقع النظرات لذا يتعين عليها ومنذ البداية           

الجديدة للحكم والتسيير واإلرشاد المبني على االكتشافات واالبتكارات الجديدة في مجال إدارة األعمال 
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إن على المستوى الكلي أو الجزئي، ألن الحاكمية والحكم الراشد كمصطلح يتضمن اليوم وأكثر من 

من المعاني وأصبح يستعار من استراتيجياته االبتكارية المرنة الكثير من أي وقت مضى الكثير 

االستخدامات في مجاالت االقتصاد، السياسة، التنمية المستديمة، التقدم مع تقليص حدة 

المشاكل...الخ، فمصطلح الحكم الراشد يرتبط بالعديد من أنواع السياسات العمومية و/أو الخاصة 

على مختلف المستويات اإلقليمية للتدخل: فمن الحاكمية المحلية إلى الحاكمية  ويتميز بداللة واقعية

العالمية، مرورا بالحاكمية الحضرية، إضافة إلى تلك الحاكمية المتعلقة بالمناطق األوروبية واآلسيوية 

 .للسياسات النقدية، التشغيل، المؤسسات، شبكة المعلومات واألنترنت

أن التطور االجتماعي  تتمثل في ن أن نتكلم كذلك عن الحاكمية اإلجماليةوبعبارة أخرى يمك        

والديمقراطية هي عمليات تتدعم بصفة متعاضدة، فالديمقراطية تشكل جزءا ال يتجزء من التنمية 

والمترجم كتوسع في الحريات الحقيقية حيث أن الحريات الشخصية يجب أن يتم تقبلها، ومن هذا 

 . في الحريات يشكل الهدف األول والوسيلة األساسية للتنمية المنظور فأن التوسع

فأسلوب الحاكمية ومنه الحكم الراشد له الكثير من التأثيرات على سلوك األفراد الذي ينعكس          

على سلوك المنظمات والحكومات والدول، فأسلوب المشاركة يؤدي شيئا فشيئا أو يقود إلى مؤسسات 
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واة والتي تحل محل المؤسسات السابقة ذات إدارة األعمال الكلية والجزئية غير تتميز بخاصية المسا

  Dasالمرنة والتي بدورها جعلت من أفكار وسلوكات األفراد شبه مسجونة ومقيدة كما عالج ذلك

Gupta  في دراسة حديثة، بحيث عكست هذه الدراسة سلوكات األفراد في بناء الدولة القوية القائمة

الراشد، ألن ذلك هو األسلوب األمثل لتشجيع المسؤولية المحلية خاصة على مستوى  على الحكم

المتميزة بشساعة االنتشار  العديد من المناطقكما هو الشأن في  .الجماعات المحلية والحكم المحلي

األفقي لمؤسسات الجماعات المحلية وما يحدث بها يوميا من مناوشات وصراعات تخفي غياب الحكم 

شد وتظهر أن األشياء مجرد مجابهات عشائرية وحسد وبغضاء بحكم حب التفوق األجوف وغلبة الرا

 .سيادة عقدة التسيير من منطلق التشهير بالقبيلة والعشيرة والدوار

فاألسلوب الجديد للحاكمية يشجع إذن المسؤولية المحلية كما ذكرنا ويزيد في الحراك           

  الكثيرون.االجتماعي ويمكن أن يذهب لغاية التأثير على المعدالت الديموغرافية كما عالجها 
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 المذكرة مــلخص

كرة الى معالجة اشكالية تطبيق مبادئ الحكم الراشد في النظم السياسية ذتهدف هذه الم
والتي خلصت الى أن االشكالية ال  مع االشارة الى التجارب في الوطن العربي، المختلفة

تماد على استراتيجيات منذ البداية االعيتعين  تكمن في المبادئ التي يبنى عليها الحكم بل
واضحة المعالم من واقع النظرات الجديدة للحكم والتسيير واإلرشاد المبني على االكتشافات 
واالبتكارات الجديدة في مجال إدارة األعمال إن على المستوى الكلي أو الجزئي، ألن 
الحاكمية والحكم الراشد كمصطلح يتضمن اليوم وأكثر من أي وقت مضى الكثير من 

لمعاني وأصبح يستعار من استراتيجياته االبتكارية المرنة الكثير من االستخدامات في ا
 .مجاالت االقتصاد، السياسة، التنمية المستديمة، التقدم مع تقليص حدة المشاكل
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