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 األبعاد والمعايير والمتطلبات :الحكم الرشيد
 نبيل البابلي .د

 :تمهيد
، ولن (الرؤيةةأ والرةبةةأ وال ةةد  )لن تنهض أمةةأ أو دولةةأ ذا ذما امتلكةةت اكومتهةةا وثيةةادتهةةا    ةةأ أمو  

تح يق تطلعات شةةةةةعوبها ذا ذما مب ت مبادك الحكم الرشةةةةةيد، والمتابل ليو ات الربيل العربي  منتتمكن 
وةيرها من اليو ات سةي ا  أ  العةعوق ثد انتت ةت للمطالبأ ب  ةايا   ياةأ هامأ تميلت عي العي  

عوق والحريأ والكرامأ ااناةةةةةةةانيأ والعدالأ اا،تما يأ، أط أنها مالبت أ  تعي  شما يعي  باثي شةةةةةةة
العالم، وهذه األ شا  األ بعأ ،اءت صرااأ ضمن م مو  واضح لألمم المتحد  مالبت به شاعأ الدول 
عي شاعأ انحاء العالم بالاعي لتح ي ه وتطبي ه اتي تصبح هذه الدول دوا متطو   بكل معني الكلمأ 

Good Goverوهو ما أمل ت  ليه اامم المتحد  بالحكم الرشيد  nanc e   
و الحكم الرشةةةيد الذط تراه األمم المتحد م وما هي  ناصةةةرهم وشي  يمكن تطبي ه وثياسةةةهم ولكن ما ه

وما هو العا ق امام تطبيق هذا المتهومم بل ولماما ا تاعي الدول العربيأ واإلس ميأ ذلى تطبي ه مالما 
 لعلميأ والتنميأمانه يح ق هذا التطو  الها ل عي بنيأ الدولأ ااثتصاديأ والاياسيأ والتكنولو،يأ وا

 

Good Gover :متهوم الحكم الرشيد :أواا  nanc e  
ابد من التترثأ بين مصطلحين مختلتين هما، أسلوق الحكم والحكم الرشةةةةةةيد  اي  أ و أسلوق الحكم 
يعني مجمو أ من ال وا د والمؤساات والعمليات التي تمةةةةةةةا خ مةةةةةةةن   لها الالطأ عي الدولأ، وهي 

واألبعاد الاياسيأ بالمعنى العةامل، أمةا الحكم الرشيد عإنه يتعلق بد اسأ العناصر  ذم  تتصل بالاياسأ
التي تجعل تلةةةا ايليةةةات وال وا ةةةد المؤساةةةيأ والعمليات تتام بالتعاليأ، شحكم ال انو ،  شاد   مليأ 

 (.1)المعا شأ، التمكين، ا وق اإلناا  صنل ال را ، العتاعيأ، الماةاءلأ،

                                  
ت الدولية ، رسالة السياسية والعالقا( ابرادشة فريد ،الحكم الراشد في الجزائر في ظل الحزب الواحد والتعددية الحزبية، الجزائر ، جامعة الجزائر، كلية العلوم 1)

 م ٢٠1٤دكتوراه ،
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   الطري أ التي تباشةةةةةةةر بها الاةةةةةةةلطأ عي ذدا"بأنها الدولي متهوم الحكم الرشةةةةةةةيد  ويعرف البنا

،هز  موا د الدولأ ااثتصةةةاديأ واا،تما يأ بهدف تح يق التنميأ ويبدو ،لياا أ  هذا المتهوم يتاةةةل أل
وييير هذا المتهوم  ".الحكومأ شما ي ةةةةم ةيرها من المؤسةةةةاةةةةات المحليأ ومؤسةةةةاةةةةات المجتمل المدني

 .أ ثوا د الالوك وشكل المؤساات، وأساليب العمل المر يأ بما تت منه من اواعز للالوكأهمي

الحكم الذط يعزز ويد م، ويصةةةةو   عُي صةةةةد بهأما الحكم الرشةةةةيد من مناو  التنميأ اإلناةةةةانيأ 

 عاه اإلناا ، وي وم  لى توسيل ثد ات البعر و يا اتهم وعرصهم وارياتهم ااثتصاديأ واا،تما يأ 
 .لاياسيأ، اسيما بالنابأ ألشير أعراد المجتمل ع راوا

هو الغايأ الحاصةةةلأ من تكات  ،هود شل  :وتعرف منامأ العةةةتاعيأ الدوليأ الحكم الرشةةةيد بأنه

من الدولأ وال طاع الخاص والمجتمل المدني ومختل  الموامنين عي مكاعحأ ظاهر  التااد، بدايأ من 
اد  الو ي العام اول الااهر ، و لق آليات تمكن هذه األمراف ،مل المعلومات وتحليلها ونعةةةةةةةرها لزي

 .من ال  اء  لى الااهر  أو  لى األثل الت ليص منها
بأ  الحكم الرشةةةةةةيد هو الحكم الذط يتاةةةةةةم من بين ،ملأ  ويمكن الجمل بين التعريتات الاةةةةةةاب أ بال ول

أمو  أ رى بالمعةةا شأ والعةةتاعيأ والماةةاءلأ، ويكو  ععااا ومنصةةتاا وُيعزز سةةياد  ال انو ، ويكتل وضةةل 
األسةةةب يات الاةةةياسةةةيأ واا،تما يأ وااثتصةةةاديأ  لى أسةةةاخ تواعق آ اء واسةةةعأ النطاق عي المجتمل، 

 (.2)ت ضعتا وع را عي صنل ال را ات المرتبطأ بتوزيل موا د التنميأتامل عيه أصوات أشير التئا
 

 : ناصر الحكم الرشيد : انياا 
ثبل البدء عي التعرف  لى  صةةةةةا ص الحكم الرشةةةةةيد نتحدل أوا  ن الحكم 

 الايئ عما هو الحكم الايئم
ةياق اإلما  ال انوني أو  دم  :الحكم الاةةةيئ هو أ  يتصةةة  بإادى الصةةةتات التاليأ وهذه الصةةةتات هي

تطبيق ال انو  مل و،ود ميل هذا اإلما ، و دم شونه  ةةةادا مل الجميل عي االأ تطبي ه، و دم شتاعيأ 

                                  
 م٢٠1٢ير،( أحمد فتحي الحلو، دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير الحكومية،غزة ، الجامعة اإلسالمية ، كلية التجارة ، رسالة ماجست٢)
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مال العام المعلومات، والتعةةةةةل عي التصةةةةةل بين المصةةةةةلحأ العامأ والمصةةةةةلحأ الخاصةةةةةأ، و اصةةةةةأ بين ال
الخاص، وضةةةةةةةع    أ الموامنين بال وانين، وو،ود أولويات تتعا ت مل التنميأ، وذسةةةةةةةاء   والمةةةةةةةةةةةةةةال

 .استخدام الموا د

 :والحكم الرشيد شما تراه اامم المتحد  هو ما تواعرت عيه العروط التاليأ
Rul اكم ال انو -1 e  of  L aw :   تطبق دو  تحيز، يتعين أ  تتاةةةةةةةم األمر ال انونيأ بالعدالأ وأ

 .وينطبق ملا بصتأ  اصأ  لى ال وانين الحاميأ لح وق اإلناا 

Tr العةةةةةتاعيأ-2 ans par enc y:  تاةةةةةتند العةةةةةتاعيأ  لى التدعق الحر للمعلومات، و لى أ  تنتتح

 .المؤساات والعمليات المجتمعيأ مباشر  للمهتمين بها، وأ  تتوعر المعلومات الكاعيأ لتتهمها ومراثبتها

Acؤوليأ ماةةةةةةال-3 c ount abi l i t y:  أط أ  تت ةةةةةةاعر شل الجهود الدولأ لخدمأ موامنيها وتوعير

 .الحيا  الرةد  لهم ب د  الماتطاع

يعمل الحكم الصةةالح  لى التوعيق بين المصةةالح المختلتأ للتوصةةل ذلى تواعق واسةةل  :بناء التواعق-4

 . لى ما يعكل أع ل مصلحأ للجما أ

Equi المااوا -5 t y: ااء والر،ال الترص شاعأ لتحاين  عاهيتهم وامايتهمتتوعر للن. 

Af التعاليأ والكتاء -6 f ec t i v i t y  & Ef f i c i enc y:  تنتج المؤسةةةةةةاةةةةةةات والعمليات نتا ج

 .تعبل اااتيا،ات مل تح يق أع ل استخدام للموا د البعريأ والماليأ

والمجتمل المدني  اضعين يتعين أ  يكو  متخذو ال را  عي الحكومأ، وال طاع الخاص،  :المااءلأ-7

 .للمااءلأ

S الرؤيأ ااسةةةتراتيجيأ-8 t r a t eg i c a l l y  Vi s i on:  يمتلا ال اد  والجمهو  مناو ا واسةةةعا

للحكم الرشيد والتنميأ اإلناانيأ ومتطلباتها، مل تتهم الاياق التا يخي والي اعي واا،تما ي المرشب 
 (.3)لهذا المناو 

                                  
 م٢٠٠٨عة محمد خيضر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسير، رسالة ماجستير،( رياض عشوش،مجدي نويري، بن البارسعد، الحكم الراشد، الجزائر ، ، جام3)
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يأ شر  =ذدا   ثويأ  =سياد  ثانو   =تنميأ ماتدامأ  :الرشيد بأنهوبعبا   أ رى يمكن تلخيص الحكم 
 .معا شأ عا لأ =مجتمل ثابل للتغيير والتطو  =ععاليأ تطبيق ال انو   =

عهي  ثابأ مزدو،أ من أ لى ذلى أسةةةةةةةتل، ومن أسةةةةةةةتل ذلى أ لى، عالكل عي سةةةةةةةتينأ وااد  والنجا  
لمعةةهو  اادي  الاةةتينأ "لدولأ بمكوناتها، وليكن لنا عي للمجتمل والدولأ بمكوناتها واله ك للمجتمل وا

 .أشبر الوضوح لتر،مأ التتا ل المجتمعي الصحيح للتحرك نحو ااتجاه الصحيح "عي الانأ
 

 .معايير ثياخ الحكم الراشد : الياا 
مؤشةةةةةةراا منها تخص  12مؤشةةةةةةرا ا تبا  وتح يق الحكم الراشةةةةةةد، منها  22وضةةةةةةعت هيئأ البنا العالمي 

ويتم ترتيب الدول بحاةةةةةب موثعها من هذه  .مؤشةةةةةرات تخص ،ود  اإلدا   10العامأ و المةةةةةةةةةةةةاةةةةةاءلأ
 تبأ بحاةةةةةةب  دد دول العينأ التي تؤ ذ من منامق مختلتأ  173الم اييس  لى سةةةةةةلم يتكةةةةةةةةةةةةةو  من 

وااةةب ماةةتويات د ل مختلتأ أي ةةا، ويحاةةب معدل صةة ح الحكم وتتراوح   مأ الدولأ من صةةتر 
وُتغطي األسةةئلأ ا وا  د  وايويأ تجاةةد مدى اندماش العةةعوق  .د ،أ صةة ح الحكمااةةب  100ذلى 

 .عي ماا  أنامتها الحاشمأ

 :يخص هذا المؤشر أ بعأ مجاات هي :مؤشر المااءلأ العامأ (أ)
 .د ،أ انتتاح المؤساات الاياسيأ عي البلد (1
 .د ،أ المعا شأ الاياسيأ ونو يتها (2
 .ذط تحاى به الحكومأ لدى الععبد ،أ العتاعيأ ومدى ال بول ال (3
 .د ،أ المااءلأ الاياسيأ (4

-اريأ الصةةةحاعأ -الحريات المدنيأ -الح وق الاةةةياسةةةيأ لألعراد  :وتعةةةمل البيانات الموضةةةو ات ايتيأ

المعةةةا شأ عي -انتتاح التوظي  -تناعاةةةيأ التوظي   - التوظي  لدى الجهاز التنتيذط-األداء الاةةةياسةةةي 
 .العتاعيأ–المااءلأ الديم راميأ -تنتيذ ال يود لدى ال-التوظي  
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 :مؤشر ،ود  اإلدا   (ق)
، ومدى احترام الحكومة للقوانيني يس المؤشةةةر ادود التاةةةاد عي مجال ذدا   الموا د وذدا   الاةةةوق 

د ،أ التاةةةةةاد، نو يأ اإلدا  ، ا وق الملكيأ، اإلدا   الماليأ، تخصةةةةةيص الموا د،  :ويعةةةةةمل بيانات اول
 (.4)وتطبيق ال انو ، الاوق الموازطااترام 

 

 : ابعا مجاات الحكم الرشيد
أو الحوشمةةةةةةأ يتكةةةةةةو   (للحكم الرشيد)أ بعأ أنواع ومجاات  UNDP ادد برنامج األمم المتحد  اإلنما ي

 :منها ما ناتطيل أ  نطلق  ليه مناومأ الحوشمأ

Ec الحوشمأ ااثتصاديأ :األول onomi c  Gover nanc e   
النوع من الحوشمأ،  مليات اتخام ال را ات التي تؤ ر بعةةكل مباشةةر أو ةيةةةةةةةةةةر مباشةةر عي  ويت ةةمن هذا

وهذا النوع من الحوشمأ يةةةةؤ ر عةةةةي ال  ةةةةايا اا،تما يأ ميل تح يق  .النعامات ااثتصاديأ عي الدولأ
خاصةةةةأ وتوضةةةةح الد اسةةةةات التي أ دها البنا الدولي ال .العدالأ ومحا بأ الت ر وتحاةةةةين نو يأ الحيا 

بةةةةةةةالب د الناميةةةةةةةأ وبالمنط ةةةةةةةأ العربيةةةةةةةأ األهميأ لعوامل مناومأ الحوشمأ عي زياد  سةةةةةةةر أ التنميةةةةةةةأ 
وتر،ل هذه الد اسةةةةةةات انختات معدات التنميأ  .ااثتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاديأ لمواشبأ الب د الصةةةةةةنا يأ المت دمأ
 .ااثتصاديأ عةي الةب د العربيأ ذلى مناومأ الحوشمأ

Polسيأ الحوشمأ الايا :الياني i t i c a l  Gover nanc e   
يو،د هذا النوع من الحوشمأ عي مجال آليات اتخام ال را ات الاياسةةةةةةةةيأ وتطبي هةةةةةةةةا وسةةةةةةةةن ال وانين 

عالدولأ يجب أ  يكو  لديها ،هاز تعةةةةريعي ماةةةةت ل ياةةةةتطيل الموامنو  أ   .والتعةةةةريعات عي الدولأ
باست  ليأ  ةةةةةن الجهاز التنتيذط والجهاز ينتخبوا مميليهم بحريأ، و،هاز تنتيذط، و،هاز ث ا ي يتمتل 

 .التعريعي

                                  
 م٢٠13لة دكتوراه، ير، رسا( سايح بوزيد، دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة،  جامعة ابي بكر بلقايد ،تلمسان ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيس٤)
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Admi الحوشمأ اادا يأ :اليال  ni s t r a t i v e  Gover nanc e   
هي ناام لتطبيق الاةةةةةياسةةةةةات من   ل مؤسةةةةةاةةةةةات ال طاع العام التي يجب أ  تتصةةةةةةةةةةةةةةةةة  بالكتاء ، 

 وااست  ليأ، والمااءلأ، والعتاعيأ
Sالعاملأ الحوشمأ  :الرابل y s t emi c  Gover nanc e  

تعةةمل العمليات والهياشل للمجتمل التي تو،ه الع ثات الاةةياسةةيأ واا،تما يأ وااثتصةةةةةةةةةةةاديأ لحمايأ 
ا  لةةةةةى بيئةةةةةأ ت ةةةةةمن ماتوى  الي من  الي اعأ والمعت دات الدينيأ وال يم اا،تما يأ، وللمحاعاأ أي ا

بالناةةبأ لجميل أعراد الخدمات الصةةحيأ، والحريأ واألمن، اي  تؤدط ذلى ماةةةةةةةةةةةتوى معيعةةةةةةةةةةةأ أع ةةل 
 (.5)المجتمل

 

 :مكونات الحوشمأ : امااا 
الحكومأ، وال طاع الخاص، والمجتمل المدني، عالحكومأ  :تت ةةةةةمن الحوشمأ    أ ميادين   ياةةةةةيأ هي

العمل وتح يق  تهيئ البيئأ الاياسيأ وال انونيأ الماا د ، بينما يعمل ال طاع الخاص  لى  لق عةةةرص
لد ل ألعراد المجتم ما المجتمعةات المةدنيةأ عتهيء للتتةا ل الاةةةةةةةيةاسةةةةةةةي واا،تمةا ي بتاةةةةةةةخير ا ل، أ

 .الجما ات للمعا شأ عي األنعطأ الاياسيأ واا،تما يأ وااثتصاديأ
مجموع التنايمات الطو يأ الحر  التي تمأل المجةةةةةةةةةال العةةةةةةةةةام بةةةةةةةةةين األسةةر  "أما المجتمل المدني عهو 

ويتكو  المجتمل المدني من مجمو ات  ".بال يم الديم راميأوالدولأ لتح يق مصةةةةةالح أعرادها، ملتزمأ 
منامأ أو ةير منامأ وأعراد يتتا لو  ا،تما يا وسةةةةةةةياسةةةةةةةيا واثتصةةةةةةةاديا وينامو  ب وا د وثوانين 

ومنامات المجتمل المدني هي مجموع الجمعيات التي ينام المجتمل نتاةةةةةةةةةةةةةةةه  . سةةةةميأ وةير  سةةةةميأ
يأ، والمنامات ةير الحكوميأ، والمؤسةةةاةةةات الدينيأ والخيريأ، وتعةةةمل الن ابات العمال .اولهةةةةةةةةةةةا مو ا

 (.6)والتعاونيةات ومنامات تنميأ المجتمل والجمعيات المهنيأ
 

                                  
 م ٢٠٠٨( اسالم بدوي، تطبيق معايير الحوكمة الجيدة، فلسطين ،جامعة الخليل، كلية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير،5)
 م ٤٢٠1ه ، ( أحمد مصطفي صبيح، الرقابة المالية واإلدارية ودورها في الحد من الفساد اإلداري، مصر ،جامعة عين شمس ، كلية الحقوق ،رسالة دكتورا 6)
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The:ماتويات الحوشمأ :سادساا   Zone  of  gov er nanc e   
 : ن   ل منامق مكانيأ يمكن أ  ترتبط بها الحوشمأ هي "بلمبتر و،رهام"تحدل 

Gover:الحوشمأ  لى الماةةةةةةتوى العالمي (1 nanc e  i n Gl oba l  Spac e اي  تتعامل الحوشمأ عي  : 
وعي تعري  الحوشمأ العالميأ  .المجال العالمي مل ث ايا  ةةةةةةا ش مجةةةةةةاات اادا   الحكوميةةةةةةأ الوااد 

Ourالذط ت دمه لجنأ األمم المتحد  المعنيةةةةةةةةأ بالحوشمةةةةةةةةأ العالميأ ضمن ت ريرها المعنو      Gl oba l  
Nei ghbor hoo أنه الطري ةةةةةةةةأ التةةةةةةةةي ندير بها العؤو  العالميأ، والكيتيأ التي نرتبط عيها بع ثاتنا  "" 

ويعدد الت ريةةةةةر  ".عيما بيننةةةةةا، واألسةةةةةلوق الةةةةةذط   وتبعأ عي اتخام ثرا ات تؤ ر  لى مات بلنا المعترك
 لا لةةةن يكةةةو  مةةةن شةةةأنه ذا تعزيةةةز دو  لةةةى أ  الحوشمةةةأ العالميأ ا تعني و،ود اكومأ  الميأ، أل  م

  .الحكومات، بل ذنه يعني ،عل البعر محو  العؤو  العالميأ
توعير التصةةةةو  ااسةةةةتراتيجي ال زم  :وعي ذما  هذا الماةةةةتوى من الحوشمأ، عإ  دو  الدولأ يتميل عي

ليات المطلوبأ للتنميأ الماةةةةةةةتدامأ الطويلأ األ،ل، وتجديد ايليات التنايميأ والمؤسةةةةةةةاةةةةةةةةات والعم
شراشأ ععالأ بين ال طا ين العام والخاص، والعمل  لى تحويل الموا د  وذص اها واسةةةةتدامتها إليجةةةةاد
 .اا،تما يأ ذلى التئات المهمعأ

Gover:الحوشمأ الومنيأ أو الحوشمأ  لى ماةةةةةةتوى الدولأ (2 nanc e  i n Nat i ona l  Spac e ، وهذا  
الوااد، وتتهم أايانا بأنهةةةةةةةةا الحةةةةةةةةق الخةةةةةةةةاص للحكومأ والتي النوع من الحوشمأ يو،د دا ل المجتمل 

Abor المنط أ الومني، الوايأ أو المحاعاةةةةةةةةةأ، شةةةةةةةةةبه :يمكن أ  تحتوط  لى  د  ماتويات i g i na l ،
Ur ال ةةةةةةةوااي أو المحليات ban  or  L oc a l ومل أ  الحكومأ ا تزال هي الجهأ التا لأ الر ياةةةةةةةيأ،  .(

ع د تغير دو ها، من دو  الالطأ اإلدا يأ ذلى دو  ثيادط عي بيئأ  .كةةةةةمعإنها ا تتحمل وادها  بء الح
ومن أسلوق العمل البيروثرامي ذلى األسلوق التعا شي، ومن ذ طاء األوامر  .اكم متعةةةةةةةةدد  المراشةةةةةةةةز

واإلشةةةةةراف ذلى المحاسبأ  لى النتا ج، ومن اا تماد  لى ال د ات الدا ليأ ذلى اا تماد  لةةةةةى ال ةةةةةد   
 اعايأ واابتكا التن

Cor:الحوشمأ المؤسةةاةةيأ (3 por a t e  Gover nanc e وهذا النوع من الحوشمأ يو،د عي المؤسةةاةةات  : 
ويطلق الكيير من  .الماةةةاهمأ وةير الماةةةاهمأ، والتي تكو  عةةةةةةةةةةةي العاد  ماةةةؤولأ أمام مجالس اإلدا  

لعناصةةر األسةةاسةةيأ عي اادبيات  لى هذا النوع من الحوشمأ اسةةم اوشمأ العةةرشات، وهي تعتبةةةةةةةةةر أاد ا
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واوشمأ العةةةةةةةةةةةرشات تت ةةةةةةةةةةةمن مجمو أ من الع ثات بين اادا    .مجال تحاةةين الكتاء  ااثتصةةاديأ
التنتيذيأ للعرشأ، ومجلس ذدا تهةا، والماةاهمين عيهةا وةيرهم من األمراف المعنيأ وصاابأ المصلحأ 

الم  مأ لمجلس اإلدا   واادا    بصو  مختلتأ شما ينبغةةةةةةي أ  يةةةةةةوعر أسلوق اوشمأ العرشات الحواعز
وثد  رعت منامأ  .التنتيذيأ للعةةةةةرشأ لمتابعأ األهداف التي تتتق مل مصةةةةةلحأ العةةةةةرشأ والماةةةةةاهمين

مجمو أ من الع ثات بين ذدا   العةةةةةةةرشأ،  "التعاو  ااثتصةةةةةةةادط والتنميأ اوشمأ العةةةةةةةرشات  لى أنها
وتوعر اوشمأ العرشات الهيكل الذط من  .ومجلس ذدا تها، ومااهميها، وأصحاق المصةةةةةةةةةالح األ ةةةةةةةةةرى

  ".  له توضل أهداف العرشأ وتحديد مرق تحديةد هذه األهداف، ذضاعأ ذلى مراثبأ األداء
أ   :وثد اددت منامأ التعاو  ااثتصةةادط والتنميةةةةةةةةةأ مبادك لحوشمأ العةةرشات تغطي المجاات التاليأ

لأ المتكاعئأ للماةةةةةةةاهمين، أةلبيأ وأثليأ، يحمي ذما  اوشمأ العةةةةةةةرشات ا وق الماةةةةةةةاهمين، والمعام
ماةةةةاهمين محليين وأ،انب، وتأشيد ااترام ا ةةةةةةةةةةةةوق أصةةةةحاق المصةةةةلحأ المختلتأ المرتبطين بأ مال 
العرشأ، وت ديم ذعصةةااات مو وثةةأ وم  مأ وعي توثيت مناسب لكل األمو  الهامأ بعأ  العرشأ، وأ  

للعرشأ والمتابعأ والرصد التعال لإلدا   بواسطأ  ي من ذما  اوشمأ العرشات التو،ه ااسةةةةةةةةتراتيجي
 (.7)مجلس اإلدا  

 

Gover:سابعا نمامش الحوشمأ nanc e  Model s   
Mi يعرف l l  Gel l مجمو أ مميز  أو تجمةةةل لهياشةةةل ادا يةةةأ، ماؤوليات وظا   "نمومش الحوشمأ بأنه  

ا مل بع ها الةةةةةةبعض  ن المعايير التي يتم بمو،بها  عالهياشةةةةةةل ُتعبر .و مليات مما سات مناجمأ منط يا
ا تيا   مليات مجالس اإلدا   وتحديدها ويتم ذنعةةةةةةةةةةةةةةةةةةاؤها وع ا للتعةةةةةريعات واألنامأ الاةةةةةياسةةةةةيأ، 
بينما ُتعبر الماؤوليات، المهام والوظةا   المحةدد   ن ماهيأ الحوشمأ، أما العمليات والمما سات عتعبةر 

Pl أما .الحوشمأ  ةةةةن شيتيةةةةأ مما سةةةةات وظةةةةا   umpt r e  & Gr aham   ع د اددا    أ نمامش للحوشمأ
 :يمكن وصتها بما يلي

عي هذا النمومش يكو  الدو  األشبر عي المجتمل لل طاع العاكرط الذط ُي ةةةةةةةةةر   :العاكرط النمومش (أ)

                                  
  ٢٠15ولي، القاهرة : المجموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة اال  محمد محمود أبو النصر، الحوكمة الرشيدة: فن إدارة المؤسسات عالية الجودة،( مدحت 7)
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 .مبيعةةةةةأ اإلدا   للمجتمل، شما أ  الصحاعأ تلعب دو اا ضعيتاا وتحرشها المصةةةةةالح وااهتمامةةةةةات الخاصأ
وسيطر  الالطأ العاكريأ  لى الموا د مل و،ود ال ليل من المااءلأ العامةةةةةأ وسيطر  العا  ت ال ويأ 

 .ا تتماشى مل عكر  الحوشمأ الجيد 
يتكو  من منعةة ت صةةغير  ناةةبيا  عي هذا النمومش ُيو،د ثطاع  ةةةةةةةةةاص :نمومش التحول ااثتصةةاد (ق)

عإ  الاااأ مايطر  ليها من ثبل  .جةةةةةةةم وال و ومعا يل مملوشأ  ا ليا ومتواضةةةةةةةعأ مةةةةةةةن ايةةةةةةة  الح
 .معا يل شبيةر  تملكها الحكومات وتمر بمراال من الخصخصأ

عي هذا النمومش عإ  دو  الحكومأ ثد يترا،ل من   ل الت ليص المةةةةةةةةةد وخ  :النمومش الماةةت بلي (ش)
الحكومةةةةةأ األع ةةةةةل هةةةةةي اناجاما مل موط اا ت اد بأ   "التاريب المتنامي لالطأ الدولأ"لمةةةةةا يعةةةةةرف 

الحكومأ األصةةةغر عإ  ال طاع الخاص يلعب دو اا   ياةةةياا عي الحوشمأ يعةةةا شه عي ملا ااهتمام ثطاع 
 (.8)ذ  مي ثوط

 

 :  ثأ الحكم الراشد بالتنميأ البعريأ الماتدامأ : امناا 
ال ةةةةةرو ط  لرابطتم  بط متهوم الحكم الراشةةةةةد مل متهوم التنميأ الماةةةةةتدامأ ا  الحكم الراشةةةةةد هو ا

لتحويل النمو ااثتصةةةادط ذلى تنميأ بعةةةريأ ماةةةتدامأ، وبذلا ُترشز ت ا ير التنميأ البعةةةريأ التي تصةةةد  
 ن برنامج اامم المتحد  اإلنما ي منذ سةةةةنوات  لى متهوم نو يأ الحيا ، و لى محو يأ اإلناةةةةا  عي 

ء  لى متهوم ومعةةايير التنميةةأ ولةةذلةةا د ،ةةت اامم المتحةةد   لى تصةةةةةةةني  الةةدول بنةةا . مليةةأ التنميةةأ
الترد الح ي ي،  توثل الحيا   ند الواد ، ومتوسةةةةةةةط د ل)الماةةةةةةةتدامأ، ومن هذه المعايير  البعةةةةةةةريأ

، وهنا تأتي أهميأ التأشيد  لى  د  ) ذلخ ....وماةةتوى الخدمات الصةةحيأ، وماةةتوى التحصةةيل العلمي، 
 :ا تبا ات أساسيأ، وملا  لى النحو التالي

وليس ةايأ عي اد ماته  النمو ااثتصةةادط ما هو ذا وسةةيلأ لتح يق التنميأ البعةةريأ الماةةتدامأةةةةةةةةة أ  1
وأ  وا،ب الحكم الراشةةةةةةد أ  يتأشد من تح يق المؤشةةةةةةرات النو يأ لتحاةةةةةةين نو يأ الحيا  للمومنين 

عي وهذه المؤشةةةةةةرات تتعدى المؤشةةةةةةرات الماديأ التي ت يس اليرو  الماديأ ذلى ااسةةةةةةتيما  ال ةةةةةةرو ط 

                                  
 ( اسالم بدوي، مرجع سابق رسالة ماجستير٨)
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عالتعليم والصحأ مي ا يند ،ا شكلتأ تدععها الدولأ ولكنهما عي النهايأ استيما  بعيد  .الرأسمال البعرى
 .المدى وضرو ط لتحاين نو يأ الحيا  لدى ال ام اا ام من المومنين

 ذ  التنميأ البعةةريأ ااناةةانيأ الماةةتدامأ هي تنميأ ديم راميأ تهدف ذلى بناء ناام ا،تما ي  ادل (2
أو ذلى  عل ال د ات البعةةةةريأ  بر زياد  المعةةةةا شأ التا لأ والتعالأ للمومنين و بر تمكين التئات المهمأ 
وتوسةةةةةةةل  يا ات المومنين وذمكاناتهم والترص المتااأ والترص تت ةةةةةةةمن الحريأ بمعناها الواسةةةةةةةل 

 .المؤسااتيواشتااق المعرعأ وتمكين اإلما  
ر أ  اسةةتدامأ التنميأ بالمعنى الذى ي ةةمن  دالتها بأبعادها الومنيأ ذ  متهوم التنميأ اإلناةةانيأ يعتب (3

بين مختل  الطب ةةات اا،تمةةا يةةأ والمنةةامق والعةةالمي عيمةةا يخص التوزيل بين الةةدول الت ير  والغنيةةأ 
والزمنيأ شبعد  ال  يخص مصةةةةةةةالح اا،يال الحاليأ وال ا أ يتطلب معةةةةةةةا شأ المومنين التا لأ عي 

  هذه المعا شأ عا لأ ذا ذما استندت ذلى تمكين المومنين  اصأ الت راء والمهمعين ولن تكو التنميأ
 .و،علهم ثاد ين  لى تحمل ماؤولياتهم وال يام بوا،باتهم والدعاع  ن ا وثهم

ذ  تمكين الموامنين وتوسل  يا اتهم يتطلب ت ويأ المعا شأ بأشكالها وماتوياتها  بر اانتخابات  (4
الحكم و بر تتعيل دو  ااازاق الاةةةياسةةةيأ وضةةةما  تعددها وتناعاةةةها و بر اريأ  العامأ لمؤسةةةاةةةات

 .العمل الن ابي واست  ليأ منامات المجتمل المدني
أ  هناك  ماةةةةةةةةأ مؤشةةةةةةةرات أسةةةةةةةةاسةةةةةةةيأ للتنميأ البعةةةةةةةريأ الماةةةةةةةتدامأ عي ظل الحكم الراشةةةةةةةةد،  (5

Empower:التمكين ment ( يعني ذمكةةانيةةأ معةةةةةةةةا شتهم أط توسةةةةةةةيل ثةةد ات الموامنين و يةةا اتهم، ممةةا
Cooper:، والتعاو (التعليأ عي ال ةةةةةرا ات التي تتعلق بحياتهم وتؤ ر بها a t i on ( وعيه ت مين لمتهوم

، (اانتماء وااندماش شمصد  أساسي لإلشباع الذاتي للترد، عالتعاو  هةةةةةةةةو التتا ل اا،تما ي ال رو ط
Equi  :والعةةةدالةةةأ عي التوزيل t y (إلمكةةةانيةةةات والترص وليس ع ط الةةةد ةةةلوتعةةةةةةةمةةةل العةةةدالةةةأ عي ا) ،

Sus:وااسةةةةةةتدامأ t a i nabi l i t y ( وتت ةةةةةةمن ال د    لى تلبيأ ااتيا،ات الجيل الحالي، دو  التأ ير
Secواألما  العخصي  (سلب اا عةةةةةي ايةةةةةا  األ،يةةةةةال ال ادمأ ur i t y ( ويت من الحق عي الحيا  بعيد اا

 (.9) ( ن أيأ تهديدات أو أمرات معديأ أو ثمل أو تهجير

                                  
 UNDP، 1997اإلنمائي، يناير وثيقة السياسات العامة لبرنامج االمم المتحدة ( برنامج االمم المتحدة اإلنمائي ، 9)
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بناء  : لى محو ين أسةةةاسةةةيين، هماعي متهوم الحوشمأ لألمم المتحد  ت وم  مليأ التنميأ اإلناةةةانيأ (6
ال د ات البعةةةريأ الممكنأ من التوصةةةل ذلى ماةةةتوى  عاه ذناةةةاني  اق و لى  أسةةةها العي  ايا  مويلأ 

الك ء لل د ات البعريأ التمتل بالحريأ لجميل البعر دو  تمييز، والتوظي   -اشتااق المعرعأ -وصحيأ
عي ،ميل مجاات النعاط اإلنااني، وتاتخدم الحوشمأ الجيد  من ثبل العديةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن المؤساةةةةةةةةةات 

باتجاه  الدوليأ شوسيلأ ل ياخ ااداء والحكم  لى مما سأ الالطأ الاياسيأ عي ذدا   شةؤو  المجتمةل
 .تطويرط تنموط

الماةةةةةةةاوا  أمام ال انو  والتطبيق التعال له،  :اف هيتتح ق الحوشمأ الجيد  ذما أنجزت    أ أهد (7
 .وتواعر الترص لكل عرد لتح يق ماثاته وذمكاناته شاملأ، والتأ ير واإلنتا،يأ و دم اإلهدا 

 

 متطلبات الحكم الراشد :تاسعاا 
 :يمكن اإلشا    لى األثل ذلى ستأ تحديات شبرى

عي نتس الوثت مل ااسةةتيما  عي  أخ  :والمؤسةةاةةاتي اا،تما ي المال  أخ عي ااسةةتيما  :1

 الهياشل ال ا ديأ ل تةةةةصال ود ةةةةم النةةةةعامات)وعي  أخ المال المادط  (التربيأ، الصحأ)البعرط  المةةةةال
 والذط األسةةاسةةيين، التا لين بين ما والت ةةامن الي أ  لى المرتكز اا،تما ي، المال  أخ أل  ،(اانتا،يأ

 (دو  هام لوسةةا ل اإل  م)ااتصةةال  - اإل  م – التكوين من وسةةعأم اسةةتراتيجيأ بواسةةطأ ترثيته يتم
 .يعتبر  امل مهم ل ما  ايا  ،يد 

ومتكاعئ مل المجتمل و شيز  للتنميأ ااثتصةةاديأ  لى  الراشةةد ااثتصةةادط للحكم ذما  تحديد :2

وتح يق أاةةةان تعبئةةةأ المتوسط والبعيد، وا تيا  ااستراتيجيات  لى المدى المتوسط والبعيد،  المدى
للموا د وتاةةةةةيير المديونيأ، وال د    لى التتاوت الدولي، وأ  يكو  أشير ذناةةةةةانيأ للنمو ااثتصةةةةةادط، 

 .اا،تما ي، وتختيض التوا ق وامايأ ضد المخامر ااثتصاديأ واا،تما يأ وتختيض الت ر

يأ، من أ،ل ،عل تحرير ااثتصةةةةةةةةاد يت :الدولأ دو  وتأشيد تحديد ذ اد  :3 م بطري أ أشير ععال

وت ويةةةةةةةةةةأ ماةةةا  بناء دولأ ال انو  وتطوير العدالأ عي ثطاع الخدمات العموميأ، وتو،يه المبةةةةةةةةةةاد ات 
 .صالح التنميأ البعريأ الدا مأ وذشباع الح وق األساسيأ للجميل العموميةأ عةي

يأ وال د    لى بما عيه تايير دثيق للاياسأ ااثتصاد :العمومي لل طاع أاان تايير ضما  :4
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المعلومات، التحليل، ت ييم الاةةةةةياسةةةةةات عي ذما  التنميأ البعةةةةةريأ الماةةةةةتدامأ، تاةةةةةيير أااةةةةةن  توعير
للماليأ العموميأ، تاةةيير أااةةن واسةةتغ ل للموا د البعةةريأ والماديأ لل طاع العمومي،  ومراثبأ ععالةةةةةةةةةأ

 .األساسيين  لنةأ شةبكات ال را  وتكامليأ ،يد  ما بين التا لين 

ذ  للعديد من العوامل يةد عةي األداء ااثتةصادط  : لق محيط م  م لتنميأ المباد ات الخاصأ :5

 عةةةةةإدا   .الالبي عي العديد من المنامق، ولرداء  ذدا   الحكم دو  مرشزط عي الكيير من هذه العوامةةةةةل
ها مناخ أ مةال سةليم و،ةذاق الحكم تااهم عي  سم الاياسات وتطبي ها، وهذه الاياسات تحدد بدو 

ل ستيما  واإلنتاش من  دمه، وضما  ا وق الملكيأ، واريأ الم اولأ، والمااهمأ من مرف الجميل بما 
 .عيه الت راء واألثل د   عي النعاط ااثتصادط واا،تما ي للدولأ

أ اا ت ةةاء ليس هنةةاك نموم،ةةاا وااةةداا لتح يق  مليةة :اا ت ةةاء بناةةام الحكم واةةل النزا ةةات :6

الحكم، شما أ  اا ت اء بنام الحكم ذلى الماتوى المرةوق من شأنه أ  ياتغرق زمناا مةةةةةةوي ا،  بأنامةةةةةةأ
شما أ  اا ت اء بةنام الحكةم يتطلةب بنةاء واسةت را  المؤساات،  .لحةين ترسيخ ال يم والعادات الم  مأ

المجتمل  وث ا يأ، باإلضاعأ ذلى مؤسااتبما عي ملا مؤساات الدولأ من أ،هز  تعريعيأ وتنتيذيأ 
  .المدني وال طاع الخاص والتي تعمل مؤساات اإل  م الحر  شالصحاعأ واإلما أ والتلتةز 

ذتةةااةةأ الح وق الاةةةةةةةيةةاسةةةةةةةيةةأ للموامنين وتطبيق النام  :ومن أ،ةةل تح يق ملةةا يجةةب األ ةةذ بمةةا يلي
التي تؤ ر عي اياتهم من   ل تعميق أمر الديموثراميأ، وذشةةةةةراك المةةةةةوامنين عةةةةةي اتخةةةةةام ال را ات 

ال مرشزيأ، وبناء م د ات الحكومأ التي تاةةةةةةةا دها  لى تلبيأ ااتيا،ات ومطالب الموامنين، وعرت 
 .ااترام اكم ال انو  بين الحاشم والمحكوم

شكل المعرعأ  اما  ااسما عي التحكم عي الموا د ااثتصاديأ وضةةةةةةةةةبط :دو  ناام المعرعأ :7 ُُ  ُت

مؤشةةةةرات دثي أ ل ياخ  (اللجنأ األو بيأ)المؤسةةةةاةةةةات، وثد وضةةةةعت الهيئات األمميأ ميل اللجنأ   مل
بعةةةض ،وانب األداء ااثتصادط  لى أساخ المعرعأ، وثد دلت اإلاصا يات ذلى الع ثأ بةةةين ااسةةةتيما  

ل البةةةةةةةةعرط، تكوين وتحدي   أخ الما :المعرعأ و،ود  األداء ااثتصادط، ون صد بااستيما  هنا عةةةةةةةةي
التعليم وتومين الت انأ ود م الخدمات المبنيأ  لى المعرعأ وتلعب ااسةةةةةتخدامات الحدييأ  ،ةةةةةةةةةةةةةود 

للتكنولو،يةةا دو ا مهمةةا عي ت ةةةةةةةييق التاةةةةةةةةاد ضةةةةةةةمن الةةدوا ر الحكوميةةأ وثطةةاع األ مةةال نارا للةةدثةةأ 
امر ،مأ عي االأ  دم المحاسبيأ التي يوعرها، ذا أ  تطبي اتها عي مجال اانتخابات العامأ تحمل مخ
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 (.10)تحكم األمراف المعنيأ بها
 

 :وبعد
ذ  الحكم الرشةةةةةيد الذط ننعةةةةةده هو اكم يهدف ذلى ذثامأ العدل الذط ا اسةةةةةتيناء معه والحريأ التي ا 

عهل نبدأ ،ميعا شدول واكومات ومؤسةةةةةةةاةةةةةةةات وهيئات و،معيات و،ما ات بتطبيق  .ازدوا،يأ عيها
 .(11)الحكم الرشيدم

 

                                  
 ( رياض عشوش، مرجع سابق رسالة ماجستير1٠)
 (  اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات11)


