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  مفهومـي الـدراسة ف…ةمكَواحلَ
  سليمة بن حسني :األستاذة

  3اجلزائر امعةجب

  :ملخص 
يعترب مفهوم احلوكمة مفهوما مستجدا على الساحة العلمية ، مما جعل اغلب املفكرين والعلماء      

خيتلفون حول مفهومها ومل يتفقوا يف إجياد تعريف ومفهوم موحد للحوكمة ، وهو ما سنحاول فهمه يف 
ا وتطورها ، وكذ: هذه الدراسة من خالل تطرقنا لعدة عناصر منها  ا العوامل ماهية احلوكمة ونشأ

، كما سنتطرق إىل مباديء ومؤشرات احلوكمة من ) إقتصادية واجتماعية وسياسية(املساعدة يف ظهورها 
ا الداخلية واخلارجية ... شفافية ومساءلة ومشاركة  أخل ، باالضافة اىل حتديد قواعدها واهدافها وحمداد

  ..  مة يف الفكر الغريب والفكر العريب لنتعمق أكثر يف التفصيل بني مفهوم احلوك.. ، وكذا معايريها 
 
Abstract: 
      This article deals with "The Governance: study of  the 
definition ". According to the matter that the Governance has 
became one of the important subjects to all the institutions and 
the regional and international organizations during the few last 
decades. Especially, after the financial and economic collapses, 
which came as a direct result of the deficit in the governance and 
transparency mechanisms in some financial world institutions, and 
the impoverishment of  its  administration to the correct practice 
in the control and the experience and the skill. As a result of all 
this, the attention of the Governance definition has increased, and 
it became one of the essential bases which form the political and 
economic entities.    
       According to the content of this article, we will divide this 
work to three axes: 
The first  axe deals with different definitions of the Governance . 
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The second one deals with definition’s problematic of the 
Governance between the occidental and the Arabic Thought.    

  
  مقدمة
كمفهوم معاصر صاغته املؤسسات الدولية يف العقد األخري من القرن  جاء مفهوم احلوكمة      

العشرين، كفكرة مبتكرة لتسيري أمور البشر بشكل يضمن هلم حياة كرمية على املستويات االقتصادية، 
بعد فشل منوذج قيادة الدولة للتنمية إىل إثارة التساؤالت بشأن األسس  وخاصة. السياسية و االجتماعية

التقليدية لشرعية النظم النامية، وكانت مبادئ احلوكمة هي دليل حكومات الدول النامية لتجاوز أزمات 
الشرعية، فمن ناحية تسمح إصالحات احلوكمة بإقناع العامة بأن إصالح النظام السياسي القائم ممكن، 

ومن ناحية أخرى، مسح مفهوم احلوكمة مبزيد من حرية التعبري عن الرأي، . داعي لطرح بديل له وال
دئة أشكال املعارضة الداخلية اهلادفة من وراء ذلك للتغيري   )                                     1(.و

مع تعدد واختالف تعريفات احلكم الصاحل أو احلكم الراشد بتعدد اجلهات أو املؤسسات املعنية      
بتعريفه، و اليت ميكن تصنيفها إىل مؤسسات دولية كالبنك الدويل واألمم املتحدة، وجهات أكادميية  

ضها للتعريفات املختلفة كاجلامعات، املراكز البحثية والدوريات العلمية، ارتأت الدراسة أن تعتمد يف عر 
  :                                                                     للمفهوم على تقسيم هذه التعريفات إىل جمموعتني

  .احلوكمة يف األدبيات الغربية- 1
  .احلوكمة يف األدبيات العربية- 2

  :وملعاجلة هذا املوضوع نقوم بطرح اإلشكالية التالية
  .إىل أي مدى سامهت األدبيات الغربية والعربية يف حتديد مفهوم احلوكمة؟ 

  مفهوم الحوكمة :  المحور األول
  ماهية الحوكمة -1
  نشأة الحوكمة -1-1

تعاظم االهتمام مبفهوم وآليات احلوكمة يف العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة، أصبحت        
احلوكمة من املوضوعات اهلامة على كافة املؤسسات واملنظمات اإلقليمية والدولية خالل العقود القليلة 

يارات املالية واألزمات االقتصادية، واليت  جاءت كنتيجة مباشرة للقصور املاضية، خاصة يف أعقاب اال
ا إيل املمارسة السليمة يف  يف آليات الشفافية واحلوكمة ببعض من املؤسسات املالية العاملية، وافتقار إدار
الرقابة واإلشراف ونقص اخلربة واملهارة ، اليت أثرت بالسلب يف كل من ارتبط بالتعامل معها، سواء 

لكل ذلك زاد االهتمام مبفهوم احلوكمة وأصبحت من الركائز نتيجة . بصورة مباشرة أو غري مباشرة



2015 جانفيــ  10ـــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة العلوم القانونية والسياسية  
 

 182صفحة  ة خلضر ـ الوادي جامعة الشهيد محكلية احلقوق والعلوم السياسية ـ 
 

األساسية اليت جيب أن تقوم عليها الوحدات االقتصادية، ومل يقتصر األمر على ذلك بل قامت الكثري 
من املنظمات واهليئات بتأكيد مزايا هذا املفهوم واحلث علي تطبيقه يف الوحدات اإلقتصاديه املختلفة، 

واليت مت تشكيلها لوضع إطار حلوكمة  Cadbury Committeeي جلنة كادبور : مثل
يف اململكة املتحدة ، ومنظمة  1992عام   CadburyBest Practiceاملؤسسات باسم

 Principlesواليت قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات )OECD(التعاون االقتصادي والتنمية 
of Corporate Governanceعامةاملعاشات ال ، وصندوق1999عام)Calpers ( يف
يف الواليات  Blue Ribbon Committee الواليات املتحدة األمريكية ، كذلك جلنة

ا عام                                  )2(.م 1999املتحدة األمريكية واليت أصدرت مقرتحا
  IFC) (وليس هناك إمجاع على تعريف موحد ملصطلح احلوكمة، فتعرّف مؤسسة التمويل الدولية       

ا كما ." النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات أو املؤسسات و التحكم يف أعماهلا: " احلوكمة بأ
فه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ا )OECD(تعرّ ات اليت تربط بني جمموعة من العالق: " بأ

  ."القائمني على إدارة الشركة و جملس اإلدارة و محلة األسهم وغريهم من أصحاب املصاحل
عموما، فإن احلوكمة تعين وجود نظم حتكم العالقات بني األطراف األساسية يف الشركة أو املؤسسة،  

                                                                  .                      دف حتقيق الشفافية والعدالة، ومكافحة الفساد
ظهرت احلاجة إىل احلوكمة يف العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة خالل العقود القليلة  وقد     

ا عدد من دول شرقي  يارات االقتصادية، واألزمات املالية اليت شهد املاضية، خاصة يف أعقاب اال
يا وأمريكا الالتينية، وروسيا يف عقد التسعينيات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده االقتصاد آس

وكانت . العاملي يف اآلونة األخرية من أزمة مالية عاملية، وخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا
يا واليابان عام أوىل هذه األزمات تلك اليت عصفت بدول جنوب شرقي آسيا ومنها ماليزيا وكور 

، فقد جنم عن هذه األزمة تعرض العديد من الشركات العمالقة لضائقات مالية كادت أن تطيح 1997
مما استدعى وضع قواعد للحوكمة لضبط عمل مجيع أصحاب العالقة مع املؤسسة أو الشركة و  )3(ا،

ىل النظم االقتصادية الرأمسالية اليت تزايدت أمهية احلوكمة نتيجة الجتاه كثري من دول العامل إىل التحول إ
يعتمد فيها بدرجة كبرية على الشركات اخلاصة لتحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي، و قد 
أدى اتساع حجم تلك املشروعات إىل انفصال امللكية عن اإلدارة، وشرعت تلك املشروعات يف البحث 

وساعد على ذلك ما . هت إىل أسواق رأس املالعن مصادر للتمويل أقل تكلفة من االستدانة، فاجت
شهده العامل من حترير لألسواق املالية، فتزايدت انتقاالت رؤوس األموال عرب احلدود بشكل غري 
مسبوق، و دفع اتساع حجم الشركات، و انفصال امللكية عن اإلدارة إىل ضعف آليات الرقابة على 

  .ري من الشركات يف أزمات ماليةتصرفات املسؤولني واملديرين، وإىل وقوع كث
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وعلى غرار فضيحة شركة إنرون األمريكية اليت جنمت عن تساهل املدققني اخلارجيني مع جملس      
يار شركة إنرون، وضعت  اإلدارة، وعدم دقة التقارير املالية الصادرة عن الشركة، األمر الذي أدى إىل ا

أوكسلي عام -يكية قواعد  تتميز باحلوكمة اجليدة لسرباناجلهات الرقابية يف الواليات املتحدة األمر 
                                                                  )4(.لضبط عمل شركات املسامهة العامة 2006
ظهر مفهوم احلوكمة يف إطار اجلهود اليت تبذهلا املنظمات الدولية يف جمال التنمية اإلنسانية        

مبختلف أبعادها السياسية، االقتصادية و االجتماعية، حيث مت استخدام هذا املصطلح للرتكيز على 
االقتصادية ليس من فوفقا للحكومة؛ فإن األدوات احلكومية للسياسات . املساءلة املالية للحكومات

  .املفروض أن تكون اقتصادية و فعالة فقط، بل البد أيضا أن تكفل العدالة واملساواة
ومع بداية التسعينيات؛ مت الرتكيز على اجلوانب الدميقراطية للحوكمة من حيث تدعيم املشاركة،         

تمع املدين، وإزاحة الغبار عن كل ما جيعل من الدول حيث . ة ممثال شرعيا ملواطنيهاو تفعيل دور ا
تمع، وأكدت أن  ربطت منظمة التنمية االقتصادية بني جودة و فعالية احلوكمة، و بني درجة رخاء ا
املصطلح يذهب إىل ما هو أبعد من اإلدارة احلكومية، من حيث الرتكيز على كيفية تطبيق الدميقراطية 

من هذا املنطلق مت تبين هذا املفهوم على أساس أنه و . ملساعدة الدول على حل املشاكل اليت تواجهها
يتعرض ملا هو أبعد من اإلدارة العامة، األدوات والعالقات واألساليب املتعلقة باحلكم، ليشمل جمموعة 
العالقات القائمة بني احلكومة و املواطنني سواء كأفراد أو كجزء من مؤسسات سياسية واجتماعية  

 ) 5(.واقتصادية 

توصي املؤسسات الدولية اليوم الدول النامية تطبيق مبادئ احلكم الراشد من أجل ضمان تنمية       
، وضمان )ألن هلا هدف حتسني مشاركة املواطنني، ومحاية البيئة ومستقبل األجيال القادمة(متساوية 

دف إىل حتسني مستمر حلوك وقد . متهاتنمية حقيقية، وهلذا، قامت الدول املتطورة بتحديد مبادئ 
قامت الدول النامية بالبحث عن أفضل املقرتبات اليت تكسبهم مالحظات جيدة يف جمال التطبيق اجليد 

م باستقطاب االستثمارات، وبلوغ التنمية املستدامة                       .ملبادئ احلوكمة، كما تسمح لبلدا
ل عامليا يف تطور نوعية التنمية، ويف يبدو أن مسار احلكم اجليد قد فرض كمقرتب مرجعي مقبو      

ويبدو أيضا أن مفهوم احلوكمة يقدم كمفهوم شامل، ألنه يتضمن كل أشكال احلياة . طريقة سري مساره
: يف كثري من الدول النامية، فإن مفاهيم مثل. االقتصادية، االجتماعية، السياسية، واملؤسساتية للبلد

احلفاظ على "، و"االستخدام الرشيد للموارد" و" الشفافية"و" واةاملسا"و" الدميقراطية"، "االشرتاكية"
، قد أفرغت من معناها احلقيقي، بسبب عدم الكفاءة، أو عدم النزاهة، ومترير املصاحل الشخصية "البيئة

  )6(. على مصاحل البلد
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جلانب و مل يكن اإلطار السياسي هو املدخل الوحيد الذي دارت حوله الدراسات املرتبطة با     
التنظريي للحوكمة ، فاملفهوم ال يركز فقط على التنظيمات و السياسات االقتصادية اليت تتبعها 

، و خاصة فيما )البنك الدويل و صندوق النقد الدويل(املؤسسات، وجتد ترحيبا من املؤسسات الدولية 
د الدائم لقيمة بل تؤكد احلوكمة على االستنا. يتعلق بتحرير األسواق، واحلد من تدخل الدولة

ا من أمهية متكني األفراد من ممارسة دورهم  فيما يتعلق باملشاركة الفعالة يف صنع  الدميقراطية، وما يرتبط 
بل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي . اخلطط التنموية وتنفيذها ِ وفيما بعد متت إعادة توظيف املفهوم من ق

ادية و اإلدارية من أجل إدارة شؤون الدولة، مع الرتكيز ليشري إىل ممارسة السلطات السياسية واالقتص
الدولة والقطاع : على عملية التفاعل القائمة بني أطراف العقد االجتماعي اجلديد يف ظل احلوكمة و هم 

تمع املدين  فبتبين احلوكمة، مت تأسيس عقد اجتماعي  جديد ال تلعب فيه الدولة مبفردها . اخلاص وا
ال ملمارسة على مسرح األحد اث، بل يشاركها يف ذلك العبون جدد، مبا يفرض عليه أن تفسح هلم ا

  . دورهم يف مجيع نشاطات احلياة
ويف تطور جديد من قبل املنظمات الدولية، أصبحت احلوكمة مبثابة أداة لتقدمي أجندة جديدة       

الية والفنية لن حتقق أهدافها إال من ملعونات       التنمية، و ذلك بعد أن تأكدت من أن املساعدات امل
وميكن . الشفافية واملساءلة والكفاءة يف نظم احلكم: خالل تطبيق مبادئ احلوكمة واليت على رأسها

يعكس أوهلما فكر البنك الدويل الذي يتبىن : القول أن احلوكمة تأخذ يف اعتبارها بعدين متوازيني
ما البعد الثاين فيؤكد على اجلانب السياسي للحوكمة، حيث أ. اجلوانب اإلدارية واالقتصادية  للمفهوم

لذا يؤكد علماء . يشمل جانب االهتمام باإلصالح اإلداري الرتكيز على منظومة القيم الدميقراطية
االجتماع بصفة دائمة على أن احلوكمة ال يعتمد تطبيقها على املؤسسات، وإمنا من خالل العمليات 

           ) 7(.تائج املرجوةواإلجراءات اليت حتقق الن
  العوامل المساعدة على ظهور مصطلح الحوكمة   -1- 2 

وهذا ما . هناك عدة أسباب أدت إىل بروز مفهوم احلوكمة سواء من الناحية الفكرية أو العملية         
هو إال انعكاس لتطورات وتغريات حديثة، جتلت يف التغيري الذي حصل يف طبيعة دور احلكومة من 

اغات حيث طرح هذا املفهوم يف صي. جانب و التطورات املنهجية واألكادميية من جانب آخر
ذا الصدد  اقتصادية، واجتماعية وسياسية، و ثقافية وتأثر مبعطيات داخلية و دولية، حيث ميكن 

  :                 اإلشارة إىل
  .                                      العوملة كمسار وما تضمنته من عمليات تتعلق أساسا - 1
  عوملة القيم الدميقراطية و حقوق اإلنسان  - 2
  .تزايد دور املنظمات غري احلكومية على املستوى الدويل و الوطين  - 3
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  .عوملة آليات وأفكار اقتصادية السوق وهو ما أدى إىل تزايد دور القطاع اخلاص  - 4
  .انتشار التحوالت على املستوى العايل -5 

تمعات  - 6   .زيادة معدالت التشابه بني اجلماعات و املؤسسات أو ا
رة الفساد عامليا وهذا ما أدى إىل ضرورة التفكري يف انتهاج آليات جتعل من األنظمة أكثر شيوع ظاه - 7

  .                                                                  شفافية قصد القضاء على هذه الظاهرة 
تمع املدين يف عمليات التنمية - 8                            .أدى إىل ضرورة إشراك القطاع اخلاص وا
إن هذه التطورات أدت إىل تغري الدور التقليدي للدولة كفاعل رئيسي، أي أن خيارات العامل  - 9

.                                                                       اخلارجي هي اليت تشكل مبجملها أولويات السياسة العامة يف خمتلف احلكومات 
ظهور مفاهيم جديدة للتنمية خاصة يف فرتة التسعينيات، حيث وجد تيار شبه عاملي يدعو إىل  -10

وهي . نوع جديد من الليربالية احملدثة، يستند على احلرية الفردية و اخليار الشخصي يف العمل يف السوق 
ا عامليةبذلك حتارب سلطة احلكومة املقيدة للفرد وتقدم جمموعة من الن   .            ظم واملبادئ الغربية على أ

تأكيد العديد من الدراسات على أمهية إرساء الدميقراطية واحلرية، حقوق اإلنسان يف عملية حتقيق     -11
التنمية االقتصادية والتأكيد على مفهوم جديد يتمثل يف التنمية اإلنسانية حيث يشري إىل عملية توسيع 

  )8(.الفرص مع التأكيد على املفهوم الواسع للحرية وحقوق اإلنسان واكتساب املعرفةاخليارات و 
وعموما توجد مجلة من العوامل واملربرات اليت ساعدت على ظهور مصطلح احلوكمة، وتطوره يف        

بل املنظمات الدولية، اإلقليمية واحمللية، و ميكن عرض هذه العوام ِ ل فيما السياق السابق، وتبنيه من ق
  :                                                                                           يلي

 :                                                                                               العوامل االقتصادية -أ
متثلت أهم العوامل االقتصادية اليت ساعدت على ظهور احلوكمة يف انفجار األزمات املالية العاملية،       

ا كانت مبثابة أزمة ثقة يف املؤسسات و التشريعات اليت كانت تنظم األعمال و  واليت ميكن وصفها بأ
الفساد الشهرية يف  العالقات القائمة بني مؤسسات األعمال و احلكومات، مما أدى لتصاعد قضايا 

وغريها، باإلضافة إىل ممارسة " " ENRONكربى الشركات األمريكية، و على رأسها شركة إنرون
الشركات متعددة اجلنسيات يف اقتصاديات العوملة، حيث أصبحت هذه الشركات تقوم بعملية 

ن التدليل على ذلك و ميك. االستحواذ و االندماج بني الشركات من اجل السيطرة على األسواق العاملية
من خالل معرفة أن هناك مائة شركة فقط تستحوذ على مقدرات التجارة اخلارجية على املستوى العاملي 
ا االحتكارية، مما أدى يف النهاية إىل التحول من االقتصاد الوطين املنغلق على نفسه  من خالل ممارسا

سلوب اإلدارة العامة القائم على احرتام األقدمية و وكذلك الرغبة يف االنتقال من أ .إىل االقتصاد العاملي
التدرج الوظيفي إىل اإلدارة احلديثة املستندة على التمكني و الرتكيز على النتائج، وإعطاء فرصة اكرب 
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وأخريا النجاح الذي حيققه  .للمسؤولية الفردية، مع الرتكيز أيضا على معيار اإلجناز و التعليم املستمر
ل إدارة األعمال و املمارسات املرتبطة بضمان مصاحل و حقوق املسامهني، مما أغرى املصطلح يف جما

تمع وتتمثل أهم التحوالت اليت طرأت  )9(.بإمكانية توسيع املفهوم ليشمل مجيع املؤسسات القائمة با
  :على االقتصاد العاملي وسامهت يف تطور مفهوم احلوكمة مايلي

ا من حتويالت مالية ومصرفية وتدفقات رؤوس أموال واستثمارات والتجارية املالية العوملة - أ ، وما يرتبط 
  .يف مواقع جغرافية خمتلفة، وعرب بنوك وبورصات هذه الدول بأسرع وقت ممكن

ومسامهتها يف سرعة دوران األموال، عرب األسواق املالية والتجارية   واالتصاالت املعلومات  ثورة-  ب
  .من تعظيم لعوائد استثمار األموال املوقوفة مبا حيقق منافع اكرب للمستفيدين املختلفة وما ينتج عن ذلك

ا على االقتصاد العاملي، واحلاجة إىل  اجلنسيات متعددة العمالقة  الشركات  وانتشار  ظهور-  ت وسيطر
 ظهور شركات إسالمية متعددة اجلنسيات مناظرة هلا وقادرة على املنافسة وعلى وقف جانب من أمواهلا
ا ألعمال اخلري واإلحسان ورعاية الفقراء إذ ال يزال نظام الوقف اإلسالمي يركز على اجلهد  أو عائدا

  .احمللي دون التفاعل الدويل
يف تطوير املؤسسات واهليئات سواء   )احلوكمة(مبادئ احلكم الصاحل واإلدارة الرشيدة   الرتكيز علي-  ث

  )10(. كانت حكومية أم خاصة
 :                                                                                  العوامل االجتماعية -ب 

أما عن أهم العوامل االجتماعية اليت لعبت دورا مهما يف ظهور احلوكمة فجاء على رأسها انعزال       
ت اإلدارية، مما دعا إىل ضرورة التفكري يف احلكومات القائمة عن املواطنني والتصاقها وتقيدها بالعمليا

وجود ممثلني هلؤالء املواطنني الذين يتولون عنهم مهمة متثيلهم، ونقل وجهة نظرهم يف رسم السياسات 
تمع، م األفراد وا ا واحتكارها للسياسات )11(التنموية اليت  حيث أدى فقدان احلكومات لسيطر

عبني جدد على مسرح األحداث؛ كاملنظمات غري احلكومية االقتصادية واالجتماعية إىل ظهور ال
والشركات املتعددة اجلنسيات، باإلضافة إىل رغبة اهليئات الدولية املاحنة يف حتسني فاعلية برامج 
املساعدات التنموية اليت ظلت متدنية يف كثري من الدول النامية، نتيجة لعدم االلتزام بربامج اإلصالح من 

باإلضافة إىل صعوبة إجياد الفرد الذي ميلك مبفرده املعارف و . ر الفساد من ناحية أخرىناحية، و انتشا
الوسائل الالزمة ألجل احلل االنفرادي للمشاكل املطروحة، فهناك دائما عمليات التقاء ومفاوضة 

ركة أصبحت ضرورية بني األفراد، حىت وإن كانوا متنافرين و غري متجانسني، فاحلوكمة تستلزم املشا
  .واملفاوضة يف صنع القرار

تمع الصناعي إىل جمتمع املعرفة واملعلومات، ومن اهتمامات املدى القصري       وأخريا، التحول من ا
  .                               إىل اهتمامات املدى البعيد، ومن التنظيمات اهلرمية إىل التنظيمات الشبكية
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  :                                                                                 العوامل السياسية -ج 
وتتمثل يف األمهية القصوى اليت اكتسبها املصطلح بالنسبة إىل الدميقراطيات الناشئة خصوصا يف       

ا، وا نتهاء احلرب الباردة، وما ترتب عليها من دول العامل الثالث نظرا لضعف النظم القانونية القائمة 
ا،  اختفاء الدوافع املساندة للغرب الستمراره يف مساندة األنظمة السلطوية، أو حىت جتاهل ممارسا
والتحول من النظم املركزية إىل النظم الالمركزية، ومن نظم الدميقراطية النيابية، إىل نظم دميقراطية 

ات العاملية املرتبطة بثورة املعلومات واالتصاالت والعوملة، وما ترتب عليها باإلضافة إىل التطور . املشاركة
من انعكاسات على أدوار الدولة يف العصر احلاضر، وضرورة انتقاهلا من الدولة احلارسة املسؤولة عن 
ا  مجيع اخلدمات الصحية و التعليمية وغريها، إىل دولة تنموية تلعب فيها املؤسسات غري احلكومية دور 

ومن خالل إلقاء نظرة فاحصة  هلذه العوامل، تتوضح الفلسفة الكامنة وراء نشأة احلوكمة وظهور . كبريا
نتيجة التغريات احلادثة يف طبيعة أدوار الدولة، وما فرضته هذه العوامل من حتديات مجة أمام الدول، يأيت 

ر عديدة كانت يف السابق من يف مقدمتها ضرورة إعادة توزيع األدوار، والتنازل طواعية عن أدوا
 .                                                                        اختصاصات احلكومات املركزية

وبالتايل أصبحت احلاجة ماسة إىل أسلوب إداري جديد قادر على اجلمع بني املؤسسات الرمسية        
قرار و تنفيذه، و ذلك من خالل ضرورة االنتقال بوضعية و غري الرمسية، وإدخاهلا يف عملية صنع ال

تمع من مفهوم احلكومة  ، الذي ينهض على مسلمة قيام "Government"السلطة داخل ا
، الذي يستند إىل " "Governanceاحلكومة بالدور الرئيس يف ممارسة السلطة إىل مفهوم احلوكمة

تمع للحكومة يف إدارة  تمعمشاركة مجيع أطراف ا   :فاحلوكمة تعين هنا. شؤون ا
  .القضاء على الفساد الناتج عن ضعف املساءلة واحملاسبة وجتسيد الشفافية واملصداقية واملساءلة -
  .مزيدا من الدميقراطية واحلريات و حقوق اإلنسان وحرية تداول املعلومات  -
  .تفعيل الشركات واملنظمات، وإصالح شؤون املوظفني -
  .وإداري متطور مع تفعيل الالمركزيةنظام مايل  -
  .إسرتاتيجية إمنائية فعالة مع توظيف القوانني مبا حيقق فعالية املؤسسات  -

تمعات اليت قطعت شوطا واضحا يف          وبصفة عامة، واستنادا إىل العديد من اخلربات الدولية يف ا
نمية، أصبح هناك ما يشبه اإلمجاع على االعتماد على تطوير التعليم كقاطرة لعملية التحديث و الت

ا،  ضرورة تطبيق مبادئ جديدة يف اإلدارة، تعتمد بشكل مباشر على مشاركة كل أعضاء اإلدارة يف قرارا
  .                                                             وعلى تفعيل املشاركة يف التنمية و التحديث

  كمةمبادئ ومؤشرات الحو  -3-1
  :   من أهم املبادئ اليت ترتكز عليها احلوكمة لتقليل أو التغلب على االحنراف والفساد يف احلكم ما يلي
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تمع  عام للمناخ التشريعي والقوانني بالدولة حتمي حقوق مجيع أفراد إطاروجود  - أ   .ا
تمع  أفرادالعدالة واملعاملة املتكافئة واملتوازنة جلميع -  ب   .ا
  .والشفافية يف كل ما يصدر عن املسئولني من بيانات و معلومات اإلفصاح-  ت
              .دائما حماسبة املسئولني بشفافية كاملة اإلفصاحاملساءلة واحملاسبة وهو ما يعين أن يعقب -  ث
  .             العليا التنفيذية اإلداراتأن يكون هناك سياسات واضحة لكيفية جتنب تعارض املصاحل يف - ج

أو  تضمن حسن إدارة الشركات اليتيتضح أن مفهوم احلوكمة يدور حول وضع الضوابط       
ا ا،مبا حيافظ على مصاحل األطراف ذات الصلة  املؤسسات وهذا املعىن . وتفعيل دور جمالس اإلدارة 

 ،احلوكمة يفوليس كحالة طارئة كما  ،صلبه الشريعة اإلسالمية من األ ما جاءتللحوكمة يتفق مع 
يعترب حفظها ومحايتها بتحقيق النفع منها ومنع الفساد  اليتفاملال وملكيته يعترب أحد املقومات اخلمس 

                                         )                                                                           12(.عنها أحد املقاصد األساسية للشريعة اإلسالمية

:                   وميكن حتقيق ماسبق، من خالل االستناد إىل مجلة من املبادئ واملؤشرات التالية    
يشري مفهوم الشفافية إىل حرية الوصول إىل املعلومات، وحرية اإلفصاح عنها، وتتحقق  :الشفافية -1

لذا فإن الشفافية حتتاج إىل تشريعات تيسر حرية تداول املعلومات، . الشفافية عندما ترتسخ حرية التعبري
  .                       كمةحيث متثل قضية حرية الوصول إىل املعلومات وحرية تداوهلا، ركنا أساسيا من أركان احلو 

ويرتبط مبدأ الشفافية مببدأ آخر من مبادئ احلوكمة، أال و هو مبدأ املساءلة، فبغياب الشفافية ال       
  :وجود للمساءلة، وعلى هذا، فمن أهم املؤشرات اليت ميكن أن تساعد يف إعمال مبدأ الشفافية

الدولة، ومصادر إعالم دقيقة ووجود قاعدة  وجود تقارير دورية منتظمة عن أنشطة كل مؤسسات -
  .بيانات

  .نشر ميزانية احلكومة واملؤسسات، ووضوح أسس اختاذ القرار لدى صانعيه -
  .سهولة احلصول على اإلحصائيات عن خمتلف األنشطة يف احلكومة واملؤسسات والشركات -
                                          .                   وجود آليات متعددة للتعبري عن الرأي حبرية -
يشري مفهوم املساءلة إىل وجود طرق و أساليب مقننة و مؤسسية، متّكن من مساءلة   :المسـاءلـة -2

كل شخص مسؤول، ومراقبة أعماله يف إدارة الشؤون العامة، مع إمكانية إقالته أو حماكمته إذا جتاوز أو 
كون هذه املساءلة مضمونة حبكم القانون و متحققة بوجود قضاء أّخل بالقوانني و بثقة الناس، وت

مستقل و حمايد و عادل، و على هذا فمبدأ املساءلة يرتبط بضرورة تفعيل دور القوانني يف مالحقة كل 
من يرتكب خطأ، أو يتعدى حقوق الغري باملخالفة للقرارات و القوانني، من أعلى هرم للسلطة إىل 

             .            قاعدته



2015 جانفيــ  10ـــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة العلوم القانونية والسياسية  
 

 189صفحة  ة خلضر ـ الوادي جامعة الشهيد محكلية احلقوق والعلوم السياسية ـ 
 

وال تقتصر املساءلة على جانب العقاب فقط، بل ترتكز أيضا على وجود حوافز لتشجيع املسؤولني     
  :                                  على أداء مهامهم بإخالص و فعالية و أمانة، وهناك نوعني من املساءلة مها

د املادية والبشرية املتاحة داخل اإلدارة أو تنصب على طبيعة استخدام املوار  :المساءلة الوظيفية-أ
  .                                    املؤسسة، واآلثار املباشرة على البيئة اليت تباشر املؤسسة عملها فيها

ا : المساءلة االستراتيجية - ب تنصب على اآلثار بعيدة املدى للمنظمة أو املؤسسة على البيئة، وقدر
  .                                                                          حلياة ألعضائهاعلى حتسني جودة ا

أوهلما، االلتزام أو التعهد، وثانيهما، احملاسبة : ومما سبق يتضح أن أي مسؤولية ال بد هلا من شقني     
                                          .   أو املساءلة، وهو نتيجتها املنطقية، فبقدر االلتزام تكون احملاسبة

  :                                         ومن أهم املؤشرات اليت ميكن أن حتكم مبدأ املساءلة ما يلي    
  .تناسب حجم مسؤولية الفرد مع السلطة املمنوحة له -
  .ملني دون متييزوجود آليات ملعاقبة األفراد وتطبيق آليات املساءلة على مجيع العا -
 .تناسب اجلزاءات املوقعة على املخالفني مع حجم املخالفة ووجود معايري قانونية للثواب و العقاب -
)13(  

دف املشاركة إىل جتاوز الفجوة القائمة بني القيادة و اجلمهور، وإبداع أشكال : المشاركة الفعالة -3
املشاركة الشكلية، بل على مشاركة اجلماعة يف صنع  هرمية ملمارسة السلطة ال تقوم على مبدأ اإلنابة و

                                                                 :و تقوم عالقة املشاركة على أسس حمددة منها. القرار و تنفيذه
  .                                          وجود دولة قانون ومؤسسات راسخة وجمتمع مدين ناضج -
  .توافر القناعة الكاملة بأن املشاركة حق كل األطراف، و ليست منحة أو هبة من الدولة -
  .املدىامتالك كل طرف إلسرتاتيجية تنموية حمددة ومستقرة تتضمن أهدافا مرحلية، وأخرى بعيدة  -
  .وجود أرضية التقاء مشرتكة بني األطراف، و قبوهلم لفكرة املشاركة و التكامل و التفاعل -
إرساء مناخ دميقراطي حقيقي مبا يتضمنه ذلك من متثيل نيايب، وتداول سلمي للسلطة، وسيادة  - 

  .القانون
صميم الربامج، واختاذ سيادة عالقة املشاركة يف كافة املستويات بداية من صنع السياسات، إىل ت-

يئة البيئة و التنفيذ   .                                                                                القرارات، إىل 
يهدف التمكني إىل تعزيز قدرات األفراد أو اجلماعات لطرح خيارات معينة، وحتويلها إىل : التمكين -4

دف  وهو ما . يف النهاية لرفع الكفاءة والنزاهة التنظيمية ملؤسسة أو تنظيم ماإجراءات أو سياسات  
إزالة كل العقبات اليت تعوق عملية التمكني سواء أكانت قانونية أو تشريعية : ميكن حتقيقها من خالل

أو اجتماعية، مع تبين سياسات و إجراءات و تشريعات و إقامة هياكل ومؤسسات تساعد يف القضاء 
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النزاهة والشفافية : ويرافق مبدأ التمكني عناصر أخرى داعمة من قبيل. هر اإلقصاء والتهميشعلى مظا
  :                                                         واملساءلة، ومن أهم مؤشرات مبدأ التمكني ما يلي

  .تقسيم العمل داخل املؤسسة على مجيع األفراد دون متييز -
  .مشاركة األطراف املعنية  يف أنشطة املؤسسة أو اإلدارة  املعنيةتتعدد فرص  -
  .وجود أهداف و رسالة خاصة للمؤسسة مع ضرورة وضوح هذه األهداف -
  .وجود خطة بعيدة املدى -
                   )14( .وجود آليات مشاركة متعددة لألطراف  املعنية يف صنع السياسات املؤسسية العامة -
تتعلق جبملة من التكاليف و املصاريف اخلاصة باملؤسسة، ومصادر متويلها و أوجه : الماليةاإلدارة  -5

عد مبدأ اإلدارة املالية من أهم القضايا املرتبطة باحلوكمة، بل ومن أسباب تشّكلها، إذ إن . اإلنفاق ُ وي
مام باإلدارة وقد تزايد االهت .احلوكمة باألساس نتاج سياسات تستهدف التحقق من سالمة اإلنفاق

املالية مع بروز مفهوم الشفافية و احملاسبية، األمر الذي جعل من اإلنفاق احلكومي حمل اهتمام و متابعة 
تمع   :                         ومن أهم املؤشرات اليت ميكن أن حتكم عمل مبدأ اإلدارة املالية ما يلي. أفراد ا

  .وجود مصادر متويل متعددة للمؤسسة -
  .وجود خطط لتطوير موارد املؤسسة املالية -
  .وجود ميزانية سنوية للمؤسسة -
  .تقومي فعالية أنشطة املؤسسة يف ضوء التكاليف املنصرفة -
  .تناسب حجم األنفاق مع أنشطة املؤسسة -
يتضمن مفهوم حكم القانون أو سيادته إعمال القاعدة القانونية نفسها يف احلاالت  :حكم القانون -6
  .                                                        تماثلة، وهو ما يعرب عن املساواة أمام القانونامل

إن وجود بنية قانونية مستقرة مع وجود هيئة قضائية مستقلة ميكن االعتماد عليها، من شانه أن يساعد 
جيب أن تتسم األطر القانونية  على إعالء الدميقراطية و تطبيق مبادئ احلوكمة، وحقوق اإلنسان، و

  .بالعدالة 
  :                                              ومن أهم املؤشرات اليت حتكم عمل مبدأ حكم القانون ما يلي

  .وجود قاعدة قانونية أو قانون مكتوب أو قواعد ثابتة و مدى القناعة بعدالة هذه القواعد -
طبق عليهمنشر القانون بطريقة تضمن و ص - ُ   .وله إىل علم األفراد الذين سي
  .وجود آليات حلل املنازعات واملساواة يف استخدام هذه اآلليات بني األعضاء -
يتعلق األمر هنا مبدى خضوع عملية اختاذ القرار داخل املؤسسة لقواعد و: رشادة اتخاذ القرار -7

  :ذ القرار ما يليومن مؤشرات عملية رشادة اختا. إجراءات عقالنية و موضوعية
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تمع و اشرتاك اخلرباء يف موضوع القرار وإمكانية تعديله -   . تلبية موضوع القرار حلاجات املؤسسة وا
  .وجود نقاش عام يسبق عملية اختاذ القرار، ووجود دراسات حول نفقة وتكلفة بدائل القرار املختلفة -
ا قدرة امل: وقصد بفعالية املؤسسة: فعالية المؤسسات -8 ؤسسة على استخدام مواردها وإمكانا

  :ومن مؤشرات مبدأ الفعالية ما يلي. املختلفة لتحقيق أهدافها احملددة
  .حتديد أهداف قصرية و طويلة املدى، و تقييم أداء األفراد يف حتقيق األهداف -
  .بلوغ األهداف يف الوقت احملدد، وتعاون مجيع األفراد لتحقيقها -
 )15(.البشرية و املادية بكفاءةاستخدام املوارد  -
  فوائد وأهداف الحوكمة -4-1

سادت كثري من الكتابات ألهداف احلوكمة، والسبب يف تبّين  هذا املفهوم، واليت ميكن تلخيصها      
  :                                                                                                               فيما يلي

  .                                                      لعامةإعادة تعريف دور الدولة يف إدارة املصاحل ا-أ
تشجيع سياسات و برامج جديدة للشراكة داخل الدولة حتظى بتأييد و رعاية املنظمات الدولية، و  - ب

 .                        ذلك يف إطار سياق جمتمع قائم على الدميقراطية واملساءلة واحرتام حقوق اإلنسان
  .                                                     تعزيز قدرات املواطنني على املشاركة واملبادرة-ج
تمع من مشاركة احلكومة يف نشاطات التنمية االقتصادية و االجتماعية، سواء  -د متكني منظمات ا

على املستوى اجلزئي ، أو )القطاع اخلاص، اجلمعيات األهلية، النقابات(على املستوى الكلي 
     ) 16( ).املواطنون(
تشجيع احلوكمة للمؤسسات على االستخدام األمثل ملواردها وعلى حتقيق النمو املستدام و تشجيع  -

  . التنمية
  .تقلل احلوكمة من التبذير ومن كلفة رأس املال على املؤسسات واحلوكمة -
ل احلوكمة عملية الرقابة على املؤسسات والشر  -    . كات عرب الرقابة الداخلية و تطبيق الشفافيةتسهّ
أصبحت حوكمة املؤسسات  من املوضوعات اهلامة يف كافة اإلدارات واملؤسسات واملنظمات احمللية  - 

واإلقليمية والدولية العامة واخلاصة، خصوصا بعد األزمات املالية املختلفة اليت وقعت يف الكثري من 
يارات املالية اليت حدثت يف دول شرق آسيا و أمريكا الالتينية  املؤسسات و الشركات العاملية، مثل اال

، واليت كانت تعمل يف الكهرباء والغاز الطبيعي يف الواليات ERON، و أزمة شركة 1997عام 
األمريكية لالتصاالت عام  World Com، وكذلك أزمة شركة 2001املتحدة األمريكية عام 

2002.  
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يارات يف معظمها إىل الفساد اإلداري واحملاسيب بصفة عامة، والفساد املايل بصفة وترجع هذه اال      
خاصة، مع مراعاة أن الفساد احملاسيب يرجع يف أحد جوانبه اهلامة إىل دور مراجعي احلسابات وتأكيدهم 

نتيجة لذلك، زاد  )17(.على البيانات املالية وما تتضمنه من معلومات حماسبية خمتلفة عن الواقع واحلقيقة
االهتمام مبفهوم احلوكمة، وأصبحت من الركائز األساسية اليت جيب أن تقوم عليها الوحدات االقتصادية، 
و مل يقتصر األمر على ذلك وحسب، بل قامت الكثري من املنظمات و اهليئات بتأكيد مزايا هذا 

 Cadbury" ك جلنة كادبورياملفهوم و احلث على تطبيقه يف الوحدات االقتصادية املختلفة مثل
Commitee" واليت مت تشكيلها لوضع إطار حلوكمة الشركات باسم "Cadbury Best 

Practice"  يف اململكة املتحدة، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 1992عام)OECD( واليت ،
عام  "Principles Corporate Governance"قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات

 يف الواليات املتحدة األمريكية، كذلك جلنة" Calpers" صندوق املعاشات العامة، و 1999
"Blue Ribbon Commitée "ا عام .م.يف الو ، كما مت 1999أ، و اليت أصدرت مقرتحا

إنشاء املعهد الربازيلي حلوكمة الشركات، ويف تركيا؛ مت إنشاء املعهد الرتكي حلوكمة الشركات عام 
التزمت أغلب الدول بتطبيق هذا املفهوم ملا حيقق من منافع و مزايا على مستوى   ، و فيما بعد2002

دف محاية أصحاب املصاحل  كافة األصعدة، سواء أكانت اقتصادية أو مالية أو حىت إدارية، وذلك 
  (18).واحلد من الفساد اإلداري واملايل

  محددات الحوكمة   -5-1
احلكومات واملؤسسات والشركات يتوقف على مدى توافر جمموعتني إن التطبيق اجليد للحوكمة يف      

  :من احملددات مها
  :                                                                                  المحددات الخارجية -أ

: على سبيل املثال وتشري احملددات اخلارجية إىل املناخ العام لالستثمار  يف الدولة، والذي يشمل     
مثل قوانني سوق املال والشركات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات ( القوانني املنظمة للنشاط االقتصادي 

يف توفري التمويل الالزم ) البنوك وسوق املال( ، وكفاءة القطاع املايل )االحتكارية واإلفالس 
وكفاءة األجهزة واهليئات الرقابية يف إحكام  للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج،

الرقابة على الشركات، وذلك فضال عن بعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل األسواق 
ومنها على سبيل املثال اجلمعيات املهنية ،واملراجعني واحملاسبني واحملامني والشركات العاملة يف ( بكفاءة 

باإلضافة إىل املؤسسات اخلاصة للمهن احلرة مثل مكاتب احملاماة واملراجعة ، )سوق األوراق املالية وغريها
وترجع أمهية احملددات اخلارجية إىل أن وجودها . والتصنيف االئتماين واالستشارات املالية واالستثمارية

                                                 ) 19(. يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت تضمن حسن إدارة الشركة أو املؤسسة
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  :                                                                                المحددات الداخلية - ب
تشري إىل القواعد و األسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات و توزيع السلطات داخل املؤسسة، مما      

  .                                       اف املؤسسة أو املنظمة يف حالة توافرهايقلل التعارض بني مصاحل أطر 
يف النهاية تؤدي احلوكمة إىل زيادة الثقة يف االقتصاد القومي، و تعميق سوق املال، وزيادة قدرته       

لقطاع ومن ناحية أخرى، تشجيع احلوكمة على منو ا.على تعبئة املدخرات ورفع معدالت االستثمار
كما تساهم احلوكمة . اخلاص و دعم قدراته التنافسية، و تساعد على حتقيق األرباح وإجياد فرص عمل

يف حماربة الفساد و مالحقة املفسدين، وتساعد على ظهور قطاع عام فعال قادر على توفري اخلدمات 
  )    20(.رعى كافة مصاحلهللمواطنني، وتوفري معدالت عالية من النمو، وحيمي القطاع اخلاص و ينشطه و ي

ــر الحوكمة   -6-1   معاييـ
نظرا لالهتمام املتزايد مبفهوم احلوكمة، فقد حرصت عديد من املؤسسات على دراسة هذا املفهوم     

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وبنك : ومن هذه املؤسسات. وحتليله ووضع معايري حمددة لتطبيقه
  .ممثال يف جلنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل BISالتسويات الدولية 

املعايري اليت حتكم عملية احلوكمة، وذلك بالنظر إىل أن وجهة النظر اليت حكمت كل جهة وختتلف     
  : تضع مفهوما هلذه املعايري، وذلك على النحو التايل

  معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -أ
تطبيق احلوكمة وفق مخسة معايري توصلت إليها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام يتم 

ا قد أصدرت تعديال هلا يف عام 1999   :وتتمثل يف. 2004، علما بأ
جيب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كال : ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات - 1

ا،   كما جيب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ من تعزيز شفافية األسواق وكفاء
  .بوضوح تقسيم املسؤوليات فيما بني السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة

وتشمل نقل ملكية األسهم، واختيار جملس اإلدارة، ومراجعة القوائم : حفظ حقوق مجيع املسامهني - 2
  .الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامةاملالية، وحق املسامهني يف املشاركة 

وتعىن املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة، وحقهم يف : املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهني - 3
 الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية، وكذلك

 املعلومات الداخلية، يف االجتار من أو ها،في مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي محايتهم من
 .يف االطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني حقهم وكذلك

وتشمل احرتام حقوقهم : دور أصحاب املصاحل يف أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة - 4
ك آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك احلقوق، وكذل



2015 جانفيــ  10ـــ عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلة العلوم القانونية والسياسية  
 

 194صفحة  ة خلضر ـ الوادي جامعة الشهيد محكلية احلقوق والعلوم السياسية ـ 
 

ويقصد بأصحاب املصاحل البنوك والعاملني ومحلة . املطلوبة على املعلومات الشركة، وحصوهلم
 .السندات واملوردين والعمالء

وتتناول اإلفصاح عن املعلومات اهلامة ودور مراقب احلسابات، واإلفصاح عن : اإلفصاح والشفافية - 5
ويتم اإلفصاح عن كل تلك . ن أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذينيملكية األسهم، وع

 .املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب املصاحل يف الوقت املناسب ودون تأخري
وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه : مسئوليات جملس اإلدارة - 6

  )21(. ودوره يف اإلشراف على اإلدارة التنفيذية ومهامه األساسية،
   ) Basel Committee( لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية معايير  - ب

إرشادات خاصة باحلوكمة يف املؤسسات املصرفية واملالية،  1999وضعت جلنة بازل يف العام 
  :وهي تركز على النقاط التالية

للتصرفات السليمة وغريها من املعايري للتصرفات اجليدة والنظم اليت قيم الشركة ومواثيق الشرف   - 1
 .يتحقق باستخدامها تطبيق هذه املعايري

 .إسرتاتيجية للشركة معدة جيدا، واليت مبوجبها ميكن قياس جناحها الكلي ومسامهة األفراد يف ذلك - 2
 . التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اختاذ القرار - 3
 .الفعال بني جملس اإلدارة ومدققي احلسابات واإلدارة العلياوضع آلية للتعاون  - 4
توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي واخلارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن  - 5

 ). Checks & Balances( خطوط العمل مع مراعاة  تناسب السلطات مع املسئوليات 
صاعد فيها تضارب املصاحل، مبا يف ذلك عالقات العمل مع مراقبة ملراكز املخاطر يف املواقع اليت يت - 6

 .املقرتضني املرتبطني باملصرف وكبار املسامهني واإلدارة العليا
احلوافز املالية واإلدارية لإلدارة العليا اليت حتقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين أو  - 7

 .عناصر أخرى املوظفني سواء كانت يف شكل تعويضات أو ترقيات أو
  .تدفق املعلومات بشكل مناسب داخليا أو إىل اخلارج - 8
   مؤسسة التمويل الدوليةمعايير  -ج

موجهات وقواعد ومعايري  2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل يف عام 
مالية، وذلك عامة تراها أساسية لدعم احلوكمة يف املؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غري 

  :على مستويات أربعة كالتايل
 .املمارسات املقبولة للحكم اجليد - 1
 .خطوات إضافية لضمان احلكم اجليد اجلديد - 2
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 .إسهامات أساسية لتحسني احلكم اجليد حمليا - 3
              )22(.القيادة - 4

  اشكالية مفهوم الحوكمة بين الفكر الغربي والعربي: المحور الثاني
  أهم إشكاليات مفهوم الحوكمة    -1
  إشكالية الترجمة -1-1
تطرح املفاهيم يف العلوم االجتماعية عدة إشكاليات خاصة املفاهيم اليت يتم ترمجتها من اللغة        

ويكمن ذلك يف عدم وجود ترمجة واحدة متفق عليها و يف هذا . اإلجنليزية أو الفرنسية إىل اللغة العربية 
إىل العوملة،  تاليت ترمج Globalisationك العديد من املفاهيم هلا ترمجات خمتلفة ككلمة اإلطار هنا

. اخل...اليت ترمجت إىل الليربالية اجلديدة، الليربالية احملدثة Néolibéralismeية، الكونية وكلمةبالكوك
حيث لوحظ وجود عدة ترمجات ال تعكس دالالت املفهوم، وهذا ما جنده بالنسبة 

احلاكمية، احلكم، احلكمانية، :، وميكن أن حنصي العديد من الرتمجات مثلGouvernanceومملفه
تمعية إىل  Gouvernanceإضافة إىل ذلك، ترجم مصطلح .إخل ...إدارة احلكم، احلوكمة اإلدارة ا

تمع واليت تبناها أكثر من مركز حبثي، كمركز دراسات استشارات ا إلدارة عبارة إدارة شؤون الدولة وا
ا تعكس يف حمتواها املعىن األساسي لكلمة  من Gouvernance العامة جبامعة القاهرة حيث يرى أ

تمع والعالقة بينهما: حيث تركيزها على طريف املعادلة كما تبنت هيئة األمم املتحدة مفهوم . الدولة وا
تمع والقطاع  احلاكمية إال أن مصطلح احلاكمية ال يعكس معىن املفهوم الذي يعرب عن الدولة وا

اخلاص، فهو يعكس دالالت ذات صبغة دينية وتارخيية تتمثل يف نظريات احلاكمية اإلالهية وما صاحب 
  . ذلك من جدليات

ال يعكس املعىن  Gouvernanceويف هذا اإلطار هناك من يرى أن ترمجة احلكم للمعىن       
احلقيقي للمفهوم الذي يشري حسب منظور الليربالية اجلديدة إىل اجلمع بني الرقابة من أعلى الدولة و 

تمع املدين(الرقابة من أسفل  وعلى هذا األساس يستحيل استحضار هذا املعىن إذا ) منظمات ا
كرتمجة "كوفرنونس "عمال لفظ استعملنا لفظ حكم باملعىن العريب للكلمة ومن هنا يتم تفضيل است

.                                             اخل...حرفية للمفهوم كما هو احلال بالنسبة ملصطلحات عديدة مثل الليربالية، الدميقراطية، الفلسفة
در ما ومن هنا يتم اإلشارة أنه ال ينبغي تبديد اجلهود يف النقاش واجلدال حول ترمجة املفهوم بق      

                   ) 23(.جيب البحث يف املعىن اإلجرائي أي يف اآلليات املناسبة لكل جمتمع لتوظيف احلكم الراشد
                                                                                  إشكالية التعريف -2-1

احلديث عن الدين حيث املعتقدات قوية للغاية لكن إن احلديث عن مفهوم احلكم الراشد هو مثل       
لشيء الذي أثار اللمفهوم مت إذ أن هناك العديد من التعريفات قد.الرباهني القابلة للقياس معقدة
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التعريفات يف العلوم االجتماعية فإن تعريف احلكم الراشد تقابله ككل الكثري من اجلدل حول حمتواه و 
تمعات عدة مشاكل عامة، منها تقدمي  تعريف بسيط وواضح لعناصر الظاهرة ميكن تعميمه على كافة ا

ملعىن، و تعيق الباحث عن الرؤية املعمقة للمفهوم، أو أن يفقد ل باأو أن يتم تبسيط التعريف بطريقة خت
عملية التعريف، ذلك أنه يعكس خصوصية جمتمعات معينة، إذ أن تنتفي املفهوم صفة العمومية حبيث 

جنسيته و منظومته املعرفية اليت تسنده وترعاه، واستريادها بغري حترير ملضامينها تكريس  لكل مفهوم
هم ز والعلماء والباحثني واحنيا املفكرينة إذ ال ميكن فصل املفاهيم عن مصاحل واهتمامات يللتبعية املفهوم

م ولآلخرين م لذا م ونسقهم احلضاري، ونظر   .                                                                    تمعا
   إشكالية النموذج -3-1
قصد بإشكالية النموذج مدى مالءمة أفكار وآليات مفهوم احلكم الراشد جلميع الثقافات ن      

تمعات انتقادات من حيث عدة مفاهيم التنمية تعرض إىل  هذا املفهوم كغريه من إن. واحلضارات و ا
أنه يكرس منظومة فكرية وسياسية معينة، تدخل يف إطار االنتقادات املوجهة إىل العديد من املفاهيم 

                            .                      اخل...العوملة الليربالية اجلديدة) احلداثة(التنمية ، كنظرية التحديث  اتونظري
و بناء على ذلك فشعار احلكم الراشد هدفه تقليص دور الدولة، وهذا إن كان مقبوال يف جمتمعات      

تمعات متخلفة . مستقرة ومتطورة يف بنيتها االقتصادية االجتماعية والثقافية فإن صالحيته بالنسبة 
ديدة اليت تعد املرجعية الفكرية ملفهوم تتحرك يف إطار تكون موضع شك، هذا فضال على أن الليربالية اجل

عام يسمى العوملة اليت تلقى معارضة شديدة، ويف املقابل أن هدف الليربالية اجلديدة يف إطار العوملة هو 
حتقيق الربح هذا مما يؤدي إىل تعميم الفقر ال ختفيفه ويتعرض مفهوم احلكم الراشد إىل انتقادات باعتبار 

س قيما غربية وبالتايل دعوة ألخذ بالنموذج الغريب ، ويعكس مصاحل منظمات دولية كالبنك أنه يعك
الدويل و صندوق النقد الدويل، وهذا ما ينفي حيادية املفهوم وللخروج من هذا اجلدل جيب النظر فيما 

تمعات إذا كانت القيم اليت يدعو إليها احلكم الراشد من شفافية ومشاركة ومساءلة تنطبق على ك ل ا
ا ختص جمتمعات معينة وكذا مدى قابلية تلك القيم للتحقيق    .                                               أم أ

إن مفهوم احلكم الراشد حيمي معاين وأفكار، وآليات تتجاوز احلدود الثقافية ألي جمتمع،  -       
                                      )24(.مبا يناسب خصوصيتهاوتعكس  قيم إنسانية دعت إليها خمتلف احلضارات 

  تحديد مفهوم الحوكمة في األدبيات الغربية -2
سياق وفلسفة مفهوم الحوكمة في الفكر الغربي                                                                                  -1-2

يف األدبيات الغربية قبل انقضاء القرن "Good Governance"ظهر مفهوم احلوكمة اجليد        
بل املنظمات الدولية املاحنة للقروض و املساعدات كصيغة موازية للمشروطية ِ  العشرين، من ق

"Conditionality." بل "" فحىت ذلك احلني كانت املشروطية ِ أساسا إلقراض الدول النامية من ق
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وكذلك املشروطية تتضمن فرض عدد من . هذه املنظمات املاحنة كالبنك الدويل و صندوق النقد الدويل
يف  -االقتصادية باألساس و السياسية يف بعض األحيان -الشروط لقيام هذه الدول حبزمة من التغريات

رف يف ذلك ا لوقت بربامج التكيف هياكلها لتصبح أكثر رأمسالية اقتصاديا، ودميقراطية سياسيا أو ما عُ
بل  ."StructuralAdjustment Programs"اهليكلي ِ وفرضت هذه الربامج من ق

كتصاعد التضخم، وتدين   -املنظمات الدولية الكربى على الدول اليت تعاين من صعوبات اقتصادية
مية، وكان الناتج اإلمجايل احمللي،والرغبة يف احلصول على قروض للتغلب على هذه الصعوبات وحتقيق التن

  )25(:على هذه الدول القيام بنوعني من التغيريات
وتُعىن بالتعامل مع األبعاد املالية لألزمة االقتصادية، وكانت احللول : التغيريات قصرية األجل - 1

ال حماولة تقليص اإلنفاق العام، وحترير التجارة، و تبين اسرتاتيجيات السوق و  املطروحة يف هذا ا
  .ز االدخار و االستثمار اخلاصاخلصخصة و حتفي

وكانت تتضمن إعادة هيكلة دور الدولة التوزيعي لصاحل آليات السوق، : التغيريات طويلة األجل - 2
وهو ما أسفر عن تقليص قدرة الدولة بالفعل من جانب، وكذا تداعي اجلانب االجتماعي يف سياسات 

تعثر الدول هي فشل و  –يف أغلب احلاالت  –فكانت احملّصلة النهائية . الدول النامية من جانب آخر
النامية يف حتقيق األهداف االقتصادية املشروطة؛ املفروضة عليها خارجيا، وتآكل شرعيتها على املستوى 
الداخلي، وهو ما جعل العديد من هذه الدول تعاين وضعا متأزما، فهي ال تستطيع املضي قدما يف هذه 

ا ال تستط ا غري مرغوبة أو غري ناجحة، يف حني أ يع احلصول على متويل جديد من السلبيات أل
  .                                                                                       اجلهات املاحنة دومنا املضي فيها قدما

ومع اتساع دائرة التأزم، واختاذها منحى أكثر خطورة من خالل التأثري سلبا على شرعية عدد من      
مة يف الدول النامية، وإخفاقها يف حتفيز الدول النامية على حتقيق التحوالت املطلوبة، النظم احلاك

ا بالصيغ احلالية على  وجدت املنظمات املاحنة نفسها مضطرة، ال سيما مع وجود شكوك حول قدر
 إدارة خمصصات القروض للتنمية لديها، لصياغة آلية جديدة تستطيع من خالهلا حتقيق األهداف اليت
تصبو إليها بصورة أكثر كفاءة و فعالية وأقل تكلفة، فبدأ التفكري يف العمل على صياغة مفهوم جديد 

، واليت يتوجب على الدول "باألداء االقتصادي"يعرب عن حزمة من السياسات و املبادئ العامة املتعلقة 
يها وكانت . ، والعمل على حتقيقهاالنامية اليت تبغي احلصول على قروض من املنظمات الدولية املاحنة تبنّ

  .                                                                                      النتيجة ظهور مفهوم احلكم اجليد
ومن خالل معرفة سياق وفلسفة مفهوم احلوكمة، نالحظ أن احلكم هو مفهوم قدمي قدم التاريخ      

جمموعة مركبة من العمليات واهلياكل، العامة واخلاصة على حد سواء، واليت  اإلنساين، وهو يشري إىل
فاملقصود مبفهوم احلكم هو . تضمن استيعاب وتوفيق املصاحل املتعارضة، والتوصل إىل حلول توافقية
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ما  تمع وعالقا ا مع العناصر غري احلكومية يف ا مفهوم أوسع من احلكومة، بل ويشملها يف تفاعال
  .                                                                           ا باالقتصاد والسياسات العامةسوي

وعليها . يعين جمموعة القواعد اليت يتم من خالهلا إنقاذ القوة لصاحل األفراد –بشكل عام  - واحلكم      
افئة، ويف إطار الشفافية و املصداقية، بل أن تتيح هلم  الفرصة املشاركة يف صنع القرارات بصفة متك
 )                                                                                  26(.وتكون مسؤولة أمامهم، وهو ما جيعل أي حكم حكما جيدا

ختلفة، فاحلكم إذا هو املفهوم الذي يهدف لفهم العالقات اخلارجية بني أجهزة الدولة امل      
تمع املدين  .                           وكذا أمناط العالقات املتغرية بني احلكومة و البريوقراطية وا

يار –وبالتايل، ويف ظل ظرف دويل شهد تراجع أداء       اقتصاديات التخطيط املركزي باملقارنة  - بل وا
، إىل الدولة الدميقراطية التعددية "كمنظومة" باالقتصاديات الغربية الرأمسالية، يشري احلكم اجليد 

الليربالية اقتصاديا، واليت يتوافر فيها جهاز تشريعي منتخب، وممثل دميقراطيا، يتسم بالشفافية  -سياسيا
يئة  دف  وحقوق اإلنسان و احلريات األساسية لألفراد، وتتوازن فيه سلطات احلكومة الثالث، وذلك 

للتطور االقتصادي، وهو ما مت التوافق عليه يف البنك الدويل، وغريه من  السياق املالئم، و اجلاذب
وقد أتى مفهوم احلكم الراشد بأهداف ليعرب عن اجتاه تقليل مركزية الدولة  )27(.املنظمات الدولية املاحنة

، والذي يعين "Décentralization of the political system"يف النظام السياسي
ا، و السلطات  إعادة ترسيم احلدود الفاصلة بني ما هو عام وما هو خاص من حيث املهام املنوط 

تمع املدين واملنظمات غري احلكومية ال أمام تبّين ا  - املتاحة، وموارد كل منها، وهو ما يفسح ا
ا لتحقيق  -بوصفها قطاعا أهليا مدنيا ألدوار تتكامل مع دور الدولة، وتسد الفجوات يف اسرتاتيجيا

  )28(.هدف التشاركية يف العملية التنموية
ومما أثرى مفهوم احلوكمة هو أن سياق طرحه قد أتى مواتيا لغياب املنافسة اإليديولوجية على       

من عدم  -املوجودة يف العامل الغريب الرأمسايل باألساس -الساحة الدولية، وهو ما مّكن املنظمات الدولية
ار يف ذلك  التخوف من حتول الدول النامية عنها للمعسكر االشرتاكي السابق املناوئ، والذي قد ا

ا التنني. الوقت رد  - حسب وصف هوبز-كما أن هذا التحول كان مواكبا لتغري النظرة الدولية من كو
ال أمام قطاع األعمال، والقطاع املدين للقيام  حارس يهتم فقط بوضع األطر العريضة، وإفساح ا

خل هذه األطر اليت حتددها الدولة بالتشاور معهم، فاحلديث عن احلكم اجليد للدول أتى بأدوارمها دا
مصاحبا للتحول يف اسرتاتيجيات املؤسسات املالية العاملية اليت رأت وجوب التعرض للجوانب الداخلية 

ا طلع وهو ما بدا لدى البنك الدويل منذ م. للدولة كسبيل لتحقيق التنمية والنهوض بتطور شعو
ايته مع التأكيد على أفكار التغيري السياسي واملؤسسي   مثانينيات القرن املاضي، وتأكد عند 

تمع املدين  )29(.كاشرتاطات لتحقق النمو االقتصادي هذا فضال عن أن تزايد عدد ونفوذ منظمات ا
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ى خمتلف أبعاد جعل احلديث عن مفهوم احلكم اجليد أكثر واقعية مع تراجع قبضة الدولة وهيمنتها عل
ا ال تزال الفاعل . احلياة وفق املفهوم الوستفايل التقليدي عن الدولة غري أن هذا ال ينفي عن الدولة كو

فلتقدمي املساعدات . الرئيسي على الساحة السياسية، وهو ما جيعلها اهلدف األساسي ملبادرات احلوكمة
الدول النامية الفعالية يف األداء، ويف استخدام والقروض اإلمنائية ، يشرتط البنك الدويل على حكومات 

  .                                                                 املخصصات املالية، وتشجيع املزيد من اإلصالحات
وتبلورت فلسفة احلكم اجليد يف أنه طاملا يتأسس احلكم اجليد على حماربة الفساد، احملسوبية،     

اطية و سوء اإلدارة، وتشجيع الشفافية و املساءلة، فإن ذلك سيمكن الدول من استخدام البريوقر 
.                                           املساعدات و القروض بفعالية لتحقيق اهلدف املتمثل يف خفض الفقر وحتقيق التنمية

                                   تعريفات المنظمات الدولية لمفهوم الحوكمة              -2-2
ربط البنك الدويل بني اإلدارة الرشيدة ملوارد الدولة و دميقراطية احلكم، عرّف : تعريف البنك الدولي -أ

البنك الدويل احلكم السيئ على أنه شخصنة السلطة وعدم احرتام حقوق اإلنسان، واستشراء الفساد 
وعرّف احلكم اجليد على أنه الطريقة اليت يتم من خالهلا . ووجود حكومات غري منتخبة وغري ممثلة

شكل : ممارسة السلطة يف إدارة املوارد االقتصادية واالجتماعية للدولة، وجعل للحكم اجليد ثالثة أبعاد
اختاذ القرارات من أجل استغالل موارد (، إدارة العملية السياسية )اهلياكل و املؤسسات(النظام السياسي 

وبالتايل، فإن تعزيز .، و قدرة احلكومة على ختطيط وتنفيذ السياسات املناسبة)قيق التنمية فيهاالدولة لتح
احلكم اجليد هو املقابل الطبيعي للحصول على مساعدات التنمية أو استثمارات من وكاالت اإلقراض، 

                                   .                                      ومن مث ربطه بتبّين الدول لسياسات جديدة
ويقرتب من التعريف السابق للبنك الدويل، إذ تعرّف  :تعريف الوكالة الكندية للتنمية الدولية  - ب

بل احلكومات يف إدارة " مفهوم أسلوب احلكم على أنه ِ أسلوب ممارسة التخصيص السلطوي للقيم من ق
ممارسة القوة بواسطة "رّف احلكم الرشيد أو اجليد على أنه ، وتع"االقتصادية و االجتماعية" موارد الدولة

و ". املستويات املختلفة للحكومة بأسلوب يتسم بالفعالية، األمانة، اإلنصاف، الشفافية واملساءلة
  .                 خيتلف تعريف البنك الدويل بأنه يقصر ممارسة القوة على احلكومات فقط دون غريها من الفاعلني

ويقرتب تعريفها : ريف لجنة المساعدات التنموية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةتع -ج
من التعريفني السابقني، ولكن مع استبدال السلطة بالقوة، بدون جتاهل للبعد السياسي الذي ضمنته 

ارسة السيطرة اللجنة يف تعريفها ملفهوم أسلوب احلكم، ليصبح عبارة عن استخدام السلطة السياسية، ومم
تمع إلدارة موارده من أجل حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية   .                                            يف ا

ا  :الوكالة األمريكية للتنمية الدولية-د قدرة احلكومة على احلفاظ على السالم "وتعرّف احلوكمة بأ
  ".     االجتماعي، و ضمان القانون، وخلق النمو االقتصادي، و ضمان احلد األدىن من التأمني االجتماعي
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   :(UNDP)تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -ه
ل للحوكمة جيب أن يكون ترقية التنمية يؤمن برنامج األمم املتحدة للتنمية بأن الغرض األو        

املعيشية اإلنسانية حبيث تقلص الفوارق يف الدخل واملعيشة وفرص التعليم والصحة بني اجلميع بدون 
ة من فرص حتسني املعيشة واألمن خاصة للفقراء   )30(.حرمان األجيال املقبلة من مستويات مشا

لحكم ، فقد عرّف احلكم بأنه ممارسة السلطة األمشل واألعم ل هو(UNDP) ويعترب تعريف       
وهو ما يشمل اآلليات و العمليات . اإلدارية و االقتصادية والسياسية إلدارة كافة شؤون الدولة

واملسارات واملؤسسات اليت يعرب من خالهلا املواطنون عن مصاحلهم وميارسون حقوقهم القانونية ويوفقون 
م لتوزيع القوة وإدا تمعبني اختالفا   . رة املوارد العامة واملشاكل بشكل فعال استجابة حلاجات ا

" التنمية اإلنسانية"ومن هنا، تبّىن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مفهوما أمشل للحوكمة وهو مفهوم      
وهكذا حتول  .وبالتايل فهو يتضمن أبعادا رمسية وغري رمسية. إلنسان بدال من الدولةا، إذ يركز على 

االت األكثر ا لربنامج من الرتكيز على حتسني اإلدارة و حتقيق الالمركزية، وتطوير اخلدمات، إىل ا
ومما ساعد الربنامج . حساسية كحقوق اإلنسان والدعم التشريعي واإلصالح القضائي ومكافحة الفساد

باردة، وتسارع وترية على إحداث مثل هذه النقلة النوعية، تداعي الصراعات األيديولوجية بعد احلرب ال
 )    31( .العوملة، وتزايد القبول لألفكار الدميقراطية عرب أحناء العامل

االت املكونة لنظام احلوكمة للدولة العصرية اليت تساهم يف التنمية االنسانية هي       :وأهم ا
ا  :الحوكمة االقتصادية-أ وتضم مسارات صنع القرار اليت تؤثر مباشرة على نشاطات الدولة، أو عالقا

مع اقتصاديات الدول األخرى، وهي ذات تأثري كبري على القضايا االجتماعية كاملساواة والفقر ونوعية 
  .احلياة

صل وتشري إىل صنع القرار وتنفيذ السياسة لدولة وسلطة شرعية، وتشرتط ف :الحوكمة السياسية- ب
  )32(.السلطات واملشاركة والتعددية السياسية

وهي نظام لتنفيذ السياسة، يقوم على قطاع عام مستقل ومنفتح خيضع  :الحوكمة اإلدارية-ج
  . للمحاسبة

احلكم الصاحل يف الدول النامية ومنها الدول احلوكمة أو  ميكن لألمم املتحدة أن تسهم يف دعم و 
  :العربية من خالل ما يلي 

 " اليونسيف"تعزيز الربملانات واهليئات االنتخابية والقضائية، وتقدم منظمة األمم املتحدة للطفولة - 1
من أجل تنقيح القوانني الوطنية وفقا التفاقية حقوق الطفل، وتدريب الربملانيني ومسؤويل إنفاذ  لالعم

  .لدولالقوانني، إدماج حقوق األطفال بوجه عام يف النسيج السياسي والقانوين ل
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فال . احلكم الصاحل جزء ال يتجزأ من أعمال مكتب األمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية - 2
نفاذ إميكن إجياد عامل خال من املخدرات ومن كبار جتار املخدرات دون تعزيز النظم الوطنية للقضاء و 

فض الطلب على املخدرات غري وعلى الصعيد امليداين يساعد املكتب يف اجلهود املبذولة خل. القوانني 
ا ضد االجتار غري املشروع  املشروعة وإنتاجها ، ويقدم املساعدة الفنية لوكاالت أنفاذ القوانني يف حر

  .باملخدرات 
يعد دعم احلكم الصاحل ، وخصوصا من خالل تعزيز النظم القضائية الوطنية واطر السياسة - 3

  .حة اإلجنابية واملساواة بني اجلنسني العامة أمرا المناص منه أيضا لتعزيز الص
يركز برنامج الغذاء العاملي، يف املسامهة اليت يقدمها لتحقيق احلكم الصاحل على بناء القدرات يف - 4

دف تعزيز إمكانية حصول األسر الفقرية واملتضررة من األزمات على الغذاء ، وتتمثل  تمعات احمللية،  ا
اهلدف يف الدعوة إىل اعتبار احلق يف الغذاء من حقوق اإلنسان األساسية الوسيلة الرئيسية لبلوغ هذا 

  .وهو أمر يرتبط حتقيقه ارتباطا وثيقا بتمكني املرآة
أولت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية األولوية جلمع ونشر البيانات األساسية املتعلقة باحلكم - 5

سياسات ووضع االسرتاتيجيات الطويلة األجل يف الدول واإلدارة العامة، وذلك لكي تساعد يف صياغة ال
األعضاء، ودعمت هذه اإلدارة أيضا عملية تبادل املعلومات بشأن املمارسات والسياسات يف جمال 

  .إصالح القطاع العام 
متثل االنتخابات اجلديرة بالثقة احد العناصر الرئيسية للحكم الصاحل ولعملية التحول إىل الدميقراطية، - 6

وعلى مدار العام تواصل األمم املتحدة توفري املساعدة االنتخابية واملساعدة يف تعزيز املؤسسات الوطنية 
  )33(.من أجل حتسني إدارة العملية االنتخابية

، أما الرتمجة "Governance"مصطلح احلوكمة هو الرتمجة املختصرة اليت راجت للمصطلح  إن      
  ".أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة" مت االتفاق عليها، فهي العلمية هلذا املصطلح، و اليت 

هناك عدة تعريفات ملصطلح العوملة، يعاجل كل منها وجهة نظر معينة حول املفهوم، فتعرّف مؤسسة 
  )34(."هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم فيها:" احلوكمة بأنه... التمويل الدولية

نشاء مؤسسات سياسية وقضائية وإدارية تؤدي عملها إ  احلكم الصاحل باحلوكمة أو  يقصدو         
بكفاءة وختضع للمساءلة ويعدها املواطنون مؤسسات شرعية ميكنها عن طريق املشاركة يف اختاذ القرارات 

ا مؤسسات تعمل على متكينهم  م، كما يعدو وينطوي احلكم الصاحل أيضا على .اليت تؤثر يف حيا
  )35(.حرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون بصفة عامةا

ا السلطة إدارة موارد  ويعرف البنك الدويل مفهوم احلكم الصاحل، بأنه الطريقة اليت تباشر 
دف حتقيق التنمية ويبدو جليا أن هذا املفهوم يتسع ألجهزة . )36(الدولة االقتصادية واالجتماعية 
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تمع املديناحلكومة كما يضم غريها من املؤسس ويثري هذا املفهوم أمهية قواعد . ات احمللية ومؤسسات ا
  .السلوك وشكل املؤسسات ، وأساليب العمل املرعية مبا تتضمنه من حوافز للسلوك 

احلكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه  أما احلكم الصاحل من منظور التنمية اإلنسانية فيقصد به      
م االقتصادية واالجتماعية اإلنسان ويقوم على توسيع ق م وفرصهم وحريا درات البشر وخيارا

تمع فقرا   )37(.والسياسية، السيما بالنسبة ألكثر أفراد ا
وميكن القول بأن احلكم الصاحل هو احلكم الذي يتسم من بني مجلة أمور أخرى باملشاركة        

ويكفل احلكم الصاحل وضع . القانون والشفافية واملساءلة ، ويكون فعاال ومنصفا ويعزز سيادة 
تمع ، تسمع  األسبقيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية على أساس توافق آراء واسعة النطاق يف ا

  )38(.فيه أصوات أكثر الفئات ضعفا وفقرا يف صنع القرارات املرتبطة بتوزيع موارد التنمية
هر أيضا مفهوم حوكمة القطاع العام، أو ما ظ: مفهوم الحوكمة من خالل حوكمة القطاع العام -و

ا وزارة املالية اهلولندية يف عام  ؛ حيث 2000يعرف حوكمة احلكومات بشكل تطبيقي يف نقاشات قاد
دف تفعيل دور حوكمة القطاع العام يف هولندا، و  عقدت عددا  من االجتماعات وورش العمل 

  .ة و كيفية تطبيقهاحماولة اإلجابة عن ماهية هذا النوع من احلوكم
إن أهم ما اهتمت به حوكمة القطاع العام هو تكريس تضافر اجلهود من كافة القطاعات احلكومية      

لدرء حدوث األزمات اإلدارية اليت تؤدي بشكل عام إىل هدر األموال احلكومية والعامة، وإىل فقدان 
واملشاريع املختلفة، التحكم يف النظام اإلداري، وفقدان املسؤوليات عند حدوث خلل يف تطبيق األنظمة 

ج  (39) .تشغيل العمليات العامة بشكل يعرف باألفقي بني دوائر القطاع العام وإن تطويرها مببادئ و
حوكمة القطاع العام هي مسؤولية اجلميع بال استثناء؛ إال أن تطبيقها يتطلب العمل اجلاد لتفعيل برامج 

يل الرأي العام والسماح باملشاركة يف صناعة التوعية سواء لإلدارات نفسها أو للمواطنني، مع تفع
وتُعترب حوكمة القطاع العام مشروعا وطنيا يبدأ باإلرادة والعزمية لتكريس الشفافية يف القطاعات . القرارات

املشرتكة بنظرة أفقية ال عمودية، ويعمل املشروع على حماور عدة من أبرزها، معاجلة حاالت تعارض 
ليات، وتقليل املخاطر واخلسائر املتوقعة بكافة أوجهها، ويعتمد اعتمادا جذريا املصاحل، وانعدام املسؤو 

كما تُعد حوكمة . على قياس وتقييم األداء املشرتك بني دوائر القطاع العام بشكل متكامل ومتداخل
القطاع العام يف اغلب دول العامل مطلبا ملحا يف الوقت احلاضر أكثر من أي وقت مضى، فقد أولت 

ل كامل اهتمامها للتطوير، بشكل عام، من خالل املشاريع املختلفة اليت ينصب جلها يف إصالح الدو 
وتعود أمهية احلوكمة يف وحدات القطاع . األنظمة اإلدارية و التشغيلية يف القطاعات العامة املختلفة

و احلكومية، والتأكد العام، إىل أمهية تأسيس وتفعيل دور وحدات املراجعة الداخلية يف القطاعات العامة 
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من استقالهلا، وعدم ارتباطها تنظيميا باإلدارات التنفيذية املباشرة، كما هو معمول به حاليا يف أغلب 
  )40(.الدول، وذلك لتجنب تضارب املصاحل، عند تطبيق اخلطط العامة واخلاصة

انتشار الفقر، والفروق  :وبدون إنكار منافع النمو، فإن تقارير الربنامج كانت حريصة على تناول      
. اخل..الطبقية بني األغنياء والفقراء، وارتفاع معدالت البطالة، وتداعي الروابط االجتماعية وتدمري البيئة

فالدول اليت تتساوى يف . وكانت الفكرة املركزية أن اإلنعاش االقتصادي والنمو البشري ليسا أمرا واحدا
األمر الذي دفع البنك . قيم خمتلفة يف مؤشر التنمية البشريةمستويات دخول أفرادها، قد تكون لديها 

الدويل بدوره يف تقاريره السنوية حول التنمية يف العامل، لتناول األبعاد األكثر إنسانية يف ظروف املعيشة 
تمعات ، والذي مت االنتقال فيه من 1997وهو ما بدا جليا يف شكل تقرير البنك الدويل عام . داخل ا

مع الرتكيز على أبعاد تطوير (يز الضيق على برامج التحرير االقتصادي لربامج التحرر السياسي، الرتك
املهارات اإلدارية و القيادية، احرتام حقوق اإلنسان وحكم القانون، الدميقراطية و التمتع باحلريات 

، وبينما كانت "Minimalist state"، وهو ما أشار لرتاجع حجية فكرة الدولة احملدودة )األساسية
الفكرة األساسية من منظور البنك الدويل فيما يتعلق جبودة احلكم هي احلد من هيمنة الدولة على 

وهكذا أصبح موقف البنك الدويل من احلكم اجليد يركز على تطوير . األنشطة االقتصادية واالجتماعية
  .إدارة القطاع العام 

قيق التنمية البشرية وليس فقط النمو االقتصادي، إذا، جيب أن تكون احلوكمة موجهة حنو حت     
وبالتايل فأن اهلدف الرئيسي من تطوير املؤسسات و القواعد احلاكمة جيب أن تكون االرتقاء حبياة 

  .األفراد
ويف سبيل حتقيق ذلك، فإن التطورات جيب أن تكون حريصة على مصلحة األفراد خالل عمليات 

ذلك ألن عمليات التطوير تستغرق آجاال . الرتكيز على املخرجاتالتطوير، مع عدم االقتصار على 
أطول من جمرد بدئها، فيجب أن يشعر األفراد بأمهية و قيمة هذه التحوالت، حىت يظلوا حريصني على 

  .إمتام عملية التحول
مع أواخر تسعينيات القرن املاضي، اُعيد تعريف أسلوب احلكم، وأضحت احلوكمة عملية وليست      

فقط مؤسسة، و هي بذلك تشمل التقاليد و املؤسسات و العمليات اليت حتدد كيفية إعمال القوة، 
م العام، وكيف ميارس املواطنون حقوقهم، وكيف تتم صناعة القرارات املتعلقة بالقضايا ذات االهتما

وماهية احلوافز املقدمة لألفراد، وعلى الرغم من أن وظائف احلكومة من حيث العمل على إشباع 
الرغبات العامة و خدمة املواطنني، وتوزيع الدخل، من خالل استخدام املوارد العامة ال ختتلف باختالف 

ا يف سياق احلكم اجليد تتبع نظاما أكثر عدالة يف توزيع املخرجات  نوعية النظام السياسي، إال أ
  .                                االقتصادية
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جمموعة من القواعد واملؤسسات اليت :" ومت حتديد احلوكمة بصورة ميكن قياسها، فأصبح تعريفها هو    
      :         ومت بالتايل احلديث عن ستة معايري لثالثة أبعاد هي." متارس على أساسها السلطة يف الدولة

أوهلما : املتعلق بعملية اختيار، وتغيري ومراقبة أداء احلكومات، والذي يتفرع عنه مؤشرين مركبني :األول
  .                                                       يقيس املشاركة السياسية ، وثانيهما يقيس املساءلة

يتعلق بقدرة احلكومة على صياغة وإنفاذ سياسات ناجحة إلدارة املوارد املتاحة، ويتفرع عنه  :الثاني
  .مؤشرين، أوهلما يقيس كفاءة أداء احلكومة، واآلخر فينظر يف فعالية و معايري تقييم هذه السياسات

فحة ويقيس درجة مؤسسية الدولة، من خالل مؤشر احرتام سيادة القانون، ومؤشر مكا :الثالث
  )     41(.الفساد

أكدت جلنة صنع السياسات يف جملس حمافظي صندوق  1996ففي عام : صندوق النقد الدولي -ي
على أمهية تعزيز " إعالن حول الشراكة من أجل النمو العاملي املستدام"النقد الدويل يف وثيقة أمستها 

سني الكفاءة واملساءلة يف القطاع احلكم اجليد يف مجيع جوانبه، مبا يف ذلك ضمان سيادة القانون، وحت
وقد أكد الصندوق على حتسني إدارة املوارد العامة من خالل اإلصالحات . العام، و التصدي للفساد

اليت تشمل مؤسسات القطاع العام،و حتسني اإلجراءات اإلدارية، ودعم التنمية، واحلفاظ على بيئة 
  .                                                                     اصاقتصادية مستقرة لتحقيق كفاءة أنشطة القطاع اخل

  :                           كما أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي خلصائص مثانية للحكم اجليد وهي   
ت واليت تعين أن استخدام املؤسسات و العمليات تؤدي إىل إلشباع رغبا: الكفاءة والفعالية -1

تمع، بينما يتم استخدام املوارد املتاحة ألقصى صورة ممكنة   .                                                   ا
تمع، ال سيما أصوات املهمشني: التضمين والمساواة -2   .    مبا يضمن االستماع لكل األصوات يف ا
وطريقة تطبيقها تتبع القواعد واإلجراءات، وهو وتعين أن القرارات املتخذة،  :المحاسبة والشفافية -3

تمع   . ما يتأسس على حرية تدفق املعلومات،وحتقيق التوافق بني خمتلف الفاعلني واملصاحل يف ا
تمع سواء مباشرة أو من خالل أو من خالل ممثلني: المشاركة -4   .      و تشمل مجيع أفراد ا
ية، يتم إنفاذها حبيادية مبا حيمي حريات وحقوق األفراد يف الذي يتضمن أطرا قانون: حكم القانون-5

  .                                                                                     ظل وجود قضاء مستقل
وأشارت هذه األدبيات أن ممارسة هذه املبادئ، ينبغي أن تتبع عددا من القيم الالزمة لضمان      

االلتزام بسيادة القانون، مث استجابة القائمني على صنع : ار و دميومة اإلصالح، و يأيت على رأسهااستقر 
واختاذ القرارات لرغبات املواطنني، ومساءلة صناع القرارات أمام اجلماهري، كما أن القائمني عليها ليست 

تمع املدين وقطاع فقط احلكومة و األفراد، وإمنا ميكن أن يكتمل العقد من خالل مشاركة مؤ  سسات ا
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وهي مؤسسة غري رحبية، مت تأسيسها لدعم حتقيق  -وتركز مؤسسة حممد فتحي إبراهيم .األعمال فيها
  :                                          على مخسة مؤشرات أساسية للحوكمة يف إفريقيا وهي -احلكم الراشد يف إفريقيا

زاعات املسلحة اليت تتدخل فيها احلكومة، معدالت اجلرائم ، العنف، عدد الن): األمن( السالمة - 1 
.                                                                                  سهولة احلصول على األسلحة

دولية، التصديق على املعاهدات املتعلقة  حبقوق اإلنسان ال: سيادة  القانون، الشفافية، الفساد  -2
  .   قوانني حقوق امللكية، كفاءة احملاكم، كفاءة املؤسسات القومية يف تنفيذ العقود، فساد القطاع العام

انتخابات تنفيذية تتسم بالنزاهة واملنافسة، انتخابات تشريعية : المشاركة و حقوق اإلنسان -3
  .                   ادية، السياسية واالجتماعيةتنافيسة، احرتام احلقوق املدنية، حرية الصحافة، حقوق املرأة االقتص

العجز الفائض يف ميزانية احلكومة، مصداقية املؤسسات املالية، معدل : تنمية اقتصادية مستدامة -4
  .                                                                                              التضخم

.                                                                                      معدالت الفقر الرعاية الصحية، نسبة السكان: التنميةالبشرية -5
وحترص مؤسسة حممد إبراهيم من خالل هذه املؤشرات على الربط بني رشادة احلكم، وبني حتقيق التنمية 

و هكذا تطور مفهوم احلكم اجليد إىل حكم دميقراطي أو حكومة دميقراطية، مث  املستدامة يف إفريقيا،
نظر إليه على أنه شرط أساسي النطالق و استدامة برامج النمو  ُ حكم إنساين ، وأصبح ي

  )42(.االقتصادي
ائي باملقارنة مع مؤشرات البنك الدويل؛ فقد مت تطوير عدد من املؤشرات للحكم اجليد لدى الربنامج اإلمن

  :                                                                                                 لألمم املتحدة و هي
مبعىن درجة أو مدى إتباع صناعة القرارات لقواعد مستقرة يراها املواطنون منصفة و  :حكم القانون-1

  .                                                             اموضوعية من حيث توافرها، ووجود قناعة بعدالته
مدى خضوع اختاذ القرار لقواعد وإجراءات عقالنية من حيث أن : رشادة عمليات اتخاذ القرارات-2

املوضوع يعكس حاجة أو رغبة عامة طرحها للنقاش العام، وتوفري معلومات كافية ومتوازنة من خالل 
ا باملقارنة بالبدائل األخرى املتاحة، ومدى متثيلية القرار املتخذ لرغبات وسائل اإلعالم، م دى كفاء

  .                                                                                                ومصاحل املعنيني
السلطات، منح السلطات عدم تركز السلطة وتوزعها هيكليا من حيث الفصل بني : الالمركزية -3

 .                                                                                   احمللية سلطات اختاذ القرارات
ال اختاذ القرار، : الشفافية -4 من حيث وضوح قواعد اختاذ القرارات، مدى توافر قواعد حاكمة 

                                                                               .    وسهولة فهمها وخضوعها للرقابة
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ملتخذي القرارات من حيث توافرها، وتطبيقها، ومدى استقالل القضاء والسلطة : المساءلة -5
                         .                                                          التشريعية يف مراقبة السلطة التنفيذية

تمع يف خمرجات عملية التنمية، وحتملهم ألعبائها، ومدى : التكافؤ-6 من حيث مدى تشارك أفراد ا
تمع   .                                                                               عدالة توزيع املوارد يف ا

من حيث امتالك احلكومة لرؤية ملا ينبغي حتقيقه، ومتكنها من : الرؤية اإلستراتيجية و الفعالية -7
  .حتقيقه

و ال ريب أن ارتباط احلوكمة أو احلكم اجليد باحلكم الدميقراطي قد أعاد تعريف كل منهما، فاحلكم 
العمليات واملؤسسات اليت  اجليد يتسع يف نطاقه إىل ما وراء العمليات ذات الكفاءة، ليتضمن كذلك

تمع، مبا يف ذلك الفقراء املعدمني و املهمشني فاحلكم  )43(.تؤمن احلريات املدنية واحلقوق لكل أفراد ا
الدميقراطي هو الذي يضمن احلكم اجليد ألنه يؤسس مدخالته، ويوزع خمرجاته بصورة دميقراطية، وبالتايل 

اطي باحلكم اجليد لتحقيق التنمية اإلنسانية يعين حكم الناس إن امتزاج احلكم الدميقر . يضمن استمراره
ألنفسهم من خالل حكومة يتم اختيارها بنزاهة وشفافية وحرية، تكون مهمتها بالتايل احلفاظ على 

فتكون املشاركة السياسية هي ما مييز احلكم الدميقراطي عن احلكم اجليد، . مستويات التنمية املتحققة
)                                                                                    44(.حيث املضمون املؤسسي والفين الالزم لتحقق التنميةومها يتداخالن من 

  :                                                                  وبذلك يرتكز مفهوم احلوكمة  الدميقراطية حول   
  .ام احلقوق و احلريات األساسية لألفراد، مبا ميكنهم من العيش بكرامةاحرت  -أ

  .اإلنصات لرغبات األفراد عند وضع السياسات، واختاذ القرارات - ب
  .مسؤولية صناع ومتخذي القرارات أمام املواطنني -ج
  .وجود قواعد وممارسات ومؤسسات عامة و حمايدة حتكم التفاعالت االجتماعية -د
  .التمييز النوعي، أو القائم على أي أسس أخرىغياب  - ه

أما احلكم اإلنساين  فيتضمن األبعاد السياسية واالقتصادية واملدنية، وهكذا تصبح مالمح احلكم     
وذلك من خالل هذه املستويات املفاهيمية الثالث . اإلنساين مرتكزة على مبادئ التملك واملسؤولية

، نكون بصدد عملية للحد من مركزية الدولة، )احلكم الدميقراطي احلكم اإلنساين، احلكم اجليد و(
تمعات النامية من خالل توزيع السلطة، مبا حيقق املزيد من االستجابة  وخلق حالة من التعددية يف ا

  :         وذلك من خالل ال مركزية الدولة يف إحدى ثالثة صور. والسرعة يف التعامل مع القضايا املختلفة
واليت تعين تفويض املراكز احمللية يف اختاذ  :)Deconcentration(مركزية اإلداريةالال-1

  . القرارات اإلدارية فقط، وهم ما يقلل من أعباء اختاذ القرارات على املستوى املركزي
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وهو صورة أكثر تقدما من املركزية، وفيها يتم منح املسؤولني : )Delegation(التفويض  -2
ذه القراراتاحملللني بعض سلط   .ات صنع القرار، مع اإلبقاء على سلطة املركز يف قبول أو رفض االلتزام 

وهي الصورة األكثر تقدما لالمركزية، واليت تتم من  ):Devolution( النقل الفعلي للسلطة -3
من املركز للمستويات األقل، مع حتملهم كامل املسؤوليات، وبشكل عام ميكن إمجال أبعاد احلكم اجليد 

  :منظور الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة فيما يلي
وذلك من خالل مؤسسات حرة : التحفيز على المشاركة السياسية لجميع أفراد المجتمع-أ

كذلك فإن السياق جيد دعما له من خالل . ومتساحمة تعمل على صياغة السياسات العامة التنموية
ام احلقوق واحلريات األساسية للمواطنني دومنا متييز ضد ممارسة حرية الفكر و الرأي و التعبري، واحرت 

  .                                                                                                     األقليات
من خالل تقسيم فعال للعمل، تتكامل فيه  :تدعيم الشراكات بين القطاعين العام و الخاص- ب

دف تقدمي خدمات أكفأ وأكثر ألفراد جمهودات امل نظمات غري احلكومية، مع اجلهاز اإلداري للدولة، 
تمع   .ا

من خالل تطوير أدوات لتلقي رغبات ووجهات نظر للمواطنني حول : تسهيل التخطيط التشاركي-ج
                     .                                                ما يرغبون يف احلصول عليه من خدمات

  .        مبا يف ذلك مؤسسات القطاع اخلاص واملدين: ضمان المحاسبية و الشفافية لكل المؤسسات -د
للحفاظ على حيادية القائمني على : الفصل بينن القوة السياسية و االقتصادية في المجتمع-ه

تمع، وتقليل فرص الفساد و احملاباة و احملسوبية   .                                       العمل السياسي يف ا
  .من خالل مؤسسات إعالمية مسؤولة :حرية تدفق والحصول على المعلومات-و
تمعيدعمه قضاء مستقل يراقب أد: تطوير إطار قانوني فعال -ي   .اء مؤسسات ا
احملفز لألفراد على فهم نظامهم السياسي، والتعامل معه واالستفادة : دعم التعليم المدني - ن

  )45(.منه، و احلرص على سالمة أدائه

وقد أتاح هذا املنظور اإلنساين مع التعامل مع احلكم اجليد الذي يتبناه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
ال أمام احلديث عن قضايا مثل مركزية حقوق اإلنسان يف التنمية البشرية، و االهتمام فرصة إفساح ا

باملساواة النوعية، وكذا استغالل احلكم اجليد كواحد من السبل اليت ميكن من خالهلا حتقيق األهداف 
وما كليا فكالمها يعتمد مفه: فاحلكم اجليد وحقوق اإلنسان يدعم كل منهما اآلخر. اإلمنائية لأللفية
ففي غياب احلقوق االقتصادية، ال ميكن لألفراد التمتع باحلقوق السياسية و الثقافية و . للتنمية البشرية

فمبادئ حقوق اإلنسان توفر جمموعة من القيم اليت توجه وتقيد عمل احلكومات . العكس صحيح
ا تصرفات وغريها من الفاعلني السياسيني و االجتماعيني، كما حتدد املعايري اليت  ميكن أن تقاس 
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ذا تكون حقوق اإلنسان من أوىل أولويات . احلوكمات، مبا جيعل عمليا املساءلة واحملاسبة ممكنة و
احلكم اجليد، حيث تعترب مبثابة املرشد لعمليات تطوير النظم التشريعية والقانونية وغريها من السياقات 

م حقوق اإلنسان متكن األفراد من املشاركة الفاعلة يف كما أن قي. اليت تتحكم ويتعامل معها املواطنون
وباملقابل ميثل احلكم اجليد . حتديد وجهة جمتمعهم، وكيفية إدارة شؤونه لتحقيق ما يرون أنه الصاحل العام

السياق الذي يضمن حلقوق اإلنسان احرتامها بطريقة مستدمية، ذلك أن اإلعالء من شأن حقوق 
ية تشمل املؤسسات واألطر القانونية املناسبة، وكذلك العمليات السياسية اإلنسان يتطلب بيئة موات

)                                                                                                                46(.واإلدارية والتنفيذية املسؤولة عن الوفاء حبقوق واحتياجات املواطنني

ا جتاه مواطنيها من ب      عبارة أخرى، فإن حتقيق احلكم اجليد يزيد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاما
خالل تبين الشفافية، وحتقق املساءلة، وتقدمي اخلدمات العامة دون متييز واستغالل املوارد العامة دون 

                                                 )                                                          47(.فساد
ويف ذات السياق، فإن النظم السياسية اليت تغيب عنها جودة احلكم، تتواجد فيها صور خمتلفة       

والفروق يف النوع تشري إىل . للتمييز املتعلق بالنوع أو اللون أو العرق أو الدين أو حىت التوجه السياسي
االجتماعية لكل من الرجل و املرأة، وهي فروق مكتسبة، وختتلف باختالف اإلطارين  الفروق بني األدوار

ولعل التمييز النوعي هو األكثر بروزا ووضوحا يف أحناء العامل املختلفة من حيث املساواة . الثقايف و الزمين
التمييز ال يقتصر على  وهذا. السياسية يف احلق يف التمثيل النيايب أو التصويت، أو حرية التعبري عن الرأي

ال السياسي فقط، وإمنا ميتد إىل خمتلف جماالت احلياة العامة، من حيث قدرة املرأة على احلصول على  ا
ومن هنا تكمن أمهية احلم اجليد الذي يهدف إىل حتقيق التكافؤ النوعي . اخلدمات ومستوى تنافسيتها

"Gender Equity" واملسؤوليات بني الرجال والنساء من الناحية ، والعدالة يف توزيع املنافع
وهذا يتطلب باألساس االعرتاف حبقوق النساء واحرتامها يف التعامل مع احلياة العامة، . االجتماعية

والعمل على متكينهن للوصول إىل السلطة، كجزء هام من حتقيق التساوي يف الفرص بني الرجال والنساء 
ودرجة الثقة بالنفس، وتوسيع نطاقات اخليارات املتاحة، وإعادة  من خالل إتاحة الفرص ورفع الوعي

  .تشكيل اهلياكل واملؤسسات االجتماعية مبا يضمن حتقيق التكافؤ النوعي
وأخريا، فإنه عندما يغيب عن احلكم الشفافية وتعوزه املساءلة، فإن النتيجة تكون معاناة أغلبية      

فالنمو االقتصادي املستدام من الصعب أن يتحقق دومنا الرتكيز . مهمشة لصاحل أقلية مسيطرة ومستفيدة
واحلكم اجليد يوفر املناخ املوايت واملوارد واإلطار املؤسسي . على تنمية رأس املال اإلنساين وحماربة الفقر

ال وهي إمجا( الذي ميكن فيه حتقيق النمو املوجه للفقراء و التمكني، أي حتقيق األهداف التنموية لأللفية 
القضاء على الفقر واجلوع ونشر التعليم وحتسني الصحة وحتقيق املساواة النوعية واحرتام البيئة وحتقيق 

  ).                                                                             شراكة وتعاون بني سكان األرض
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تمع، فإنه يصبح مبقدور املواطنني القيام بدور أكثر ومع االرتقاء مبستوى الشفافية واملؤسسية يف ا    
فعالية ونشاطا يف وضع وضمان تنفيذ اإلسرتاتيجيات املوجهة لتحقيق تلك األهداف، وهكذا فإن 

احلكم اجليد باعتماده على قيم ومبادئ التكافؤ وعدم التمييز، واملشاركة والشفافية والتمكني والشراكة، 
عّد جوه ُ ذا يتحقق اهلدف األوسع الذي ترتكز . ريا لتحقق األهداف اإلمنائية لأللفيةوبناء التحالفات ي و

عليه رؤية كل من منظومة األهداف اإلمنائية لأللفية واحلكم اجليد، وهي توسيع نطاق اخليارات املتاحة 
     )48( .للبشر

مغزى التحول من الحكم الجيد إلى الحكم الديمقراطي إلى الحكم اإلنساني في  -3-2
تطور مفهوم احلكم اجليد على الصعيد الدويل، غري أن عدم االتفاق و : أوالاألدبيات الغربية     

يتنازعان ، اللذان )البنك الدويل و الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة( بني املنظورين الرئيسيني  -التمايز
.                                                      يرتك مساحات من عدم االستقرار فيما يتعلق بطرق تطبيق املفهوم -حتليل املفهوم

وتعطي األبعاد االقتصادية الفنية األولوية، ولكن ترتدد يف التعامل مع األبعاد : الطريقة األولى -أ
  .                                            وتعترب السوق حمركا للنمو، و يتبىن البنك الدويل هذه الطريقة. السياسية

. الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة وتتناول اإلنسان كغاية، وكأداة للتنمية، و يتبناه: الطريقة الثانية - ب
ا تثري املفهوم، وتثري جدال و قلقا علميا مرغوبا حول   وعلى الرغم من تعدد هذه االختالفات، إال أ

  .         كيفية
ا لتحقيق  :ثانيا هناك غموض حول ماهية األبعاد االقتصادية والسياسية املطلوب من الدول القيام 

ا حماولة لتدعيم بقاء . الدرجة املرجوة للحوكمة فبتطبيق األجندات االقتصادية وحدها قد يفهم منها أ
النظم السياسية القائمة من خالل معاجلة اخللل يف األوضاع اليت قد تؤدي لعدم االستقرار، يف حني أن 

 وهو ما جيعل األجندتني غري. أجندة احلكم اجليد السياسية قد يكون هدفها استبدال النظام القائم
  .متوائمتني نظريا وتطبيقيا

بدا أن إحدى املشكالت املنهجية يف التعامل مع مفهوم احلكم اجليد تتمثل يف التعارض بني  :ثالثا 
فاحلكم اجليد يف جمتمع ما؛ يفرتض أن . األبعاد العاملية، وخصوصية السياق الذي يطبق فيه املفهوم

تمع، يكون خالصة أو حمصلة لعملية توافق جمتمع يتحدد عل ى إثرها ماهية جودة احلكم يف ذلك ا
إذ أن من بني املشكالت اليت يتم التغافل عنها هي الواقع املركب . وليس حمصلة أجندة خارجية وافدة

لتأسيس احلكم اجليد، و الذي يشمل كل العمليات واهلياكل لتحديد مستوى كيفية استغالل املوارد 
و بالتايل؛ فإن الرتكيز على جودة احلكم من املنظور الغريب يف . دولةاملتاحة لتحقيق املصاحل العامة يف ال

صورة االنتخابات التعددية، و الربملان الفعال و القضاء املستقل؛ يعد ناقصا إذا مل يستلزم ذلك 
خصائص أخرى كالعدالة يف توزيع املوارد، و الثقافة السائدة اليت تضمن االحرتام للقواعد و القوانني و 
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ارية و فاعلية تطبيقها، وانتشار الشفافية و احملاسبية كأمناط للتعامل يف احلياة العامة، هذا فضال عن استمر 
ولقد بّني تقرير البنك الدويل الصادر . املشاركة النشطة للمواطنني يف صنع و تطبيق السياسات العامة

إفريقيا على الرغم من تقدمي  ن أن مشكلة عدم حتقق التنمية يف" التنمية يف إفريقيا: " عن 1989عام 
تمعات، ألن يصبحوا  )49(الكثري من املساعدات لدوهلا، هو غياب العوامل احملفزة اليت تدفع أبناء هذه ا

، ""Top-down approachجزءا من جهود التنمية بسبب األسلوب الفوقي الذي تقّدم 
وبالتايل جيب أن يصبح . من خالل املساعدات واالعتماد على اقتباس وليس على تطويع النماذج الغربية

م لألحسن، من خالل حكومة أفضل،  اهلدف هو حتفيز طاقات األفراد من خالل متكينهم لتغيري حيا
من أن يصبحوا منتجني وليس حكومة أقل، أي احلكومة اليت تركز على توفري بيئة مواتية لتمكني اآلخرين 

ا   .                                                      بدال من القيام بكل شيء بذا
إن جوهر البعد الدميقراطي ملفهوم احلكم اجليد يستلزم حدوث توافق اجتماعي قبل املضي قدما يف  :رابعا

ومن هنا كانت الدعوة إىل . م اجليدتطبيق جوهره، وهو ما سيضمن االستمرار و البقاء ملشروع احلك
احلكم الدميقراطي الشعيب كأحد مستلزمات احلوكمة اليت جيب أن تتضمن بعدا إنسانيا، فالتدخالت 
ا وفقا لتغيري موقع الدولة على منحى النجاح و  اخلارجية لتحقيق احلكم اجليد جيب أن تتغري معدال

كلية يف شكله و درجته عن التدخل يف الدول اهلشة فتأسيس احلكم يف الدول الفاشلة خيتلف  . الفشل
كما أن . أو املتخلفة، واليت حتتاج إىل تعديل هياكل قائمة، وليس استحداث هياكل جديدة بالكامل

  .خطط حتقيق احلكم اجليد قد متتد لفرتات أطول يف حالة الدول الفاشلة عما عداها
احلوكمة، فبينما أعطى الربنامج اإلمنائي لألمم  فيما يتعلق باملؤشرات املستخدمة يف تعريف :خامسا

املتحدة األولوية لألبعاد السياسية للحوكمة، وخاصة األبعاد اليت تساعد على حتقيق تنمية مستدامة،  
كضرورة توافر رؤية إسرتاتيجية تنموية طويلة األجل، ومعرفة واسعة بأهداف احلكومة ووسائل حتقيقها، 

الدويل اّصب اهتمامه على األبعاد السياسية املتعلقة بتغيري احلكومات، ومراقبتها جند يف املقابل أن البنك 
كما أن جهود حتقيق التنمية . واالستقرار السياسي، ووجود مشاكل اجتماعية، واألبعاد االقتصادية

 مثال الدول(تتباين عند حتقيق بعض املؤشرات الدالة على احلوكمة الختالف األوضاع من دولة ألخرى 
واملالحظ أنه . ، وهو ما يؤكد على خصوصية مؤشرات احلوكمة، واختالفها من حالة ألخرى)اإلفريقية

/ املساءلة/يوجد إمجاع على بعض املؤشرات، كمؤشرات أساسية للحوكمة مثل حكم القانون
  .                                         املشاركة/الشفافية
م اجليد يعد مشروعا جيدا متطورا، مفهوم طالته العديد من عمليات أخريا، فإن مفهوم احلك       

التنقيح و التطوير، وجعلت من املمكن احلديث عن حتقيق جودة احلكم، ليس فقط على املستوى 
الداخلي، وإمنا أيضا على املستوى العاملي، و تصحيح اخللل الناجم عن هيمنة جمموعة قليلة من الدول 
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على مقدرات القوة العاملية ولقد ذهب البعض ملا هو أبعد من ذلك عن العالقة من خالل جملس األمن 
                                                                              .بني احلكم اجليد وحقوق اإلنسان، وإمكانية تأسيس حق لإلنسان يف احلكم اجليد

  الحوكمة في األدبيات العربية  -3
  دوافع طرح مفهوم الحوكمة في األدبيات العربية -1-3

لقد اهتمت األدبيات العربية بالبحث يف نشأة مفهوم احلوكمة و أسباب طرحه، وكان االجتاه       
الغالب يف ذلك هو تنسيب املفهوم إىل املؤسسات املالية والدولية املاحنة للهبات والقروض، وبصفة 

بل  خاصة البنك الدويل، وشهدت هذه ِ األدبيات نوعا من اجلدال بشان أسباب طرح املفهوم من ق
املؤسسات املالية و الدولية، واليت شّكك البعض يف نواياها من هذا الطرح، الذي يتم غالبا الربط بينه 
وبني رغبة هذه املؤسسات يف وضع شروط سياسية للمنح والقروض واملساعدات الدولية و بنظرة متعمقة 

:                                                                    يف جمملها، ميكن تقسيمها  إىل مدرستني أساسيتنيللكتابات األوىل
وقد اهتمت بنوعية نظام احلكم الدميقراطي، وأسلوب صنع السياسة،  ):النظرية( المدرسة األولى  -أ

ة القانون، التعددية السياسية واالجتماعية، اليت تشتمل على نفس القواعد األساسية املألوفة كسياد
ا جمرد. والتعبري احلر، حريات و حقوق املواطنة صياغة حديثة "وبالتايل، فاحلوكمة هنا اقرب إىل كو

  ".                                                                                 ملبادئ مستقرة
و تعترب مفهوم احلوكمة عنوانا ملنظومة معايري لتقييم اإلصالح  ):مليةالع(المدرسة الثانية  -ب 

السياسي و االجتماعي ككل، مثل اعتماد آليات احملاسبة للسلطات العامة، واملطالبة بتوفري الشفافية يف 
مؤسسات صنع القرار، وتقييم نوعية احلكم من زاوية االلتزام بسيادة القانون وقدرته على تعزيز فرص 

شاركة، واحرتام حقوق اإلنسان، و مكافحة الفساد، أي أنه حماولة لوضع تعريف أمبرييقي ملفاهيم كلية امل
وبعبارة أخرى، ترى هذه املدرسة مفهوم . الربملان واحلكومة: ومؤسسات وأطر سياسية معقدة، مثل

لمي و حتديد مؤشرات احلكم اجليد مؤشرا لالنتقال يف فكر اإلصالح من التعامل النظري إىل التفكري الع
قابلة للقياس لتقييم حالة احلكم، وصياغة السياسة،السيما يف الدول اليت تشهد عمليات إصالح 

      )50(.اقتصادي و سياسي

تصنيف الكتابات العربية حول مفهوم الحوكمة                                                                                      -2-3
رين و الباحثني العرب يف تصّدر مفهوم احلوكمة قائمة املوضوعات البحثية اليت شغلت بال املفك        

فلقد استحوذ املفهوم يف العقدين األخريين على اهتمام العديد من الباحثني العرب . السنوات األخرية
ا الصادرة باللغتني اإلجنليزية والعربية، وقام  الذين تلقفوا املفهوم الذي طرحته املؤسسات الدولية يف أدبيا

عربية للمفهوم، تارخيه، و أسباب نشأته، مؤشراته اإلجرائية، مالئمة الباحثون العرب بدورهم يف الرتمجة ال
وبصفة عامة ميكن تصنيف . تطبيقه يف احلاالت العربية، إمكانية القياس، إىل غريها من قضايا البحث
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الكتابات العربية املعنية بدراسة مفهوم احلوكمة وفق تصنيفات عدة، فيمكن تصنيف هذه الكتابات وفقا 
  : لآليت

إذ مرت الكتابات بأكثر من مرحلة، بداية من االهتمام برتمجة املفهوم، وتعريفه،  :تطورها التاريخي - 1
ا على املستويني احمللي والقومي،  وحتديد مؤشراته، مرورا مبالئمة هذه املؤشرات للحاالت العربية، وتطبيقا

  .        ني العلمي وامليداينوصوال إىل البحث يف طرق قياسه املوضوعية و الذاتية على املستوي
ما إذا كانت صادرة عن مؤسسات دولية كالبنك الدويل، : مصادر الكتابات حول الحوكمة-2

  .                والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، أو صادرة عن مؤسسات علمية عربية كاجلامعة، واملراكز البحثية
ر اقتصادي، سياسي، اجتماعي وإداري، وعليه سيتم وينقسم إىل حمو  :محور ما بعد التناول  -3

تصنيف كتابات احلوكمة تصنيفا يأخذ يف اعتباره التطور التارخيي هلذه الكتابات ومصدرها، والبعد الذي 
اية العقد األول من األلفية الثالثة ولقد توزعت . ستتناوله منذ العقد األخري من القرن املنصرم، وحىت 

  :                        ول مفهوم احلوكمة على حماور أساسية هيالكتابات العربية ح
انصب الرتكيز األساسي ملا ميكن تسميته  ):التعريف و المؤشرات( ترجمة مفهوم الحوكمة - 4

بأدبيات الكتابات العربية ملفهوم احلوكمة، على املوضوعات املتعلقة برتمجة املفهوم وتعريفه وحتديد مساته و 
  :     وميكن يف هذا السياق التمييز بني نوعني من األدبيات.البحث يف نشأته و أسباب طرحهخصائصه، و 

و يتمثل يف الكتابات العربية الصادرة عن مؤسسات دولية، واليت كان أبرزها الوثيقة  :النوع األول -أ
  .           بشرية املستدامةالصادرة عن الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة بعنوان إدارة احلكم خلدمة التنمية ال

وقد (لقد طرحت هذه الوثيقة مفهوم احلوكمة كمطلب أساسي لتحقيق التنمية البشرية املستدامة،      
ولقد مثلت هذه الوثيقة مصدرا أساسيا لإلطار املفهومي لكتابات ). سبق لنا طرح مفهومه يف هذا املقال

وم أمهية قواعد السلوك،  وشكل املؤسسات وأساليب العمل، ويثري هذا املفه. احلوكمة األكادميية العربية
        )                                                                                                                            51(.مبا تتضمنه من حوافز للسلوك

ممارسة السلطة السياسية واالقتصادية :" مة على أنهملفهوم احلوك" اإلييسكوا"وأشارت أيضا       
واإلدارية إلدارة شؤون بلد ما على مجيع املستويات، ويتكون احلكم من اآلليات و العمليات، و 

املؤسسات اليت يؤدي من خالهلا التفاعل بني الدولة وخمتلف اجلهات الفاعلة، إىل اختاذ إجراءات ميكن 
ا مستدامة و منصفة ذا املعىن التفاعل بني الدولة والقطاع اخلاص و . وصفها بأ و مشلت احلوكمة 

تمع املدين كما أشارت بعض الكتابات األخرى إىل مفهوم احلوكمة باعتباره منظومة .   مؤسسات ا
متكاملة مكونة من جمموعة من املبادئ و املفاهيم املرتابطة، فاملفهوم يتضمن جمموعة عالقات بني 

واطنني سواء كانوا أفراد أو مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية، كما تناول املفهوم احلكومات وامل
.                                                    املساءلة والرقابة والنزاهة: فعالية املؤسسات، والقيم اليت حتتويها املؤسسات مثل
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ملتحدة حول التنمية اإلنسانية العربية مفهوما جديدا ولقد أثار تقرير الربنامج اإلمنائي لألمم ا    
ا عد احلد من الفقر، على أ ُ احلكم : " للحوكمة، حيث أضاف البعد التنموي ألدبيات احلوكمة وخاصة ب

م، وفرصهم  الذي يعزز و يدعم ويصون رفاهية اإلنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخربا
م االقتصادية و االجتماع تمع فقراوحريا   ."                            ية والسياسية، ال سيما بالنسبة ألكثر األفراد ا

يتمثل يف الكتابات الصادرة عن جهات حبثية عربية، وقد تبنت كثري من هذه   :النوع الثاني -2
ن اختلفت عنها الكتابات إطارها املفهومي من الوثيقة الصادرة عن الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، ولك

يف االهتمام بالبحث يف الرتمجة العربية للمفهوم، والبحث يف أسباب طرحة وقد مشلت الكتابات العربية 
                                                                                         :العناصر اآلتية

إدارة احلكم ، أسلوب احلكم ، : عشر ترمجات هي تُرجم املفهوم إىل أكثر من : ترجمة المفهوم  -1
تمع ، اإلدارة الرشيدة للحكم، حسن احلكم، احلم اجليد، احلاكمية، احلكمانية  إدارة شؤون الدولة و ا

                                           )52(.، احلوكمة ، احلكم التشاركي، احلكم الرشيد، احلكم الصاحل و احلكم املوسع
معناها حاكمة من اإلحكام احلاكمية؛ وبالرجوع إىل معاجم اللغة " Governance"وكلمة     

منعت، : حكمت وأحكمت وحّكمت؛ مبعىن: جند أن العرب تقول» حكم«العربية والبحث حتت لفظ 
 َحَكمَ : »َحَكم«ومن هذا قيل للحاكم بني الناس حاكم ألنه مينع الظامل من الظلم، ومن املعاين لكلمة 

  )53(.أي منعه من الفساد والظلم : الشيء وأحكمه
بدأت واستمرت الكثري من الكتابات العربية حىت اآلن، يف تبّين التعريف : تبنّي المفهوم إسميا - 2 

ا   .              الذي طرحته املؤسسات الدولية ملفهوم احلوكمة، مث أخذ البعض يف بلورة مفاهيم إمسية خاصة 
اتفقت كثري من الكتابات العربية على بعض مؤشرات احلوكمة، وهي نفس  :المفهوم مؤشرات  -3

  :                                                          السمات األساسية اليت وردت يف الكتابات الغربية و هي
  .                        حتيزمبعىن أن تتسم األطر القانونية بالعدالة، وأن تُطبق دون :  سيادة القانون -أ

واليت تقوم على التدفق احلر للمعلومات، وعلى أن تنفتح املؤسسات، والعمل  :التعددية و الشفافية- ب
ا، وأن تُتاح املعلومات الكافية لتفهما ومراقبتها .                      على تنفيذ سياسات تصل مباشرة للمهتمني 

حيث تنتج املؤسسات : عدالة و اإلنصاف، الكفاءة و الفاعليةالمحاسبية، المشاركة، ال-ج
  .                                            والعمليات سياسات تشبع االحتياجات، مع حتقيق أفضل استخدام للموارد

تمعية خلدمة مجيع من هلم مصلحة فيها،أي  :االستجابة -د مبعىن أن تسعى املؤسسات والعمليات ا
  .                                                       تعمل احلوكمة على التوفيق بني املصاحل املختلفةأن 
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ويف : الرؤية اإلستراتيجية، و المساءلة العامة واحترام حقوق اإلنسان و مبادئ السوق و آلياته -ه
ورغم ما سبق، فقد . لتنمية اإلنسانيةهذا اإلطار ميتلك القادة واملواطنون منظورا واسعا للحكم الصاحل وا

تمعي املركب هلذا املفهوم ا إىل تفهم السياق التارخيي و الثقايف و ا  .اختلفت الكتابات العربية يف دعو
موعة من الدراسات على التقارير اليت  :المفهوم على المستوى المؤسسي  - 5 وحتتوي هذه ا

خدمة املداخل املختلفة سواء، السياسية أو تناولت مفهوم احلوكمة من منظور مؤسسي، مست
وأكدت هذه احلزمة من الدراسات على مرونة املفهوم، وإمكانية . االقتصادية أو اإلدارية

ويف هذا الصدد، حاولت املرحلة األوىل من الدراسات تناول . تطبيقه على كافة املستويات
اليت ختضع ملساءلة جمالس اإلدارة، املفهوم إداريا، وذلك بربطه بالنشاطات اخلاصة باملنظمات 

وتكون هذه املنظمات إما منظمات مملوكة ألفراد، أو يديرها أفراد أو ملنظمات أعمال، أو 
املدارس واملستشفيات، أو املنظمات احلكومية، وكانت الدعوة : مملوكة للقطاع العام مثل

الس مع لتطبيق هذا املفهوم، من خالل حتديد واضح لدور جمالس اإلدارة، و  عالقة هذه ا
. اإلدارة و املدير التنفيذي من حيث اختاذ القرارات، و املساءلة للمستفيدين أو املسامهني

وجتدر اإلشارة إىل إعطاء بعض األدبيات األولوية ملؤشر آخر من مؤشرات احلوكمة وهو 
قتها باحلكم مؤشر الشفافية أو املساءلة، أو كليهما معا، أو الرتكيز على الالمركزية وعال

  . الرشيد والتنمية
كما اهتمت بعض الدراسات األخرى مبفهوم احلوكمة بأبعاده املتعلقة بالوصف والتحليل،      - 6

وذلك باإلشارة إىل حتمية املشاركة الفعالة يف رسم السياسات و االسرتاجتيات  والتوجهات 
راطية تُعد أمورا جوهرية لنجاح وقد  متت اإلشارة إىل أن املسؤولية واحلرية والدميق. املستقبلية

كما رأت دراسات أخرى أن مفهوم احلوكمة يشري إىل املشاركة الفعالة للكوادر .      احلوكمة
املختلفة، بدءا من القاعدة العريضة إىل قمة اهلرم التنظيمي لتحقيق رؤية املنظمة على كافة 

وهناك كتابات تنظر ملفهوم ). احلكومية، األهلية، القطاع اخلاص(املستويات التنظيمية 
احلوكمة على أنه جمموعة من العالقات والتفاعالت والقواعد اليت تتم يف إطار الشراكة بني 
تمع املدين والقطاع اخلاص من جانب آخر،  املؤسسات احلكومية من جانب، ومؤسسات ا

تمع                          )54( .من أجل إدارة شؤون الدولة وا
كما مل تغفل بعض الدراسات املفسرة ملفهوم احلوكمة، املنظور االقتصادي، وخاصة بالنسبة حلوكمة       

ال املصريف، حيث أشارت هذه الدراسات إىل تزايد أمهية احلوكمة، واليت تأيت   الشركات، والشفافية يف ا
حنو االعتماد بدرجة كبرية على كنتيجة الجتاه كثري من دول العامل إىل التحول يف نظمها االقتصادية؛ 

  .                               الشركات اخلاصة لتحقيق معدالت مرتفعة و متواصلة من النمو االقتصادي
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ا الصادرة : الالمركزي-الحوكمة على المستوى المحلي-5 وقد أكدت املؤسسات الدولية يف أدبيا
و قام الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة بوضع الالمركزية  . باللغة العربية على أمهية الالمركزية يف احلكم

وأفصح يف إحدى . كمجال ذي أولوية يف برامج إدارة احلكم، وتعزيز احلكم الرشيد يف الدول النامية
وثائقه أن إضفاء الالمركزية على احلكم، واالنتقال من املستوى الوطين إىل املستوى احمللية، أمر من شأنه 

من املشاركة بشكل مباشر يف عمليات احلكم، مما يساعد على تصميم برامج إمنائية تّليب  متكني الناس
تمعات احمللية و قام الباحثون العرب بعد ذلك، بتناول مفهوم احلوكمة على املستوى . احتياجات ا

  .                     احمللي
وعلى الرغم من أن احلوكمة . ارسة احلكمويف هذا النطاق؛ تعطي احلوكمة حقا حمفوظا للحوكمة ملم    

تم مبشاركة العناصر املختلفة يف اختاذ القرار يف الشؤون العامة، إال أن هناك تعقيدا ينجم عن التحدي 
إلجياد مساحة لكي متارس أنواعا و أشكاال جديدة يف احلكم حتل حمل احلكومات القائمة فعال ذات 

ستوى احمللي هي أحد األشكال املبسطة لالمركزية يف احلكم؛ حيث الصبغة التشريعية، فاحلوكمة على امل
      )55( .تنتقل السلطة و املسؤولية إىل احملليات بشكل دميقراطي

  مغزى التحول في مفهوم الحوكمة في األدبيات العربية                                              -3-3
ُالحظ على األدبيات العربية امل: أوال عنية بدراسة مفهوم احلوكمة ارتباط القضايا املطروحة يف كثري منها، ي

بالقضايا يف األدبيات الغربية، أو األدبيات العربية الصادرة عن مؤسسات دولية، من حيث تبّين و نقل 
يات إال أن ذلك ال ينفي قيام قليل من األدب. املفهوم  مبؤشراته، عالقة املفهوم بغريه من املفاهيم و تقييم

، والبحث يف "احلكم التشاركي"، "احلكم الصاحل"العربية بتطوير تعريفات اصطالحية جديدة للمفهوم، 
مدى مالءمته  للحاالت العربية و اإلفريقية و ربطها بشكل أو بآخر مبفاهيم التنمية، و استكمال بناء 

 .      الدولة
 التسليم بأن تفعيل احلوكمة لن يتحقق إال من اهتمام األدبيات بإعادة دور الدولة، والدعوة إىل: ثانيا 

 :                                                                           خالل جمموعة من اإلجراءات أمهها
التخلي عن أن الدولة هي املورد الوحيد للخدمات االجتماعية وغريها من السلع، و ضرورة اعتماد - 1

تمع املدين، والسلطة احمللية، يف حتديد الدولة مبدأ امل شاركة مع القطاع اخلاص، و مؤسسات ا
احتياجات التنمية، وبناء آليات حتقيقها، حيث مل تعد احلكومة هي املنفردة بصناعة القرار التنموي 

 .       والسياسي
ا املؤسسية، و - 2 ا، والعمل على تعزيز قدرا ذلك يوجب مراجعة وظيفة املواءمة بني دور الدولة و قدرا

 .                                                               الدولة مبا يؤدي إىل ترشيد جهازها اإلداري
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تعزيز و تنمية القدرات املؤسسية للدولة من خالل تأمني األساسيات االقتصادية و االجتماعية ، مبا  - 3
  .                                                                    يةميكنها من الوفاء مبهام برامج التنم

اعتماد سياسة مالية واقتصادية مواتية تكفل احملافظة على االستقرار االقتصادي ، و حتقيق   - 4
                  .                                                                     معدالت منو قابلة لالستمرار

ال  - 5 عاد  هيكلتها مبا خيدم الوظائف األساسية  للدولة  يف  ا ُ ا العامة  حبيث  ي توجيه الدولة إلدار
وظائف رسم السياسات، والتوسط يف حالة بروز بعض االختالالت يف أوضاع السوق : االقتصادي

وتأمني شروط التمكني، لتشجيع منو ووظيفة مطالب التنمية، و تصميم برامج مكافحة أسباب الفقر، 
  .القطاع اخلاص

                                                                             .جيب أن تتصف اإلدارة بالشفافية و الفاعلية والرتشيد - 6
يز دور مكافحة الفساد، وتعزيز املساءلة، ودولة القانون من خالل تقسيم سلطات الدولة، وتعز  - 7

  .                                                                            القضاء و األجهزة التشريعية و الرقابية
ا - 8 ا اخلاصة بالتنمية املستدامة يف جماال اهليكلية والبشرية واملادية و : أن يكون للدولة اسرتاتيجيا

                                                                                               .                         القطاعية
  استنتاجات حول ما قدمته األدبيات الغربية والعربية لمفهوم الحوكمة  -4-3
قدمت األدبيات العربية و الغربية أكثر من تصنيف لتعريفات مفهوم احلكم الرشيد، منها ما هو  - 1

التعريفات اليت تويل أمهية للجانب النظامي : فالتعريفات التقليدية هي: تقليدي، و منها ما هو حديث
الرشيد بأنه جزء للحكم الرشيد، كاهلياكل احلكومية، واملؤسسات السياسية، و من ذلك تعريف احلكم 

تمع أما التعريفات احلديثة، فرتكز على اجلانب احلركي أو الديناميكي . من السياسة و القوة داخل ا
:                                                                                                                     للمفهوم وذلك يف اجتاهني

تمع املدين، احلكام واحملكومني: تجاه األولاال -   .ينصب على العالقات اليت تربط الدولة با
تمع لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية :االتجاه الثاني -   .يوجه إدارة موارد ا

  :                                وتتجه أدبيات أخرى لتصنيف تعريفات احلكم الرشيد وفقا لفئات ثالث هي
  .تعريف املفهوم كنظام أعم وأمشل من احلكومة :أوال
الرتكيز على األبعاد السياسية للمفهوم، وعلى رأسها التعددية السياسية، و الفصل بني السلطات : ثانيا

  .نفيذية و القضائيةالتشريعية و الت
تم بوجود نظام إداري كفء: االتجاه الثالث -   )56( .تعريف املفهوم من وجهة نظر إدارية، 
ربطت أغلب األدبيات املعاصرة الصادرة عن املؤسسات الدولية مفهوم احلوكمة بتحقيق التنمية،  - 2

ادرة، وتوزيع السلطات، وآليات بدعوى أن احلديث عن احلوكمة يعين حديثا تناول آليات توزيع القيم الن
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تمع ويف كل احلاالت ُجتمع معظم األدبيات أنه ال ميكن حتقيق التنمية . املشاركة و املساءلة يف ا
املستدامة و املتوازنة دون تفعيل القيم املتفق عليها للحوكمة، وهي املساءلة و احملاسبية، وخاصة بعد أن 

مو قد يقرتن مبعدل بطالة وفقر مرتفع، مما يضع شكوكا حول أثبتت التجارب التنموية أن زيادة الن
حديث بعض املسؤولني احلكوميني عن أن ظواهر البطالة و التضخم وحىت الفقر هي ظواهر استثنائية 

ا. وعابرة      .                              إذ بدا أن اخللل األعمق، يتمثل يف إدارة تلك السياسات وليست يف السياسات ذا
تفاوت مفاهيم احلوكمة بتفاوت وتعدد اجلهات اليت تناولتها بالتحليل، فقد زاد االهتمام باملوضوع  - 3

اية الثمانينيات من القرن املاضي بطرح هذا املصطلح كمفهوم جديد  منذ أن بادر البنك الدويل يف 
تمع، وقد سامهت  يف بلورة املفهوم؛ املنظمات يتجاوز حدود احلكومات إىل أطر إدارة شؤون الدولة وا

الدولية اليت تدعم سياسات التنمية، وعلى رأسها منظمة األمم املتحدة، وكذا العديد من املنظمات 
ال  الدولية و اإلقليمية األخرى، فضال عن املرياث األكادميي، ومنو االهتمام باجلوانب املؤسسية يف ا

  . االقتصادي والتنموي
ت احلوكمة بني قيم احلوكمة، وبني هياكل و عمليات احلوكمة، وتتجاهل يف ختلط كثري من أدبيا - 4

  .                                                                  أغلبها اخلصوصية السياقية و الثقافية للمفهوم
تغيريه لإلسراع  ال تطرح أدبيات احلوكمة اسرتاتيجيات حمددة لتغيري الوضع املؤسسي الراهن املراد - 5

ا بعد مرحلة التحول هذه تمع و الدولة بشكل جيد، وإمنا تطرح فقط القيم املراد سياد .                                                                                                     بعملية إدارة ا
 –لنامية مبفهومي املساءلة و التضامنية اللذين يتقاطعان ارتبط مفهوم احلوكمة بالتنمية يف الدول ا - 6

  .                              مع العديد من القيم كاملساواة و الشفافية و النزاهة،و إتاحة املعلومات -عند التحليل
ية إن جناح بعض الدول يف إصالح احلوكمة يعود إىل تضافر األطر املؤسسية الرمسية، و البىن التحت - 7

وميكن القول أن . الثقافية الالزمة لذلك مما يستدعي دائما ربط املفهوم بضروريات جناحه السياقية
  .                                        دولة كفؤة وجمتمع مدين مؤثر: الركيزتني املتالزمتني إلصالح احلكم مها 

             .احلكم، وتفعيل صوت املواطننيوعليه، فإن برنامج اإلصالح ينبغي أن يتضمن إصالح جوهر 
 هذا حبداثة مرتبطة رئيسية أسباب لثالثة الغموض بعض احلوكمة مصطلح ومع ذلك، يثري    

  :   االصطالح
 ترجع جذورها به املرتبطة األمور من وكثري احلوكمة مضمون أن من الرغم على أنه هو :األول السبب-أ

 أن هذا إال واإلدارة، التنظيم نظريات وبعض املشروع نظرية تناولتها حيث عشر، التاسع القرن أوائل إىل
ثالثة  أو عقدين منذ إال التبلور يف يبدأ مل مفهومه أن كما اإلجنليزية، اللغة يف يعرف مل االصطالح

  . عقود
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 من فبينما ينظر إليه البعض. املفهوم هلذا وواحد قاطع تعريف وجود عدم يتمثل يف: الثاني السبب- ب
 األجل يف واستمرارها أسهمها قيمة تعظيم وتضمن للشركة تساعد اليت اآللية أنه على الناحية االقتصادية

 التعاقدية من العالقة طبيعة إىل يشري أنه على القانونية الناحية من يعرفونه الطويل، فإن هناك آخرون
ا حيث  االجتماعية الناحية من إليه ينظر ثالث كاملة، كما أن هناك فريق غري أم كاملة كو

 حقوق صغار محاية يف للشركة أو املؤسسة االجتماعية على املسؤولية بذلك مركزين واألخالقية،
  .البيئة وحقوق اإلنسان العادلة، ومحاية االقتصادية التنمية وحتقيق األقلية، املستثمرين أو

 كثري التكوين، ومازالت طور يف مازال املفهوم هذا أن إىل املصطلح هذا لغموض :الثالث السبب -
 واملمارسني الباحثني بني اتفاق شبه هناك ذلك ومع. والتطوير املراجعة مرحلة يف ومعايريه قواعده من

   )57(.تقييمه معايري حمدداته وكذلك أهم حول
  الخاتمة

قدمت األدبيات العربية والغربية أكثر من تصنيف لتعريفات مفهوم احلكم الرشيد، منها ما هو       
تقليدي، ومنها ما هو حديث، وقد ربطت أغلب األدبيات املعاصرة سواء منها الغربية أو العربية مفهوم 

آليات توزيع القيم النادرة، احلوكمة بتحقيق التنمية اإلنسانية، بدعوى أن احلديث عن احلوكمة يعين تناول 
تمع وحتقيق احلريات والفرص املتساوية ويف كل . وتوزيع السلطات، وآليات املشاركة واملساءلة يف ا

احلاالت ُجتمع معظم األدبيات أنه ال ميكن حتقيق التنمية املستدامة دون تفعيل مبادئ احلوكمة، وهي 
لل األكرب يتمثل يف إدارة تلك السياسات وليست يف املساءلة والشفافية واحملاسبة، إذ تبني أن اخل

ا كما تتفاوت مفاهيم احلوكمة بتفاوت وتعدد اجلهات اليت تناولتها بالتحليل، وقد . السياسات ذا
سامهت يف بلورة هذا املفهوم، املنظمات الدولية اليت تدعم سياسات التنمية، وعلى رأسها منظمة األمم 

املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، فضال عن الرتاكم العلمي األكادميي يف املتحدة، وكذا العديد من 
ال هذا ومن املهم جدا عدم إمهال دور اخلصوصية السياقية لظهور مفهوم احلوكمة يف حتديد هذا . هذا ا

  . املفهوم بدقة
ية وغري الرمسية، و البىن فنجاح بعض الدول يف حتقيق احلوكمة يعود إىل تضافر األطر املؤسسية الرمس      

التحتية الثقافية الالزمة لذلك، مما يستدعي دائما ربط املفهوم بضروريات جناحه السياقية، إذ تُعد 
عمليات إصالح املؤسسات واحلكم عملية معقدة وصعبة، فهي تنطوي على فهم ومعاجلة نطاق واسع 

إصالح جوهر احلكم، وتفعيل صوت وعليه، فإن برنامج احلوكمة ينبغي أن يتضمن . من التحديات
  .املواطنني حبيث يكون مؤثرا وفعاال ليمتد أثر هذا اإلصالح إىل التنمية الشاملة

  
  الهوامش
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