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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 Good Governanceالحكم الراشد 

 المفاهٌم والخصائص والنماذج 

 

. والحاكمٌن تعساء , الحكم الراشد هو أن ٌكون المحكومٌن سعداء   

نرغب فً , نمولها وال نعمل بها , وهو تلن الشعارات التً نتطلع لها وال ندركها 

, العدالة االجتماعٌة , الحرٌة , الدٌممراطٌة , تحمٌمها ولكننا نخاف من عوالبها علٌنا 

مكافحة , المحاسبٌة , الشفافٌة , التنمٌة المستدامة , األمن الغذائً , األمن والسالم 

.وغٌرها ..... حموق االنسان , الفساد   

 لماذا ال نحمك هذه الشعارات فً عالمنا االفرٌمً والعربً ؟  

  .(األنظمة والشعوب  ) لضعف االرادة لدى الحاكمٌن والمحكومٌن 

الحكم الراشد مفهوم لدٌم انتهجه كثٌر من المادة والحكام فسطر لهم التارٌخ بطوالتهم 

.ومآثرهم   

 ظهر مفهوم الحكم الرشٌد كمبدأ للحكم حدٌثا لعدة أسباب -:

 ظهور العولمة كمسار دولً وما تضمنته من عملٌات 

.عولمة المٌم الدٌممراطٌة وحموق االنسان   
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.تزاٌد دور المنظمات الغٌر حكومٌة   

.عولمة السوق وتزاٌد دور المطاع الخاص   

.التحوٌالت الكبٌرة على المستوى العالمً   

.التشابه بٌن الجماعات والمإسسات والمتجهات   

2 شٌوع ظاهرة الفساد عالمٌا وضرورة وجود آلٌات لجعل األنظمة أكثر شفافٌة (

.للمضاء على الفساد   

3 , الضرائب ) ضرورة اشتران المطاع الخاص والمجتمع المدنً فً التنمٌة  (

  .(....... الخدمات , الجمارن 

والحكم الرشٌد ال ٌحمل معٌارا اوتوماتٌكٌا واحدا فهو متعدد األشكال واالطوار 

سواء كانت , فالحكم الرشٌد الجٌد هو التسٌٌر الجٌد للموارد فً المجتمع , والنتائج 

وهو حركه تشاركٌة تسمح بالتسٌٌر الدلٌك , الموارد مالٌة أو بشرٌة أو مادٌة 

.للمإسسات العامة والخاصة ومإسسات المجتمع ومختلف الفاعلٌن واالجتماعٌٌن   

:-وأهم الخصائص لمفهوم الحكم الرشٌد هً   

 الشرعٌة المإسساتٌة .

 اإلنتخابات الدٌممراطٌة .

 احترام حموق االنسان .

 ًاالنفتاح السٌاس .

 إستماللٌة المانون والمضاء .

 المساواة .

 المشاركة .
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 الشفافٌة .

 اإلنفاق الحكومً على الخدمات العامة .

 صحافة مستملة وفعالة .

 الكفاءة اإلدارٌة .

 حرٌة تدفك المعلومات .

 

 

 

:-وٌمكن اجمال هذه الخصائص فً اآلتً  

.إدران مشروعٌة السلطة   

.مولع المواطنٌن من مركز اهتمامات صناع المرار   

.ٌرتكز على مشاركة المواطنٌن , مشروع مجتمع   

.مالئمة االدارة العامة مع احتٌاجات المواطنٌن   

وهنالن العدٌد من المنظمات الدولٌة مثل برنامج األمم المتحدة األنمائً 

UNDP ًوالبنن الدول  WB ومنظمة الشفافٌة العالمٌة وغٌرها التً لها  

خصائصها ومعاٌٌرها الخاصة وفك أهدافها ومسإولٌاتها ولكنها ال تتعارض 

.مع العناصر العامة آنفة الذكر   

:-لٌاس الحكم الرشٌد   

.للتؤكد من جودة الحكم الرشٌد ال بد له من لٌاس   
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انه العملٌات والهٌاكل , الحكم الرشٌد . وٌعتبر برنامج األمم المتحدة االنمائً 

لذا فمد حدد , السٌوالتصادٌة بشفافٌة ومسإولٌة , التً تمود العاللات السٌاسٌة 

:-مؤشرات المٌاس التالٌة   

الوصول الى الحاجات الماعدٌة ودور , التربٌة )المإشرات السٌوالتصادٌة 

.(المرأة   

.(العاللة المالٌة بالموارد الخارجٌة , النمو )المإشرات اإللتصادٌة   

.المدرات البشرٌة واالستدامة   

.الموارد الطبٌعٌة والتوجه فً مجال البٌئة   

:-وٌرى البنن الدولً أن الحكم الرشٌد ٌتمثل فً لٌمتٌن متماثلتٌن هً   

المساواة بٌن كل االطراف المشاركٌن وعدم استبعاد اي : المٌمة التضمٌنٌة 

حماٌة الحموق األساسٌة لألفراد وتعامل الحكومة مع , طرف فً التعرٌف 

.المواطنٌن   

مساءلة كل من ٌتم اختٌارهم للحكم باسم الشعب على : لٌمة المساءلة 

.نجاحاتهم واخفالاتهم   

:-مكونات الحكم الراشد   

 الحكومة :

 اتخاذ اطار لانونً وتشرٌعً مستمر وثابت وفعال لالنشطه العامة والخاصة

.تعزٌز االستمرار والمساواة فً السوق   

.االهتمام بتوفٌر السلع   

.توفٌر الخدمات العامة بفعالٌة ومسإولٌة   

 المطاع الخاص :
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وٌشمل المشارٌع الخاصة والصناعة والتجارة والمصارف وعلى الدولة 

تشجٌع تنمٌة المطاع الخاص فٌما ٌسمى بالحكمانٌة االلتصادٌة بحٌث ٌكون 

:-هذا المطاع مستداما بواسطه االلٌات الفعالة   

 خلك بٌئة التصادٌة كلٌة مستمرة .

 اٌجاد سوق تنافسٌة .

 التاكد على حصول المعوزٌن على المروض .

 تعزٌز المإسسات لخلك بٌئة عمل .

 جلب واستمطاب االستثمارات والمساعدة على نمل المعرفة التكنولوجٌة .

 تموٌة دولة المانون .

 تمدٌم الحوافز .

 حماٌة البٌئة والموارد الطبٌعٌة .

 

 ًالمجتمع المدن :

لذا لم تعد هنالن عاللة , أصبح مفهوم المجتمع المدنً مالزم للدولة العصرٌة 

مباشرة بٌن المواطن والدولة وانما عبر مإسسات ومنظمات المجتمع المدنً 

لذا فان مفهوم المجتمع . من أحزاب وجمعٌات وهٌئات ونمابات وغٌرها 

:-المدنً ٌركز على   

.فكرة التطوعٌة   

.فكرة المإسسٌة   

.فكرة االستماللٌة   



6 
 

...... المشاركة السٌاسٌة , حموق االنسان )االرتباط لمنظومة من المفاهٌم االساسٌة 

.وغٌرها   

 

:                                             الشراكة الجدٌدة لتنمٌة افرٌمٌا (nepad) 

وهً االطار . 2001زامبٌا/ انشات بمرار من مؤتمر الممة االفرٌمٌة المنعمدة فً لوساكا

:-واهم اهدافها.النظري االستراتٌجً للتصدي للتحدٌات التنمٌة فً افرٌمٌا  

 .المضاء علً الفمر والمشاركة الفعالة فً مسٌرة التمدم والتنمٌة فً افرٌمٌا -1

تهٌئة البٌئة المالئمة للتنمٌة المستدامة بنشر االمن والسلم وترشٌح الدممراطٌة  -2

 .واالدارة السلمٌة للدول التصادٌا وسٌاسٌا واجتماعٌا

التعاون والتكامل االللٌمً وتدعٌم التصاد المارة بزٌارة وتنوٌع االنتاج والصادرات  -3

 .والتصنٌع الزراعً والصناعة التحولٌة وتصنٌع المعادن

تعبئة الموارد لزٌادة االدخار واالستثمار وزٌادة حصة افرٌمٌا من التجارة العالمٌة  -4

وجذب المذٌد من االستثمارات وتدفمات رؤوس االموال وخفض الدٌون وزٌادة 

 .المعونة

 .النهوض بمطاع السٌاحة ودفع عجلة التجارة بٌن البلدان االفرٌمٌة واالسواق العالمٌة -5

زٌادة االستثمارات فً الزراعة والموارد البشرٌة بالتركٌز علً التعلٌم والصحة  -6

 .والمضٌة الحدٌثة

 

:االلٌة االفرٌمٌة لمراجعة النظراء  

 (نٌباد)انبثمة االلٌة االفرٌمٌة لمراجعة النظراء من منظمة الشراكة الجدٌدة لتنمٌة افرٌمٌا 

وتهدف االلٌة الً تبنً سٌاسات ومعاٌر وممارسات تؤدي الً االستمرار . م2003فً 

وضمان التنمٌة المستدامة وتسرٌع االدماج , السٌاسً والنمو االلتصادي بمعدالت مرتفعة

االلتصادي علً المستوي االللٌمً بٌن دول المارة مع تحدٌد اوجه المصور وتمٌم 

.متطلبات بناء المدرات التً تتطلبها عملٌة التطور  

وتكوٌن .وعضوٌة االلٌة طوعٌة ومفتوحة لجمٌع الدول االعضاء فً االتحاد االفرٌمً

. دوالر100,000العضوٌة بالتولٌع علً مذكرة التفاهم ودفع المساهمة السنوٌة بمبلغ  
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:المحاور الرئٌسٌة لعمل االلٌة  

:ٌماس اداء وتمدٌم الدول االعضاء بانجازاتها فً المحاور التالٌة  

 .الدممراطٌة والحكم الراشد -1

 .الحكم االلتصادي واالدارة -2

 .الحكم المؤسس -3

 .التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة -4

:انواع المراجعة  

 .شهر من االنضمام لاللٌة18مراجعة اساسٌة وهً اول مراجعة لطرٌة وتبدا بعد  -1

 .مراجعة دورٌة تتم مابٌن سنتٌن الً اربعة سنوات -2

مراجعة خارج اطار المراجعات الدورٌة المتفك علٌها تطلبها الدولة العضو السباب  -3

 .خاصة بها

 .مراجعة االداء اي دولة عضو اذا ظهرت فٌها بوادر ازمة سٌاسٌة او التصادٌة -4

:منهج االلٌة فً المراجعة والتمٌم  

تستخدم االلٌة بواسطة الدول االعضاء الجراء مراجعة تمٌم ذاتً لجمٌع اوجه الحكم 

االدارٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة كما تشمل العملٌة الجهاز التشرٌعً والمضائً وكذالن 

وتوفر عملٌة المراجعة فرصة وطنٌة للحوار بشان . المجتمع المدنً والمطاع الخاص

وٌرسم برنامج للعمل .الحكم والتنمٌة بهدف التوصل الً اجماع لومً للنهوض بالبالد

.الوطنً لجمٌع اصحاب المصلحة شعبا وحكومة  

:                                             الشراكة الجدٌدة لتنمٌة افرٌمٌا (nepad) 

وهً االطار . 2001زامبٌا/ انشات بمرار من مؤتمر الممة االفرٌمٌة المنعمدة فً لوساكا

:-واهم اهدافها.النظري االستراتٌجً للتصدي للتحدٌات التنمٌة فً افرٌمٌا  

 .المضاء علً الفمر والمشاركة الفعالة فً مسٌرة التمدم والتنمٌة فً افرٌمٌا -7

تهٌئة البٌئة المالئمة للتنمٌة المستدامة بنشر االمن والسلم وترشٌح الدممراطٌة  -8

 .واالدارة السلمٌة للدول التصادٌا وسٌاسٌا واجتماعٌا

التعاون والتكامل االللٌمً وتدعٌم التصاد المارة بزٌارة وتنوٌع االنتاج والصادرات  -9

 .والتصنٌع الزراعً والصناعة التحولٌة وتصنٌع المعادن
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تعبئة الموارد لزٌادة االدخار واالستثمار وزٌادة حصة افرٌمٌا من التجارة  -10

العالمٌة وجذب المذٌد من االستثمارات وتدفمات رؤوس االموال وخفض الدٌون 

 .وزٌادة المعونة

النهوض بمطاع السٌاحة ودفع عجلة التجارة بٌن البلدان االفرٌمٌة واالسواق  -11

 .العالمٌة

زٌادة االستثمارات فً الزراعة والموارد البشرٌة بالتركٌز علً التعلٌم  -12

 .والصحة والمضٌة الحدٌثة

 

:االلٌة االفرٌمٌة لمراجعة النظراء  

 (نٌباد)انبثمة االلٌة االفرٌمٌة لمراجعة النظراء من منظمة الشراكة الجدٌدة لتنمٌة افرٌمٌا 

وتهدف االلٌة الً تبنً سٌاسات ومعاٌر وممارسات تؤدي الً االستمرار . م2003فً 

وضمان التنمٌة المستدامة وتسرٌع االدماج , السٌاسً والنمو االلتصادي بمعدالت مرتفعة

االلتصادي علً المستوي االللٌمً بٌن دول المارة مع تحدٌد اوجه المصور وتمٌم 

.متطلبات بناء المدرات التً تتطلبها عملٌة التطور  

وتكوٌن .وعضوٌة االلٌة طوعٌة ومفتوحة لجمٌع الدول االعضاء فً االتحاد االفرٌمً

. دوالر100,000العضوٌة بالتولٌع علً مذكرة التفاهم ودفع المساهمة السنوٌة بمبلغ  

:المحاور الرئٌسٌة لعمل االلٌة  

:ٌماس اداء وتمدٌم الدول االعضاء بانجازاتها فً المحاور التالٌة  

 .الدممراطٌة والحكم الراشد -5

 .الحكم االلتصادي واالدارة -6

 .الحكم المؤسس -7

 .التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة -8

:انواع المراجعة  

 .شهر من االنضمام لاللٌة18مراجعة اساسٌة وهً اول مراجعة لطرٌة وتبدا بعد  -5

 .مراجعة دورٌة تتم مابٌن سنتٌن الً اربعة سنوات -6
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مراجعة خارج اطار المراجعات الدورٌة المتفك علٌها تطلبها الدولة العضو السباب  -7

 .خاصة بها

 .مراجعة االداء اي دولة عضو اذا ظهرت فٌها بوادر ازمة سٌاسٌة او التصادٌة -8

:منهج االلٌة فً المراجعة والتمٌم  

تستخدم االلٌة بواسطة الدول االعضاء الجراء مراجعة تمٌم ذاتً لجمٌع اوجه الحكم 

االدارٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة كما تشمل العملٌة الجهاز التشرٌعً والمضائً وكذالن 

وتوفر عملٌة المراجعة فرصة وطنٌة للحوار بشان . المجتمع المدنً والمطاع الخاص

وٌرسم برنامج للعمل .الحكم والتنمٌة بهدف التوصل الً اجماع لومً للنهوض بالبالد

.الوطنً لجمٌع اصحاب المصلحة شعبا وحكومة  

 

 نماذج عن الحكم الرشيد

 النهضة المالٌزٌة فً عهد الرئٌس مهاتٌر دمحم

:-لنهضة مالٌزٌا على اآلتًإعتمد مهاتٌر دمحم فً مسٌرنه  

الدولة المدوة أو النموذج ، وذلن بالبحث فً تجارب الدول الناجحة و التعرف  (1

على الطرق التً سلكوها لتحمٌك النجاح و التعرف على االخطاء التً ولعوا 

 .فٌها لتجنبها و بعد التحرى أختار الٌابان كمدوة للدولة المالٌزٌة الناشئة

وبناء . بعد توفر إرادة النجاح لدى المٌادة و المجتمع  المالٌزي : اإلدارة الجٌدة (2

لاعدة إرتكاز معمولة من التعلٌم الجٌد، و الصناعات الوطنٌة لتحمٌك االكتفاء 

لعب مهاتٌر دور المائد الماهر إلدارة هذه العوامل و إجادة إستخدامها 

 .للوصول لى النجاح المنشود

وتمثل ذلن فً إستنهاض همة الشعب و تحفٌزه للعمل ومتابعة مراحل تنفٌذ  (3

الخطة متابعة لصٌمة و بهمة عالٌة و تنفٌذ سٌاسة خارجٌة متمٌزة و المضاء 

إرتكزت النهضة المالزٌة  (إثارة الفتنة)على أي محاولة لتموٌض النهضة 

 :-على اآلتً 
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و  (هنود% 7صٌنٌٌن، % 24باالٌو،%58)وحدة فئات الشعب المالٌزي (1

 .تجنٌبهم الصراعات و الخالفات

الدولة المدوة أو األنموذج للمٌام بعملٌة الدعم للتجربة المالٌزٌة فً التمدم و  (2

 .(الٌابان  )التنمٌة 

 .توجٌه األنظار نحو مالٌزٌا و جنوب اإلستثمارات إلٌها (3

 .إدخال التكنولوجٌا الحدٌثة و التدرٌب علٌها  (4

 )تبنً النهج التنموي و توفٌر مستوٌات عالٌة من التعلٌم و التكنلوجٌا  (5

 .(بالداخل و الخارج

إعداد المواطن المالٌزي بكافة الوسائل العلمٌة و التكنلوجٌة و الدفع به الى  (6

سوق العمل لزٌادة االنتاج و خفض البطالة و إرتفاع مستوى التنمٌة 

 .االلتصادٌة

 جامعة و معهد وفرض إلزامٌة التعلٌم و إتاحة 400إنشاء أكثر من  (7

المروض للطالب و منح لروض للدراسات العلٌا بالداخل و الخارج و 

وزٌادة .تموٌة العاللة بٌن الجامعات و مراكز البحوث و المطاع الخاص

 .من إجمالى النفمات% 23نسبة إنفاق الدولة على التعلٌم لٌصل الى 

اإلهتمام بالمرأة المالٌزٌة و تمدٌم لروض بدون فوائد لتعلٌم البنات و توفٌر  (8

 .المنح للفمراء

:-مإشرات النجاخ  

 ألف مشروع صناعً 15التوسع فً االستثمارات الصناعٌة و إنشاء  (1

 . ملٌار دوالر220برأسمال 

إنتاج الصناعات ذات التمنٌة العالٌة ، االسمنت ، و الحدٌد ، و الصلب ، و  (2

 .السٌارات،و النسٌج، و االلكترونٌات ، و غٌرها

من % 40من المٌمة المضافٍة و إستوعبت % 65وساهمت الصناعة بـ  (3

 .العمالة
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و إنخفضت % 5الى % 52إنخفض تعداد المواطنٌن تحت خظ الفمر من   (4

 % .3الى % 50البطالة  من 

 

:النهضة التركٌة فً ظل حزب العدالة والتنمٌة   

انتهج حزب العدالة والتنمٌة الفكر البرلماتً المدنً المعتمد علً المواد فٌة بٌن 

ومن العلمانٌة ,المرجعٌة الدٌنٌة ولواعد الدولة الحدٌثة جعل من الشوري دٌممراطٌة

, ومن التارٌخ فخرا,ومن االجماع دستورا,ومن المواطنة انتماء وعطاء , حرٌة ومساوة

.ومن االلتصاد لوة التسول ومن السٌاسة عظمة التبعٌة,ومن التدٌن عزة الزلة  

:اهم مرتكزات النهضة التركٌة  

 .النهضة حركة جماعٌة مندمجة فً كل االمة بكل مكونتها المؤسساتٌة والشعبٌة -1

اعادة التوازن للعمل التركً الحدٌث للتوافك مع نفسه واسترجاع الوعً التارٌخً  -2

 .لالشران

تحمٌك المصالحة بٌن الدولة واعادة النظر فً فلسفة االستثمار التربوي والتعلٌمً  -3

 .وذلن بتوفٌر الدعم االزم للتعلٌمٌن الدٌنً والدنٌوي

تجدٌد مفهوم العلمانٌة لتكون دعوة الً العلم وتحرٌر تفكٌر االنسان وعملة واحترام  -4

 .حرٌة االنسان والسعً التباع العلم واكتشاف الحٌاة وتسخٌرها لمصلحة االنسان

سٌاسة تعلٌمٌة لبناء مجتمع متعلم وجٌل مثمف ٌحمل مشروع دولته بوعً والتدار  -5

من خالل التوسع فً االبحاث العلمٌة والتكنلوجٌه ودعم مراكز البحوث والتطور 

والتعاون بٌن الجامعات .وتمكٌن العلماء من المشاركة فً المشارٌع البحثٌة

 .والمؤسسات الصناعٌة

توفٌر مناخ سلٌم لالنتاج واالستثمار ورفع المدرات التنافسٌة لالنتاج وتحضٌر الموي  -6

 .االنتاجٌة 

 .ارساء مناخ الثمه فً االلتصاد التركً مماٌسارع فً دخول رؤوسى االموال االجنبٌة -7

دعم انشاء المناطك الحرة ودعم الخدمات الهندسٌة وتشجٌع الصناعات والدفاعٌة  -8

وتشجٌع ,واطالق حملة زٌادة الصادرات,وتشجٌع ادوات االلتصاد الحدٌثة,الوطنٌة

زٌادت المنتجات ذات المٌمة الصناعٌة العالٌة والعمل علً انعش التجارة االللٌمٌة 

 .والعالمٌة
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 :مؤشرات النجاح

 .ارتفاع الناتج المحلً لتركٌا الً اكثر من ترلٌون دوالر -1

 12,00 الً 3500وارد دخل الفرد من % 300ارتفعت رواتب العاملٌن الً  -2

 %.2الً % 38دوالر فً السنة وانخفضت البطالة من 

 . ملٌون شجرة ظلٌلة ومثمرة770فً مجال المحافظة علً البٌئه تمت زراعت  -3

 

 


