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 التنمية  تحقيق في الرشيدة الحوكمة دور/  البحث عنوان

 الزركوش خلف حسين سناء. م                                الزركوش خلف حسين علياء.م

  احمد عبدرئيس مالحظين االء                                   

   

  الملخص

 األزمدددا  بعدد  سددديما وال االقتصددا ي  والفعاليدددا  النشدداتا  إ ارة فددد  الحوكمدد  فاعليددد  تعدد       

 مد  الخدرو  فد  الحوكمد  إلد  استن   والت  العالم ف  ح ث  الت  المالي  واالنهيارا  االقتصا ي 

 الفسدا  ظداررة انتشدار بفعل كان  واالنهيارا  األزما  أغلب أ  اتضح ،إذ واجهتها الت  األزما 

 االسددتجاب  عدد م عدد  فضدد ا  ، والفاعليدد  الكفدداةة فدد  فددا وانخ الشددفافي  وانعدد ام المسدداةل  وغيدداب

 مبدا   غيداب تعكد  مظدارر كلهدا  وردذ  بدالوواني  االلتدزام عد م ع  ناريك المواتني  الحتياجا 

 وتكلفد  كفدوة بشدكل العامد  الخد ما  إلد  واالفتودار الحرمدا  حالد   نشدت  بفود انها والت  الحوكم 

 علد  زيدا ة واألميد  بدالفور المرتبتد  البشري  التنمي  مؤشرا  انخفا  إل  يؤ ي  ثم وم  مناسب 

 . والبيئ  الصح  الت رور

 تددؤ ي التدد  واآلليددا  العوامددل مدد  مجموعدد  تفاعددل  علدد  الرشددي ة الحوكمدد  مفهددوم ويصدد        

 ، العامد  الوتنيد  األرد ا  خد ل مد  توجد  لل ولد  العامد  فالسياسد  ال ولد  إل ارة األمثل األسلوب

 وبددذلك ، الرقابيدد  والهيئددا  اإلسددتراتيجي  والختددت ، التشددريعي  واإلرشددا ا  واألنظمدد  والوددواني 

 علد  والوضداة المدوار  حيد  مد  الواجهدا  جميد  علد  التصدر  حسد  مبد أ فد  الحوكمد  تتمثل

 الدب   موار  ف  الشفافي  تحكمها رشي ة بتريو  التصر  أي الب   ثروا  عل  والمحافظ  الفسا 

 الرشدي ة الحوكمد  تشدكل تود م مدا ضدوة وفد  ، الخدارج  بالمحيت ع قتها وف  والبشري  التبيعي 

 .   العرا  بها يمر الت  االنتوالي  المرحل  رذ  ف  منها الب  ضرورة

 وانخفا  التنمي  مع ال  ت ن  إل  يؤ ي الرشي ة الحوكم  غياب أ  إل  البح  مشكل  وتشير      

 إلد  الوصدول أجدل مد  الرشدي ة الحوكمد  محد  ا  تتدوير إلد  البحد  ويهد   ، الرفاري  مستوى

 . واست امتها التنمي 

 التحليلد  المدنه  اعتمد  ثدم ومد  ، التنمي  تحوي  ف  أثراا  الرشي ة للحوكم  أ  البح  ويفتر      

 ث ثد   علد  توسدمي  خد ل مد  للبحد  ختد  وضد  ،وتدم أر اف  وتحوي  البح  فرضي  اختيار ف 
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 الثدان  المبحد  وتنداول الرشدي ة، للحوكمد  ألمفداريم  اإلتدار  فتنداول األول المبحد  أمدا ، مباح 

 إلدد  الوصددول الثالدد  المبحدد  وتندداول ،(العدرا  فدد  والتحدد يا  الفددر  تحليددل) الرشددي ة الحوكمد 

 علدد   البحدد  عيندد  تركيددز وأنصددب  العددرا ، فدد  التنميدد  اسددتحواقا  ظددل فدد  الرشددي ة الحوكمدد 

 ،  ألند  ومواقد  والبحو  الكتب  استعمال تم فو  البح  أ وا  أما ، العرا  ف  الحوكم  تتبيوا 

 التجرب  أرمها م  االستنتاجا  م  مجموع  إل  التوصل وتم. الوتني  والخت  التوارير ع  فض ا 

 للتعامل الحكومي  الوتاعا  جارزي  وع م ، والخا  العام الوتاعي  شراكا  ف  لل ول  المح و ة

 بدي  الشدراك  ينظم الذي والوانون  التشريع  اإلتار غياب ع  فض ا  ، الخا  الوتاع م  بفاعلي 

 عمليد   فد  التدتخر إلد  تدؤ ي التد  التغييدر إرا ة ف  ملحوظ ،وضع (  والخا  العام) الوتاعي 

 اسدتثمارا  إلد  االحتيدا  منهدا فنيد  بدتمور يدرتبت وردذا االلكترونيد  الحكومد  نمدوذ  وف  التحول

 تعليميد  بعوائد  ارتبدات لد  والدذي) الرقميد  الفجدوة إلد  يعو  ق  أو ، المعلوما  توان  لتتمي  كبيرة

 عد  فضد ا  ، االلكتروند  الد ف  آلليدا  المصدرف  النظدام استعمال ف  ،تتخر( وتنظيمي  واقتصا ي 

 التوصديا  مد  بمجموعد  البحد  وجداة. والمهدام األ وار واز واجيد  اإل اري الجهداز فد  التضخم

 التد  واالجتماعيد  االقتصدا ي  السياسديا  تدتمي  خد ل مد  لل ولد  المؤسسدي  الو را  ،تعزيز منها

 ذلدك ويدتم للمسداةل  الخضدوع فاعليد  وتعزيدز الفسدا  ومكافح  ، التنموي  برامجها تتبي  م  تمك 

 والشددفافي  اإلفصددا  بمعددايير ال ولدد  أجهددزة كافدد  وإلددزام  ، وتشددريعا  قواعدد  وجددو  خدد ل مدد 

 األجهدزة، كافد  لخ متد  تسدع  الدذي األول الهد   بوصف  الجمهور عل  عملها مخرجا  وعر 

 ألنظمد  شدامل تحد ي  برندام  ووضد  ، بداأل اة الموج  الت ريب خ ل م  البشري  الو را  وبناة

 الدوع  نشدر عد  فضد ا  ، الجامعدا  فد  والتتدوير التد ريب مراكدز مد  والتنسدي  الم ني ، الخ م 

 بددي  التعدداو  تفعيددل ،أي المدد ن  المجتمدد  ومنظمددا  األعمددال وقتدداع المددواتني  لدد ى االلكتروندد 

 الحوكمدد  مجددال فدد  مختصدد  علميدد  وندد وا   وريدد  ورش عودد  وضددرورة العراقيدد ، الجامعددا 

 .العراقي  األكا يمي  العلمي  المنظوم  ل ى واألفكار الرؤى بتعزيز تسارم الت  االلكتروني 
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 . التنمي  ،استحواقا  الرشي  الحكم:  االفتتاحي  الكلما 

The role of good governance in achieving development 

   sana Hussein khalaf                                                 alyaa Hussein khalaf 

University of Diyala 

College of Management and Economics 

Iraq 

The effectiveness of governance in the economic activities and events and 

management, especially after the economic crisis and financial collapse that occurred 

in the world and which was based on corporate governance at the exit from the crisis 

they faced, as it turned out that most of the crises and collapses were due to the 

spread of the phenomenon of corruption, lack of accountability and lack of 

transparency and a reduction in efficiency and effectiveness, as well as failure to 

respond to the needs of citizens, not to mention the lack of compliance with laws and 

these are all manifestations reflect the absence of corporate governance principles and 

that their lack of a situation arises deprivation and lack of public services efficiently and 

cost of suitable and then leads to a reduction of poverty and human development 

indicators and illiteracy increase on the health and environmental degradation                                                

True concept of good governance on the interaction range of factors and mechanisms 

that result in the best way to manage the state Public policy of the state went through 

the general national goals, laws and regulations and legislative guidelines, strategic 

plans and regulatory bodies, and so is the governance of the principle of good 

disposition on all interfaces in terms of resources and the elimination corruption and 

preserve the country's wealth of any act in a rational manner is governed by 

transparency in the natural and human resources of the country and in its relationship 

to the outer ocean, and in the light of the foregoing constitutes good governance need 

to be including in this transitional phase through which Iraq                                                                                                 



4 
 

  According to the research problem that the absence of good governance leads to 

lower rates of development and the low level of well-being, the research aims to 

develop the determinants of good governance in order to access development and 

sustainability                                                                                                                                            

Presumably the research that for good governance impact on the achievement of 

development, and then the analytical method adopted in the selection hypothesis and 

achieve its objectives, was a plan to search through Tksmah on three topics mode, the 

first section addressed the conceptual framework for good governance, addressing the 

second topic of good governance (analysis of opportunities and the challenges in Iraq), 

the third section dealt with access to good governance under development benefits in 

Iraq, and focused research sample on governance applications in Iraq, focus, and 

search tools has been the use of books and research sites and the net, as well as 

reports and the national plan .autam reach a group of the conclusions of the most 

important experience limited State in partnerships public and private sectors, and the 

lack of readiness of government sectors to deal effectively with the private sector, as 

well as the absence of legislative and legal framework governing the partnership 

between the two sectors (public and private), a marked weakness in the will for change 

that lead to delays in the process transformation according to the e-government model 

and the associated technical, inter alia, the need for large investments to secure 

information technology, or may be due to the digital divide (which has a link by 

obstacles educational, economic and regulatory), the delay in the use of the banking 

system of the mechanisms of electronic payment, as well as inflation in the 

administrative apparatus and the duplication roles and tasks .ujae Find a set of 

recommendations which, to strengthen the institutional capacity of the state through 

the provision of economic And the fight against corruption and enhance the 

effectiveness of accountability and this is done by having rules and regulations, and to 

require all state agencies disclosure and transparency, and display its output on public 

standards as a first objective, which seeks to serve all of the devices, and human 

capacity building through orientated performance training, and develop a 

comprehensive update of the service systems program civil, and coordination with the 

training and development centers in universities, as well as electronic publishing 
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awareness among the citizens and the business sector and civil society organizations, 

namely the activation of cooperation between the Iraqi universities, and the need to 

hold regular workshops and scientific seminars competent in the field of e-governance, 

which contributes to the strengthening of the visions and ideas of the scientific 

academic system Iraqi                                                                                                                                        

  -: المقدمة

 جدزة رد  الفعال  والمؤسسا  الوانو  وسيا ة والمساةل  الشفافي  تتتلب الت  الرشي ة الحوكم      

 البيانا  م  ذلك ويتضح والتنمي  للنمو ضروري  الحوكم  ،وتع  االقتصا ي  التنمي  عملي  ف  مهم

 فعالي  مجاال  ف  السيما الحوكم  بتحس  األفضل اإلنمائ  واأل اة األسرع النمو الرتبات العالمي 

 رذ  إل  ننظر أ  يمك  و ، الفسا  عل  والسيترة ، الوانو  وسيا ة ، التنظيمي  والجو ة ، الحكوم 

 معيند  نظدم وجدو  تتعد ى ال التعبيدر بتبسدت أنها علينا يخف  وال الحوكم  مفهوم منتل  م  النتيج 

 معيند  موومدا  تشدمل أنها أي عام بشكل األ اة ف  تؤثر الت  األساسي  األترا  بي  الع ق  تحكم

 .البعي  الم ى عل  المجتم  ف  وتتثيررا و وررا المؤسس  لتووي 

 والتنميد  الرشدي ة الحوكمد  بدي  يدربت أ  يحداول أند  حي  م  ، البح  أرمي  تتت  : البحث أهمية

 .   العرا  ف  االقتصا ي 

 تفشد  إل  تؤ ي الحوكم  ضوابت وضع  الشفافي  وانع ام الرقاب  آليا  فو ا  إ :  البحث مشكلة

 .  تحويوها وم ى التنمي  عل  سلباا  يؤثر والذي الفسا 

 : اآلت  تحوي  إل  البح  يه   : البحث هدف

 .ومبا ئها ونشتتها الحوكم  مفهوم عل  التعر  -1

 . الرشي ة الحوكم  بلوغ ف  الرارن  والتح يا  العرا  ف  الحوكم  واق  تحليل -2

 . للتنمي  ال اعم  الرشي ة الحوكم  إل  العرا  وصول ف  موترح  آلي  وض  -3

 تحويد  فد   ور الرشدي ة للحوكمد  ردل:  التدال  التسداؤل عل  البح  فرضي  تووم:  البحث فرضية

  ؟ التنمي 

 ال اعمد  الرشي ة الحوكم  إل  للوصول التحليل  الوصف  المنه  عل  البح  اعتم :  البحث منهج

 . للتنمي 
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 الرشيدة للحوكمة ألمفاهيمي اإلطار/  األول المبحث

 ردو(  Governance) الحوكمد  مصدتلح أ  إلد  البد ة فد  اإلشدارة تجد ر   -:  الحوكمةة مفهوم

 مد  تناغمد  ردو المفهدوم ردذا شديوع وراة وال اف  وتواعي  قسراا  ذات  وأوج  نفس  فر  مصتلح

 كبيدر جد ل حولهمدا  ار اللدذي ( Privatization) والخصخص ( Globalization) العولم  لفظ 

 للكلمددد  االنكليدددزي لألصدددل العربيددد  الترجمددد  إلددد  الحوكمددد  لفدددظ ويشدددير ، ظهوررمدددا ب ايددد  فددد 

(Governance)الكلمددد  لتعريدددب محددداوال  عددد ة بعددد  العربيددد  اللغددد  مجمددد  إليددد  توصدددل الدددذي  

 (.24: 2011 ، المشه ان )

 السنوا  ف  تغير ال ول  شؤو  إ ارة ف  الحكوما   ور أ  أسا  عل  الحوكم  مفهوم يووم        

 ظددل فدد  والمددنظم المنسدد   ور إلد  األحيددا  بعدد  فدد  والوحيدد  الدرئي  الدد ور كوندد  مدد  األخيدرة

 بهدا تمدار  التد  التريود  بتنهدا الحوكمد  فتعدر  المتحد ة األمدم إل  بالنسب  أما ، الحوكم  أسلوب

 . واالجتماعي  االقتصا ي  الموار  إ ارة ف  السلت 

 إ ارة فد  السدلت  بهدا تمار  الت  التريو  ع  عبارة ر  إنما الحوكم  أ  ال ول  البنك ويرى    

 تعر  أنها أو( ,world Bank,1991:p1) التنمي  أجل م  للب   واالجتماعي  االقتصا ي  الموار 

 الصدعي  علد  سواة الحكومي  لإلعمال جي  تسيير أجل م  ال ول  جانب م  السلت  ممارس  بكيفي 

 مد  وع قتهدا ال ولد  مؤسسدا   راسد  إلد  تهد   فالحكومد ,  اإل اري أو االقتصدا ي أو السياس 

 .واالقتصا ي  االجتماعي  المؤسسا 

 فد  الكبيدر التندوع عد  فضد ا  المجتمعدا  حجم ف  الكبير التوس  نتيج  الحوكم  ظهور ويع       

 البد  كدا  لدذلك بمفر ردا ال ور أ اة ع  الحكوما  عجز إل  أ ى التغير رذا ، البشري  االحتياجا 

 الحوكم  إ  أي ، الم ن  المجتم  ومنظما  الخا  الوتاع مثل الحكومي  غير الجها  أشراك م 

 إ ارة ومد ى ال ول  سياسا  رسم ف  والمواتني  الحكومي  غير الجها  مشارك  لتعزيز إتار ر 

 فدد  التوليدد ي لألسددلوب كبدد يل تودد م الحكومدد  تجعدل التدد  بالتريودد  المحلدد  المسددتوى علدد  شدؤونها

 ،  ال ولد  شدؤو  إ ارة فد  المنفدر  أو األساسد  الد ور تلعدب ال ولد  كدو  علد  يركز الذي اإل ارة

 األخرى االجتماعي  المؤسسا  م  الحكوم  تتفاعل كي  تعك  بتنها الحوكم  وتعر 
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 الحوكمد  أ  ويدرى الودرارا  اتخداذ يدتم وكيد  والمويمدي  بدالمواتني  اإلتدرا  تلك ترتبت وكي 

 المجتمعيددد  المشدددك   حددد ة وتخفيددد  والمسددداواة وال يموراتيددد  والع الددد  الرفاريددد  لتحويددد  تسددع 

 (. 5: 2014 ، البسام) المي والع واإلقليمي 

 تريدد  وعدد  مؤسسدداتها ضددم  بال ولدد  لترتودد  الفددر  تسددتثمر أ  الممكدد  مدد  الحوكمدد  أ       

 وتوظيد  المدال رأ  تكلفد  وتوليدل االسدتثمارا  مد  المزيد  وجدذب المختلفد  االقتصدا ي  أنشتتها

 تويلد  إسدتراتيجي  وضد  خ ل م  ذلك كل ، الضع  نوات واستبعا  أمثل توظيفاا  المتاح  الموار 

 جميدد  اسددتغ ل تريدد  عدد  بالحاكميدد  األخددذ بدد و  تتحودد  ال المبددا   رددذ  أ  ، األمدد  قصدديرة أو

 العاليد  اإلمكانيد  جاندب إلد  والمص اقي  والخبرا  الكفاةة واعتما  صورة بتفضل المتاح  الموار 

 (7: 2015 ، البشري  التنمي  إحصاة) يل  ما يتتلب ورذا االستثمارا  م  المزي  لجذب

 . للمؤسسا  إستراتيجي  وأر ا  ختت وض  •

 . والمسائل  للمسؤولي  واضح  ختوت تح ي  •

 . والمستول المؤرل الت قي  م  فعال   اخلي  رقاب  نظام وض  •

 ( . وحوافز مكافئا )  التعويضا  نظام تتبي  •

 والناميد  المتو مد  االقتصدا يا  مد  الع يد  فد  الحوكمد  إلد  الحاجد  ظهدر  -: الحوكمة نشأة -2

 حصدل  التد  الماليد  واألزمدا  االقتصدا ي  االنهيدارا  أعوداب ف  خاص  ، الماضي  العوو  خ ل

 وكدذلك ، العشدري  الودر  مد  التسدعينيا  عود  فد  وروسديا ال تينيد  وأمريكدا آسيا شرق   ول ف 

 الواليددا  فدد  وخاصدد  ماليدد  أزمدد  مدد  خيددرةاأل اآلوندد  فدد  العددالم  االقتصددا  شدده   مددا مدد  الحددال

 ومنها آسيا شرق  جنوب ب ول ظهر  الت  تلك األزما  رذ  أول  كان  وأوربا األمريكي  المتح ة

 العم قد  الشدركا  مد  الع ي  تعر  األزم  رذ  ع  نت  إذ ، 1997 عام واليابا  وكوريا ماليزيا

 عمدل لضدبت للحوكمد  قواعد  وضد  إلد  أ ى ممدا وجو ردا علد  توضد  أ  كدا   ماليد  لضائوا 

 إل  العالم  ول م  كثير التجا  نتيج  الحوكم  أرمي  وتزاي   ، الشرك  ف  الع ق  أصحاب جمي 

 الخاصد  الشدركا  علد  كبيدرة ب رجد  فيهدا يعتمد  التد  الرأسدمالي  االقتصدا ي  األنظمد  فد  تحول

 المشدروعا  تلدك حجدم اتسداع أ ى وقد  ، االقتصدا ي النمو م  ومتواصل  مرتفع  مع ال  لتحوي 

 التد  التمويدل مصدا ر عد  بالبحد  المشدروعا  تلدك وشدرع  ، اإل ارة عد  الملكيد  انفصدال إل 

 تحريدر م  العالم شه   ما ذلك عل  وساع  المال أسوا  إل  فاتجه  االست ان  م  تكلف  أقل تكو 

 اتسداع و ف  مسبو  غير بشكل الح و  عبر األموال رؤو  انتوال عملي  فزا   ، المالي  لألسوا 
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 ،وإلد  المد يري  تصدرفا  علد  الرقابد  آليدا  ضدع  إلد  اإل ارة عد  الملكي  وانفصال الشركا 

 (.  6 ، للحوكم  ظب  أبو مركز)  مالي  أزما  ف  الشركا  م  كثير وقوع

   

 -: الحوكمة مبادئ -3   

 الختدوة و أرد افها تحويد  إلد  تدؤ ي ال ولد  لمؤسسدا  الرشدي ة واإل ارة السليم  الحوكم  أ       

 التعداو  منظمد  اعتمد تها التد  المبدا   إلد  النظر ف  تتمثل الحوكم  نظام إنشاة عملي  ف  األول 

 أردد ا  تحودد  يخدد م بمددا وتكييفهددا المنظمدد  أعضدداة الدد ول حكومددا  عليهددا وافودد  والتدد  والتنميدد 

 -:يتت  وكما المختلف  ال ول  مؤسسا 

 (1) الشكل

 الحوكمة مبادئ

 

  الباحثي  عمل م :  المص ر

  األول الهد   العدام المدال علد  المحافظد  تعد  ( :الشعب ح ) ال ول  أموال عل  المحافظ 

 والتشدريعي  الوانونيد  المظلد  أكمدال ذلدك بتحويد  الكفيلد  السدبل أردم ومد  األترا  لجمي 

ضمان حقوق المتعاملين 
 مع مؤسسات الدولة 

المحافظة على أموال 
 (  حق الشعب)الدولة 

 االفصاح والشفافية 

مهام وصالحيات 
 اإلدارة 
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 المحليد  االقتصدا ي  والبيئ  عموماا  االقتصا ي  البيئ  ف  الحاصل  التغيرا  م  يت ةم وبما

 (. 5: 2006 ، حسي .)خا  بوج 

  مددد  بالمنظمددد  المحيتددد  البيئددد  تمثدددل : ال ولددد  مؤسسدددا  مددد  المتعددداملي  حودددو  ضدددما 

 لكدل بالنسدب  المصدالح أصحاب فئ   الخ،...  عاملي  أو مور ي  أو مجهزي  أو مستثمري 

 الد خول لغدر  ردؤالة تحفز الت  األساليب أرم م  ال ول  مؤسسا  حوكم  وتع  منظم ،

 يبحد  المدال رأ  أ  الشدهيرة الموولد  أ  حيد  المؤسسدا  تلك م  التعام   مختل  ف 

 علد  تود  التد  المنظمدا  إلد  األمدوال رؤو  جدذب إل  يؤ ي بما االستورار ع "  ائما

 لكافد  بالنسدب  االتمئندا  رو  يشدي  ممدا ثابتد  وقدواني  معدايير ضم  وتعمل صلب  أر 

 .معها المتعاملي 

  أو لتحويد  ال زمد  المبدا   أردم مد  والشدفافي  اإلفصدا  مبدا   يعد  : والشدفافي  اإلفصا 

 ب قدد  المعلومددا  جميدد  تددوفر ضددرورة خدد ل مدد  ال ولدد  مؤسسددا  حوكمدد  نظددام تتبيدد 

 عد  واإلفصدا  المناسدب الوقد  فد  للجمهور وإظهاررا معلوم  أي إخفاة وع م ووضو 

 اسدددتخ ام وأسدددلوب والملكيددد  األ اة وتودددارير األخدددرى والمعلومدددا  الماليددد  البياندددا  كافددد 

 .  الص حيا 

 الفعالد  المتابعد  وسدبل اإل ارة مسدؤوليا  الحوكمد  نظدام يحد  :  اإل ارة وص حيا  مهام 

 المهني  العناي  وبذل اإل اري  المستويا  لكاف  المعلوما  توفر خ ل م  التنفيذي  لإل ارا 

 األ اة يضددم  الددذي وبالشددكل عاتوهددا علدد  الملودداة المسددؤوليا  مدد  يتناسددب وبمددا ال زمدد 

. والمحاسدددددبي  الماليددددد  والتودددددارير النشدددددات توريدددددر سددددد م  ضدددددما  وكدددددذلك األمثدددددل

www.iraqcp.org/members4/0061017wsa2.htm 

 متمثل  مناف  م  تحوو  لما األخيرة اآلون  ف  كبيرة أرمي  الحوكم  اكتسب   -: الحوكمة أهمية -4

 (.   12 ، للحوكم  ظب  ابو مركز: ) باالت 

  لموار را األمثل االستخ ام عل  المؤسسا  الحوكم  تشج . 

  اإلنتاجي  وتشجي  المست ام النمو تحوي  عل  الشركا  الحوكم  تساع . 

 فائد ة نسدب ذا  قروضداا  تمدنح البندوك إ  إذ ، الشرك  عل  المال رأ  كلف  الحوكم  تولل 

 . الحوكم  بتنفيذ الملتزم  غير بالشركا  موارن  الحوكم  أنظم  تتب  الت  للشركا  أقل

 ال اخلي  الرقاب  أتر تح ي  عبر الشرك  أ اة عل  واإلشرا  الرقاب  عملي  الحوكم  تسهل 

 . واإلفصا  الشفافي  وتتبي  المتخصص  اللجا  وتشكيل

http://www.iraqcp.org/members4/0061017wsa2.htm
http://www.iraqcp.org/members4/0061017wsa2.htm
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 علد  قا رة استثماري  بيئ  خل  خ ل م  الخارجي  االستثمارا  جذب ف  الحوكم  تسارم 

 اسدتثماررا باعتبارردا ، الحوكمد  تتبد  التد  الشدرك  أسهم إل  األجانب المستثمري  جذب

 بالشدركا  موارند  أقدل يكدو  التديو  عد م عنصدر فدن  ثدم ومد  وشدفافي  ملتزم  شرك  ف 

 . األخرى

 المال أسوا  استورار عل  الحوكم  تعمل  . 

 قا رة شامل  منظوم  ُتشكل ألنها الحال  عصرنا ف  ملح  مستل  الحوكم  فن  ذلك عل  وبناة      

 فاعليد  بزيدا ة وذلدك ، األتدرا  مختلد  بدي  والتفاعدل االند ما  مد  وتزيد  الصدراع تخفي  عل 

 بمدا التنافسدي  ق راتها و عم ال ول  قيم  تعظيم عل  وتعمل ، والتحفيز والرقاب  والمساةل  اإلفصا 

 االسدتخ ام علد  وتسداع  ، المتلدوب التمويدل عل  والحصول ج ي ة عمل فر  خل  ف  يساع را

 م ئدم مناخ خل  إل  يؤ ي بما ، وإ ارتها الخ ما  توزي  وحس  المساةل  وتعزيز للموار  األمثل

( . 2004 ، العبدد ) منهددا الفائدد ة وتعظدديم الشددركا  كفدداةة وتحسددي  االسددتثمارا  وجددذب ، لألعمددال

 عدام بشدكل العربيد  للد ول اإلسدتراتيجي  األرد ا  مد  الرشدي ة  الحوكمد  تكو  أ  يجب ، وبالتال 

 . خا  بشكل والعرا 

 (العراق في والتحديات الفرص تحليل) الرشيدة الحوكمة/  الثاني المبحث

 بتخفيد  الكفيلد  األنظمد  ووضد  المؤسسدا  أ اة ف  الكفاةة رف  تحوي  إل  الحوكم  تسع        

 تلدك أ اة علد  للرقابد  أنظمد  ووضد  الموبول  غير والتصرفا  المصالح وتضارب الغش توليل أو

 واإلجددراةا  الوواعدد  وتح يدد  والمسددؤوليا  الحوددو  كافدد  توزيدد  يحدد   ريكددل ووضدد  المؤسسددا 

 مد  منظومد  تعد  الرشدي ة الحوكمد  فدن  لدذلك ، المؤسسد   اخدل العمدل بسير المتعلو  والمختتا 

 االنتخدداب عمليددا  ذلددك فدد  بمددا ال ولدد  فدد  السددلت  خ لهددا مدد  تمددار  التدد  والمؤسسددا  التواليدد 

 للمؤسسدا  وال ولد  المدواتني  احترام ، فعال  سياسا  وتنفيذ صياغ  ع  فض ا  ، عليها والمراقب 

 ر  الحوكم  فن  ذلك عل  وبناة ، واالجتماعي  االقتصا ي  والفعاليا  النشاتا  بن ارة تتحكم الت 

 الحوكمد  تعند  كمدا ، والبشدري  واالجتماعيد  االقتصدا ي  التنميد  علد  انعكاساتها لها معو ة ظاررة

 التنمويد  السياسدا  وتنفيدذ تتدوير علد  الوا رة المتخصص  البيروقراتي  م  أنمات وجو  الرشي ة

 بشددري  تنميد  تحويد  فد  ضدرورة الحوكمد  تعد  وبدذلك ، العامد  الخد ما  تدوفير وضدما  النوعيد 

 تحليدل علد  التعدر  يتوجدب العدرا  ف  ونجاحها الحوكم  تتبي  مسال   لك  ، حويوي  واقتصا ي 

 . إلي  التتر  يتم سو  ما ورذا ، التح يا  م  مجموع  ومواجه  الواق 

  الواقع تحليل: أوالا 



11 
 

 خ لهدا مد  تمار  ،إذ اإلص   أ وا  م  فاعل  أ اة بوصفها الرشي ة الحوكم  إل  الحاج  تظهر

 االقتصددا  عجلدد  لتدد وير االقتصددا ي  المددوار  إ ارة فدد  واإل اريدد  واالقتصددا ي  السياسددي  السددلت 

 المد ن  والمجتمد  الخاصد  أو منهدا العامد  كاند  سواة ال ول  بمؤسسا  النهو  أجل م  الوتن 

 . المجتمعي  والرفاري  االقتصا ي النمو تحوي  تري  ف 

 ، الماليدد  ، اإل ارة) لإلصدد   رئيسددي  محدداور لث ثدد  متكاملدد  منظومدد  الحوكمدد  تعدد  وبددذلك     

 واالستجاب  والمساةل  الشفافي  ع  فض ا  المشارك  م ى وعل  الوانو  أس  عل  ترتكز(  الوضاة

 توسددي  خدد ل مدد  الرشددي ة االقتصددا ي  لددإل ارة الفعددال الرصدد  تتكيدد  تبددي  بددذلك فهدد  ، والكفدداةة

 علد  الدوتن  االقتصدا  قد رة وزيدا ة الرقابيد  الجهدا  وتفعيل ال مركزي  وتووي  العام  المشارك 

 إلد  حد ي  بمفهدوم التنميد  توسدي  نحدو والتوجد  ، ثماراالسدت معد ال  ورف    الم خرا  توظي 

 فدد  االقتصددا يو  ركددز لودد  و ،( 256: 2013 ، الوتنيدد  التنميدد  ختدد )  ، الودد يم المفهددوم جانددب

 الما ي المال رأ   ور عل  كبيراا  تركيزاا  االقتصا ي  النظريا  و األفكار لصياغ  األول  الب ايا 

 مد  الفدر  نصديب متوسدت فد  زيدا ة تحويد  إ  عل  التولي ي الفكر ركز إذ, االقتصا ي النشات ف 

 الفدر  نصديب زيدا ة إ  عل  ذلك ف  مستن ي  التنمي  عمليا  نجا  تضم  الت  ر  الووم  ال خل

 الناميد  خاص  و ال ول منها تعان  الت  المشاكل عل  الوضاة و أفضل معاش  مستوى إل  ستؤ ي

 Gross National) اإلجمدال  الودوم  الندات  تعظديم علد  وركدزوا  باإلنسدا  ارتمدامهم مد  بد الا 

Product  ( . )100: 1996 ، الجابري) 

 االقتصدا ي النمدو فد  زيا ة تحوي  أ  م  بالرغم ان  أثبت  رذ  التنمي  استراتيجيا  ولك    

 زا  و زا   الد ول ردذ  مشدك   أ  إال الودوم  الد خل مد  الفدر  نصديب متوست زيا ة ف  متمثل 

 الد خول فد  التفداو  و المت نيد  المعيشد  مسدتويا  مد  عاند  إذ االقتصدا ي  األوضداع سدوة معها

 فد  الكمد  التغيدر أ  ي حدظ إذ,  التوليد ي التنميد  مفهدوم قصدور يعكد  رذا و التضخم و والبتال 

 المهم وا  واالجتماع  االقتصا ي الهيكل ف  النوعي  التغيرا  ع  ُيعبر ال اإلجمال  الووم  النات 

 ، الوريشد . )  الكميد  التغيدرا  جاندب إل  النوعي  التغيرا  عل  التتكي  رو النامي  للبل ا  بالنسب 

2009 :126  ) 

 البتال  عل  الوضاة و المساواة ع م و الفور توليل لتعن  السبعينيا  ف  التنمي  تعري  أعي  ق  و    

 التنميد  بدا ,  التنميد  بوضدي  تهدتم التد  الجهدا  مد  الع يد  وعرفد .  بدالنمو يستمر اقتصا  ضم 

 أفددرا   ور و الحكومددا  و,  السياسددي  باألفكددار أيضدداا  تددرتبت أنمددا و فوددت اقتصددا ي  قضددي  ليسدد 

 يسدري ، (Quality of life)   الحيداة نوعيد  تعبير اخذ إذ  ،( 127: 2009، الوريش . ) المجتم 
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 للشددرب الصددالح  الميددا  شددبكا  مدد  العامدد  الخدد ما  فدد  تحسددي  تعندد  إذ التنميدد  عدد  التعبيددر فدد 

 الهدد   اإلنسددا  وأصددبح أفضددل تعلدديم و الصددح  و بالتغذيدد  والعنايدد   الصددح  الصددر  وشددبكا 

 المدوار  مد  راماا  مور اا  بوصف  باإلنسا  تهتم االقتصا ي  النظري  ب أ  ركذا و.  للتنمي  األساس 

 البشدري المدال رأ  تدراكم عل  التركيز أ  و,  األخرى االقتصا ي  الموار  جانب إل  االقتصا ي 

 ال عم ) االقتصا ي  التنمي  ولتحوي   االقتصا ي للنمو المحرك  الووى يعتبر الما ي التراكم رو كما

، 2008  :14. ) 

 عل  شامل جه  وبذل منهجي  إل  بحاج  اليوم الكبيرة والتح يا  الظرو  ظل ف  العرا  وف     

 فاعلد  تنفيدذ آليد  وعلد  التحتيد  البني  لتتوير المحافظا  مستوى وعل  واإلقليم  الوتن  الصعي 

 الثوافيد  ومسدتوياتهم ومهدنهم شدرائحهم اخدت   علد  المدواتني  فدن  ، الحكومد  وبرام  لسياسا 

 واالسدتورار التنميد  لتحويد  األسدا  الشدرت وردو ال ولد  بنداة إعدا ة عمليد  م  جزة رم والتعليمي 

 . البعي  الم ى وعل 

 التدد  التراكميدد  السددلبي  الظددوارر عدد  ندداجم ورددذا ، الرشددي ة الحوكمدد  ضددع  العددرا  فدد  وي حددظ

 تحويد  أمدام كبيراا  تح ياا  شكل مما ، اإل اري الجهاز ضع  م  العرا  منها عان  عوو  إل  ترج 

: 2013 ، الوتنيد  الختد )  واألمدوال والتاقدا  الجهدو  فد  ورد راا  ، التنموي  والمشاري  البرام 

256. ) 

 خد ل مد  المحلد  والحكدم ال مركزيد  سدنتناول العدرا  فد  الحوكم  واق  ع  الح ي  وف        

  ور مد  المحليد  الشدؤو  إ ارة فد  ال مركزي  تلعب  لما وذلك ، والتح يا  األر ا  م  مجموع 

  والفاعلي  الكفاةة تحوي  مجال ف  مهم

  المحلي والحكم الالمركزية -1

 والفاعليدد  الكفدداةة تحويدد  مجددال فدد  مهمدداا   وراا  المحليدد  الشددؤو  إ ارة فدد  ال مركزيدد  تلعددب    

 التد  البيروقراتيد  علد  والوضداة الخد ما  أ اة كفداةة تحويد  خد ل مد  وذلدك وزيا تهدا اإل اريد 

 المشددارك   ور وتفعيددل المتاحدد  المددوار  اسددتثمار فدد  السددارم  خدد ل ومدد  السددلت  تركيددز تدد زم

 منهدا المسدتفي ي  إلد  الخد ما  تود يم إلد  يدؤ ي وبما التنموي  المشاري  وانجاز اقترا  ف  الشعبي 

 الشددؤو  إ ارة فدد  ال مركزيدد  قدد رة إ  ، الددوتن  واالقتصددا  الفددر  مسددتوى علدد  التكددالي  وبتقددل

 بي  الع ق  خ ل م  تبرز بمتغيرا  ترتبت وزيا تها اإل اري  والفاعلي  الكفاةة تحوي  عل  المحلي 

 ندوع وإيجدا  الوانونيد  للحد و  وفواا  الع ق  رذ  كان  وكلما ، المحلي  واإل ارا  المركزي  الحكوم 
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 ،  شؤونها إ ارة مسال  ف  المحلي  اإل ارا  ق رة زيا ة إل  ذلك أ ى والمسان ة وال عم التعاو  م 

 السدلتا  إلد  االتحا يد  السدلتا  صد حيا  نودل علد  توتصدر ال المركزي  أ  التتكي  عل  فض ا 

 ال زمد  واالسدتثماري  الماليد  األعبداة مواجهد  مد  المحليد  السدلتا  تمكدي  وإنما فحسب، المحلي 

 فيمدا اإلنماة ف  التفاو  إل  المحلي  السلتا  إيرا ا  ف  التفاو  يؤ ي ال وأ  ، مناتوهما إلنماة

 (1) الج ول خ ل م  األر ا  م  مجموع  وتوابلها تح يا  مجموع  نشخ  أ  ويمك  ، بينها

 (1) جدول

 العراق في المحلي والحكم الالمركزية وأهداف تحديات

 األهداف    التحديات   

 مركزيدداا  نهجدداا  تعكدد  اإل اريدد  البندد  تددزال مددا

    

 

 الوزارا  ف  اإل اري  ال مركزي   رج  زيا ة

 والمحافظا  الوتاعي 

 االتحا يدددد  الحكومدددد  بددددي  الصدددد حيا  تدددد اخل

   . المحلي  والحكوما 

  العرا  ف  المالي  اإل ارة وتتوير  عم

 

 بعددد  فددد  المحافظدددا  مجدددال   ور ح و يددد م

 باالختصددددا  الوثيودددد  الصددددل  ذا  المجدددداال 

   المحل 

 تودددد يم فدددد  المحليدددد  الحكومددددا  قدددد را   عددددم

  الخ ما 

 

 االتحا يددددد  الدددددوزارا  بدددددي  التنسدددددي  ضدددددع 

  . المحافظا  ومجال 

 

 التنسي  بي  الوزارا  ومجال  المحافظا  

 تفدوي  فد  اإل اريد  ال مركزي  اعتما  ضع 

 والمحلد  المركدزي المستويي  عل  الص حيا 

  

 

 عددددددم ال مركزيدددددد  اإل اريدددددد  فدددددد  تفددددددوي  

 الص حيا  عل  المستوى المركزي والمحل  

( 2017-2013) الوتنيد  التنمي  خت  ، التختيت وزارة عل  باالعتما  الباحثي  عمل م  المص ر

 . 258-257 ،2013 ، بغ ا  ،

 (2) الشكل خ ل م  عليها التعر  يمك  وسائل صياغ  تم األر ا  تحوي  ولغر 
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 العراق في المحلي والحكم الالمركزية أهداف تحقيق وسائل (2) شكل

 

-2013) الوطنيةة التنميةة خطةة ، التخطةيط وزارة علة  باالعتمةاد ينالباحث عمل من المصدر:   المصدر 

 .258 ،2013 ، بغداد ،( 2017

 (3) شكل

 (العراق في المالية اإلدارة وتطوير دعم) المحلي والحكم الالمركزية أهداف تحقيق وسائل 

زيادة درجة الالمركزية 
في الوزارات القطاعية 

 والمحافظات 

  ثقافة اشاعة
 اإلدارية  الالمركزية

تفعيلللللللللل  اإلطللللللللللر 
القانونية واإلداريلة 
وتطويرهللللا لزيللللادة 

 الالمركزية 

تعزيز االنظمة 
واإلجراءات الداعمة 

 لالمركزية 

وضللللللا  يا للللللات 
واضللللللللللحة فللللللللللي 
 التخطيط التنموي 
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 ،( 2017-2013) الوطنيةة التنميةة خطةة ، التخطةيط وزارة علة  باالعتمةاد ينالباحث عمل من المصدر:   المصدر

 .258 ،2013 ، بغداد

 

 المحلي والحكم الالمركزية أهداف تحقيق وسائل (4) شكل

 (العراق في الخدمات تقديم في المحلية الحكومات قدرات دعم)

 

 

وتطوير اإلدارة  دعم
 المالية في العراق 

التحو  من موازنة بنود إلى 
موازنة برامج في اعداد 

 الموازنات 

إيجللاد مدللادر لتوليللد المللوارد 
المحليللة لتكللون تحللت تدللر  

 اإلدارات المحلية 

مراجعة قانون اإلدارة المالية 
وإعادة النظر بتوزيا المهام بما 
 يعزز ال مركزية اإلدارة المالية 

تطلللللللوير لنظملللللللة الرقابلللللللة 
والم لللللاءلة وتقلللللويم اإلداء 

 المؤ  ي  

دعم قدرات الحكومات 
المحلية في تقديم الخدمات 

 في العراق 

تعزيز التن يق والتفاع  
ما الجهات اال تشارية 

والمراكز العلمية 
 التخددية 

حدللر الخللدمات العامللة 
اال ا للللللية بللللللاإلدارات 

 المحلية  

اعتمللاد بللرامج لتطللوير 
قللللللللللللدرات اعضللللللللللللاء 
المجلللللللللال  البلديلللللللللة 
ومالكلللللللللات اللللللللللدوا ر 

 المحلية 
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 ،( 2017-2013) الوطنيةة التنميةة خطةة ، التخطةيط وزارة علة  باالعتمةاد ينالباحث عمل من المصدر:   المصدر

 .258 ،2013 ، بغداد

  الفساد مكافحة -2

 فد  الحكومدا  لهدا تتصد ى التد  المهدام وأردم التحد يا  أكبدر مد  واحد اا  الفسدا  عل  الوضاة يظل

 فد  النجدا  تحوي  عل  قا رة مستوياتها بمختل  حكوم  إل  نصل أ  ويمك  ، العالم أرجاة جمي 

 التد  العوبدا  مد  عوبد  يعد  الذي الفسا  مكافح  إل  تسع  ،أ  الوواني  وتتبي  اإلص   مجاال 

  الفسدا  ظدوارر مد  كثيدر انتشدار إلد  أ   كبيرة بتح يا  العرا  ويمر ، الوواني  تتبي  أمام تو 

 بدرام  تنفيدذ كفداةة وعلد  الحكدوم  المؤسسد  األ اة علد  آثارردا انعكسد  الت  المختلف  وبتشكال 

 .  التنمي 

 ردذ  وتؤكد  ، 2003 عدام فد  ال وليد  الشدفافي  منظمد  تودارير فد  مدرة ألول  خل ق  العرا  وكا 

 يحصدل التد  النودات بعد   العبدرة بدل ، العدالم لد ول بالنسدب  البلد  بتسلسدل ليسد  العبرة أ  المنظم 

 إذا أمدا ، نزارد  أكثر كا  عشرة م   رجت  ارتفع  فكلما نوات عشر م  المكو  المؤشر ف  عليها

 الد ول تسلسدل جد ول فد  صعو   إل  بالنظر وضع  ف  لي  والتحس  ، فسا اا  أكثر كا  انخفض 

 م  نوات  تراجع  فنذا ، عشرة م  نوصانها أو نوات  ع   زيا ة بل ، التسلسل ذلك ف  تراجع  أو

 تحسد  قد  كدا  ولدو سد ة مؤشدر فدذلك يليد  الدذي العدام توريدر فد ( 1) إلد  الماض  العام ف ( 2)

 عد   بسدبب أو أخدرى  ول ف  سوةاا  األمر زيا ة بسبب يتحو  ق  ذلك ال  ال ول ج ول ف  تسلسل 

 ترتيدب بجد ول بالصدعو  ولدي  عشدرة مد  ال رجا  بزيا ة رو فالتحس  الج ول ف  ال اخل  ال ول

 فض ا  ، وعربياا  عالمياا  وترتيب  العرا  وموق  الفسا  م ركا  مؤشر يوضح( 2) والج ول ، ال ول

 ( 90: 2014 الجشعم ،(  )2012 -2004) األعوام بي  ما الموارن  ع 

 (2) جدول

للمدة  من الفساد مدركات لمؤشر وفقاا  درجات من عليه حصل وما وعربياا  دولياا  العراق ترتيب

(2004- 2015) 

 ترتيب العراق عربياا  ترتيب العراق دولياا  10الدرجة من  السنة 

2004 2,1 129 17 

2005 2,2 137 17 
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2006 1,9 160 18 

2007 1,5 178 18 

2008 1,3 178 19 

2009 1,5 176 18 

2010 1,5 175 15 

2011 1,8 175 15 

2012 1,8 169 16 

 اإلداريةةة للعلةةوم الةةدكتور دار ، 1ط ، العةةراق فةةي والنزاهةةة الفسةةاد ، الجشةةعمي هللا عبةةد علةةي حيةةدر:  المصةةدر

 الشةةفافية منظمةةة مةةن عليهةةا الحصةةول تةةم( 2015-2013) والسةةنوات ، 2014 ، العةةراق -بغةةداد ، واالقتصةةادية

 . الدولية

 عدام فد  لد  نسدب  أعلد  حود  2012 عدام إلد  2004 عدام ومنذ العرا  بت  الج ول م  ون حظ  

 عدام ف  العرا  حصل إذ ، والعرب  ال ول  الترتيب أسفل يغا ر لم ورو 10 م  2.2 ور  2005

 وبعد را األمريكد  االحدت ل  خدول ب ايد  م  كا  ورذا  ولياا  129 وترتيب   رج  2.1 عل  2004

  رجد  2.2 العدرا  حود  الد ائم العراقد  ال سدتور وإقرار العراق  الوض  استورار وم 2005 عام

 العدام ردذا وبعد  إقليميدا 17و  وليداا  137 ترتيبد  وكدا  النزارد  فد  العرا  حووها  رج  أعل  ور 

 العدرا  في  يعيش الذي الس ة الوض  عل  ي ل فنن  ش  عل   ل أ  ورذا تناق  ف  العرا   خل

 .   واجتماعياا  واقتصا ياا  سياسياا 

 بتشددكال  الفسددا  ظدداررة منهددا الظددوارر مدد  كثيددر انتشددار إلدد  أ   كبيددرة تحدد يا  العددرا  واجدد  

 الوتنيد  التنميد  ختد : )  التحد يا  ردذ  ومد  الحكدوم  األ اة عل  انعكا  لها كا  الت  المختلف 

،2013 :263) 

 أو لدد  الحاميدد  أو للفسددا  الحاضددن  واإل اريدد  والسياسددي  االجتماعيدد  الودديم انتشددار 

 . وترسيخ  مع  المتسامح 

  الفسا  مكافح  ثواف  ضع . 

 الويا ي  وخاص  المناصب إشغال ف  المهني  المعايير تتبي  ع م . 

  األموال غسيل عمليا  من  عل  ق رت  وع م المصرف  النظام تخل . 
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  فدد  المعنيدد  والجهددا  العامد  المؤسسددا  بددي  والتنسدي  التعدداو  إجددراةا  ضدع 

 . الفسا  مكافح 

 المنصب واستغ ل بالفسا  المتهمي  المسؤولي  معاقب  ف  قصور . 

  للمواتني  مباشرة خ م  تو م الت  تلك وخاص  الحكومي  بالمؤسسا  الثو  ضع 

 (. الرشوة ظاررة انتشار م ) 

  مدد  يفرغهددا ممددا العامدد  الحكوميدد  العوددو  تنفيددذ وآليددا  تعليمددا  علدد  االلتفددا 

 . والشفافي  التنافسي  مكونا 

 ، الفسا  ومكافح  حويو  إص   نحو التوج  الزماا  كا   التح يا  رذ  تح ي  خ ل وم             

 فد  كبيدرة أرميد  الفسدا  مشكل  الق  ولو  ، وأخ قي  واجتماعي  اقتصا ي  آف  الفسا  مشكل  تع  إذ

 مؤسس  عمل إتار تتسي  يجب الظاررة رذ  عل  الوضاة أجل وم  الب   ف  اإلص حا  عملي 

 ال زمد  اإلجدراةا  ومد  ، التنميد  عجلد  وتسدري  ومظارر  صورة بكل الفسا  مكافح  إل  يسع 

 ( 6: 2015 ، البشري  التنمي  إحصاة: )  ر  الفسا  ظاررة م  للح 

  الرسمي  لل وائر والمراجعي  الموظفي  عل  المش  ة الرقاب. 

  والمرتش  الراش  الترفي  عل  قاسي  قانوني  عووبا  فر . 

  لهم خ م  المراجعي  ع   يستوعب بحي  ال وائر رذ  تجزئ . 

 المراجعي  ع  الكارل ورف  المعام   انجاز ف  النو ي  الكلف  وتوليل اإلجراةا  تبسيت . 

 للزبائ  خ م  المعام   انجاز لسرع  التكنولوجي  والتر  البرام  اح   استخ ام  . 

 فاعلد  الحوكمد  تكدو  ال إذ ، مؤسسد  ألي وردام حيدوي أمدر  اخلي  رقاب  وجو  مسال  تع         

 فد  فعدال غيدر الحكوم   ور سن ( 64-18) بعمر اإلفرا  توييم أ  ال اخلي  للرقاب  فعال نظام ب و 

 تدتثير لمد ى اإلفدرا  تويديم أمدا ،% 32.0 واإلندا % 36.6 للدذكور التويديم بلغ حي  الفسا  مكافح 

 الددذكور نسددب %32.9 العددرا  مسددتوى علدد  مددا حدد  إلدد  التددتثير فبلددغ الفسددا  علدد  النددواب مجلدد 

 بلغدد  بالفسددا  الوضددائي  السددلت  تددتثير لمدد ى تويمدديهم حسددب اإلفددرا  تددتثير أ  ،% 31.7 واإلنددا 

 مد  ويظهدر% 26.2 واإلنا % 28.8 الذكور ونسب 27.5 العرا  مستوى عل  ما ح  إل  التتثير

 الحكومد  لد ور اإلفدرا  تويديم  فد  الثلد  بنسدب  فعدال ردو الث ثد  بالسلتا  التتثير أ  تو م ما خ ل

 لسددن  العددرا  معرفدد  شددبك  مسددح حسددب الفسددا  مكافحدد  فدد  الوضددائي  والسددلت  النددواب ومجلدد 

 (  7: 2015 ، البشري  التنمي  إحصاة قسم)2011

 . والخاص العام القطاع بين المشاركة تدعيم -3
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 توسديم خد ل م  فاعلي  ذا  تنموياا  م خ ا  والخا  العام الوتاعي  بي  المشارك  ت عيم ويع       

 تود يم بهد   لل ولد  اإل اري الجهداز م  الحكومي  غ  المنظما  مجهو ا  في  تتكامل الذي العمل

 (. 28، اإلنسا  وحوو  ال يموراتي  برنام )  المجتم  أفرا  لرغبا  استجاب  وأكثر أكفت خ ما 

 والتتدور النمدو علد  والمسداع  الم ئدم المنداخ توفير ف  رئيس  ب ور تضتل  ال ول  أ  حي      

 االقتصدا ي  السياسدا  كاند  سواة اإلتار، رذا ف  توررا الت  السياسا  جمل  خ ل م  األ اة ف 

 الحيدداة فدد  الخددا  الوتدداع بنشددات المحدديت الجددو تعكدد  والتدد  الوانونيدد  واألحكددام التشددريعا  أو

 المحديت وتدوفير بنداة لكيفيد  والسدليم الواضدح التصدور عل  الو رة يمنحها ال ذلك لك  االقتصا ي ،

 اإلجدددراةا  بهدددذ  المعنددد  وردددو الخدددا  الوتددداع مددد  بمشدددارك  إال األ اة علددد  والمحفدددز الم ئدددم

 عدد  الم ئددم المندداخ بتددوفير المعنيدد  الحكوميدد  الهيئددا  بددي  المشدداورا  إجددراة أ  حيدد  واآلليددا ،

 فد  والتفاعدل بالنشدات المعند  الخا  والوتاع جه  م  الموضوع  واإلجراةا  السياسا  تري 

 إلد  التوصدل شدتن  مد  وآليدا  إجدراةا  مد  الحكوميد  الهيئا  تور  ما ظل ف  االقتصا ي  الحياة

 الخدا  الوتداع و ور مكاند  علد  إيجابدا يدنعك  بمدا المبا رة عل  ومحفزة م ئم  نشات بيئ  بناة

 النشدات فد  الخدا  الوتداع لتواجد  قويدا  اعمدا السياس  االستورار ويعتبر االقتصا ي، النشات ف 

 أو منهدا المحليد  سدواة الخاصد  االسدتثمارا  جلدب فد  الكبير  ور  خ ل م  وتتور  االقتصا ي

 النشدات فد  المكاسدب تحويد  إمكانيد  بخصدو  أكبدرا وضدمانا أعلد  ثود  يعكد  حيد  الخارجي ،

 األوضدداع بخصددو  اليوددي  وعدد م الشددك حالدد  مدد  يزيدد  السياسدد  االسددتورار فعدد م االقتصددا ي،

 .والتوس  راالستثما ف  الخا  الوتاع ورغب  مبا رة م  يح  مما االقتصا ي 

 خد ل مد  االقتصا ي النشات عل  والتحفيز المبا رة خل  ف  والوانون  التشريع  اإلتار ويسارم 

 إنتاجيد  والشدركا  المؤسسدا  يمد  أند  حيد  والمجتم ، االقتصا  ف  وتمتنين  ثو  م  يوفر  ما

 مد  مباشدرة غيدر بصدف  أو واإل اريد ، التنظيمي  جوانب  خ ل م  مباشرة بصف  خ ماتي  أو كان 

 المصدرف  كالوتداع الخدا  الوتداع بنشات وثيو  صل  لها الت  الوتاعا  مختل  عل  آثار  خ ل

 المناسدب والتشدريع  الودانون  اإلتدار وضد  علد  العمدل يتوجدب فنن  ثم وم  التتمينا ، قتاع أو

 وخارجيدا محليدا االقتصدا ي  التتدورا  مد  يتواكب أ  الضروري م  والذي الخا  الوتاع أل اة

 البندد  وإيجددا  أعمددار فدد  ،اإلسددراع(2011:12، كددريم)سددلبي  انعكاسددا  أو اخددت ال  أليدد  تجنبددا

 وشدبك  والمتدارا  والمدوان  والجسدور التر  شبك  م  تحتوي  بما التحتي  البن  تلعب إذ التحتي 

 حيد  الخدا ، الوتداع نشدات تتدور فد  رامدا  ورا  والميدا  الصدح  الصر  وقنوا  االتصاال 

 ثددم ومدد  المعددام   أ اة وتسددري  تسددهيل علدد  تسدداع  التدد  األساسددي  الخدد ما  مدد  تعتبددر أنهددا
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 لهذا تتيح فه  لذلك.االقتصا ي النشات ف  وتواج   الخا  الوتاع لنشات أكبر توس  ف  المسارم 

 . اإلربا  وتخفي  اإلنتا  كل  تخفي  ف  يسهم إذ  ور  أ اة ف  النجا  الوتاع

 واتحدا  الموداولي  اتحدا  العراقد ، الصدناعا  اتحدا  أمثدال مد   والنوابدا  المهني  االتحا ا  تنشيت

 عراق  كارتل تكوي  ومحاول  ونزيه ، حرة انتخابا  إجراة تري  ع  العراقي ، التجاري  الغر 

 الحكوميد  والمؤسسدا  الوتداع بدي  بنداة حدوار وإقامد .العدرا  أعمدار إعدا ة مشاري  ف  للمشارك 

 . الخا  الوتاع ف  االستثمار لتسهيل ال زم  واألنظم  الوواني  تع يل ف  لإلسهام:  الصل  ذا 

 لل ولد ، المملوك  المصار  ريكل  الحكومي ، اإلجراةا  تبسيت و اإلص   بمهام الحكوم  شروع

 الماليد ، لدألورا  العدرا  سدو  إصد   والمتوسدت ، الصدغيرة للمشداري  الصغيرة، الورو  منح

 الهيكددل إيجددا  اإلقليميدد ، التجاريدد  الددروابت وإحيدداة العالميدد  التجددارة منظمدد  إلدد  ل نضددمام السددع 

 االقتصا ي النشات ف  التناف  لخل  ال زم المؤسس 

 تجعلد  تنافسدي  بيئد  يتتلدب و ور  إسدهام  وزيدا ة الخدا  الوتداع تتدوير ال  تنافس  مناخ إيجا 

 األ اة وتحسدي  النشدات فد  اسدتمرار  تضدم  منافسد  ظدل فد  أموالد  وتشغيل االستثمار عل  يو م

 (.2009:160، الجبوري)الجو ة وتحسي  اإلنتاجي  الكفاةة ورف 

 ويعمل التنمي  ي عم وفعال نشت خا  وقتاع ج ي  استثماري مناخ إقام  الضروري فم  وعلي   

 خ ل م  تحويوها يمك  والت  ، المجتم  ف  المعيش  مستويا  وتحسي  البتال  نسب  تخفي  عل 

 اعتمدد   فود  لدذلك. و عمهدا الحدرة األعمدال أمددام التريد  وإفسدا  التنافسدي  األسدوا  تنظديم حسد 

 وبالتنسدي  التدام بالتشاور الخا  الوتاع تتوير إستراتيجي  تنفيذ عل  الب اي  ف  العراقي  الحكوم 

 تد ريجياا  العرا  سيتخل  لهذا الحوا، العمالي  النوابا  وم  الخا ، الوتاع واتحا ا  مؤسسا  م 

  عدم علد  يوتصدر  ور إل  الحال  والمنت  والمستثمر الرئيس  والمالك والمنظم المختت  ور ع 

 (.25: 2013، الخا  الوتاع إستراتيجي ) العرا  ف  الخا  الوتاع تتور وتسهيل

 العراق في التنمية استحقاقات ظل في الرشيدة الحوكمة إل  الوصول/  الثالث المبحث

 الحوكمد  إلد  الوصدول ردو الحاكمد  والوواعد  المؤسسدا  تتدوير مد  الرئيس  اله   أ           

 تكدو  أ  يجدب التتدورا  فدن  ذلدك اجدل ومد  ، الفدر  بحيداة االرتوداة يدتم بحيد  للتنميد  الموجه 

 علدد  التركيددز علدد  االقتصددار عدد م مدد  التتددوير عمليددا  خدد ل األفددرا  مصددلح  علدد  حريصدد 

 يشددعر أ  فيجددب بدد ئها مجددر  مدد  أتددول آجدداال تسددتغر  التتددوير عمليددا  ال  ذلددك ، المخرجددا 

  التحول. عمليا  أتمام عل  حري  يبو  حت  التحوال  رذ  وقيم  بترمي  األفرا 
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 حدراا   يموراتيداا  خيداراا  أسا  عل  قائم  شامل  بشري  تنمي  قيا ة تتتلب الرشي ة الحوكم  أ       

 فدد  المؤسسددا  لجميدد  الجيدد ة اإل ارة ردد  الرشددي ة الحوكمدد  تكددو  وبددذلك التددتثير  ائددرة عدد  بعيد اا 

 وسدديا ة والمسدداةل  والمشددارك  الشددفافي  علدد  توددوم وممارسددا  وآليددا  سياسددا  خدد ل مدد  ال ولدد 

 الحتياجاتهم واالستجاب  المواتني  بي  التمييز وع م الع ال  لتحوي  وتسع  الفسا  ومكافح  الوانو 

  للجميد  مرضد  بشدكل الفعاليد  مد  مستوى ألعل  والخ ما  بالسياسا  للوصول الكفاةة وتتحرى

 ( .7: 2014 ، االجتماع  العو  مركز)

  القدرات بناء:  أوالا 

 متتلبدا  وتلبي  الم ى بعي ة لتغيرا  الخضوع توتض  عام  سياس  ذات  بح  الو را  بناة أ      

 امدت ك وا  ، حكوميد  غيدر أو كاند  حكومي  ، الفاعل  األترا  مختل  لتمكي  الرشي ة الحوكم 

 فد  المتروحد  ومواجهد  األبعدا  المتعد  ة والمخداتر واألزمدا  التعوي ا  إل ارة ال زم  الو را 

 التنميدد  ررددا  وكسددب التنافسددي  الودد رة وتحسددي  اسددتغ ل أفضددل المددوار  واسددتغ ل ، عصددرنا

 أو الوتن  الصعي  عل  سواة الو را  بناة باتجا  تعزز ج ي ة رؤي  بناة األمر يتتلب ، المست ام 

 صدلب فد  تكو  أ  م  الم ن  المجتم  مكونا  ومختل  والحكوما  ال ول يمك  بشكل ، المحل 

 (   2014 ، واالجتماع  االقتصا ي المجل ) التنمي  عملي 

 الت  الفعال  واإل ارة المشارك  عل  والوائم  الرشي ة الحوكم  عل  المبني  التوجها  تح ي  -1

 . واالمتياز التفو  إل  تسع 

 التنمي  أر ا  تحوي  نحو موجه  العام الوتاع إل ارة كنه  النتائ  عل  قائم  إ ارة إرساة -2

 بهدد   المتاحدد  البيانددا  واسددتخ ام المحليدد  والمجتمعددا  الحكددوميي  المسددؤولي  ومسدداةل 

 . الورار صن  تحسي 

 فكددرة صددلب فدد  وإشددراكهم مشدداركتهم أل  وذلددك وإشددراكهم المددواتني  مشددارك  ضددما  -3

 . المحل  أو الوتن  المستوى عل  سواة ال يموراتي 

  والحكم اإلنسان تمكين: ثانياا 

  ثدد   مسددتويا  علدد  يكددو  أ  يفتددر  ال يموراتيدد  تحويدد  أجددل مدد  اإلنسددا  تمكددي  أ        

 والتسدامح الثود  الدذا  علد  التعبيدر قديم تتخدذ الثوداف  المسدتوى فعل (  وسياسي  وثوافي  اقتصا ي )

 ال يموراتيد  المؤسسدا  وتحمدل وتوتيد را ال يموراتيد  نشت  ف  بالغ  أرمي  ل  السياس  والنشات

 تكنولوجيدا إلد  النفداذ خد ل مد  وذلدك البشدر بدي  واالتصال العلم  المستوى تحس  وم  الويم رذ 

 تحويدل إلد  تهد   الحكدم إصد   عمليد  أ  االجتماع  التواصل وشبكا  واالتصاال  المعلوما 
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 قسدم) والحكدم اإلنسدا  تمكدي  يبدي ( 5) والشدكل ، اإلنسدا  لتمكدي   اعمد  عناصر إل  اإلبعا  رذ 

 ( 5: 2015 ، البشري  التنمي  إحصاة

 ( 5)  شكل

 والحكم اإلنسان تمكين

 

 وحقةوق الرشةيد الحكةم ، البشةرية التنميةة إحصةاء قسةم ، لإلحصاء المركزي الجهاز – التخطيط وزارة:  المصدر

 . 5 ،2015 ، العراق في النازحين

  المدنية للخدمة اإلدارية القدرات: ثالثاا 

 عدال  م نيد  خ مد  بكدا ر العدام الوتداع إ ارة فد  بو راتد  المتو مد  ال ول م  العرا  كا           

 الودد را  ضددع  إلدد  أ   ال وليدد  والعزلدد  الحددروب مدد  عوددو  عدد  الناجمدد   اآلثددار أ  أال الكفدداةة

 ومضداعف  العدام للوتداع الرئيسدي  المجاال  ف  االستثمار نو  ع  فض ا  الم ني  للخ م  اإل اري 

 الوتدداع رددذا مد  جعددل ، الخدا  الوتدداع فدد  الب يلد  العمددل فدر  تددوافر عدد م نتيجد  موظفيدد  عد  

 وتفشد  المعدام   أنجداز فد  وتدتخر اإلجدراةا  وتعود  الخ ما  تو يم ف  المستوى و و  متررل

 تظهدر ذلدك علد  وبنداةاا  ، األ اة كفداةة ف  وضع  ت ن  وبالتال  ، واإل اري المال  الفسا  ظاررة

 (  .260: 2013 ، الوتني  الخت )  الم ني  للخ م  اإل اري  الو را  بناة أرمي 

 سدليم  علميد  أسد  عل  ال ول ف  اإل اري الجهاز تنظيم تعن  اإل اري  الو را  بناة أ            

 العمدل وتدر  أسداليب حيد  مد  الجهاز رذا تنظيم يعن  ان  أي من  المرجوة األر ا  تحوي  تكفل

 الدذي المد خل إلد  يدذرب فهدو آخدر جاندب ومد  ، جاندب مد  فيد  العداملي  شؤو  تنظيم ع  فض ا 

 ردذ  وا  متنوعد  وظدائ  تدؤ ي مختلفد  رياكدل مد  يتكدو  كنظدام المجتمد  أو الحكومد  إل  ينظر

مواطنون يعيشون في مأمن عن الخو  ويملكون القدرة  ) اإلن ان حقوق
 .على التحكم بحياتهم ومجتمعهم 

التمكييييين فيييية ال قافيييية 
قيم التعبير عن الذات )

التة تمكين الميواينين 
 (.من إدارة المجتمع

التمكيييين فييية السياسييية 
مؤسسييييييات تجهييييييي  )

 (.للمواينين الحكم 

التمكييين فيية االقتصيياد 
ميييييييييوارد تمكيييييييييين ) 

الميييواينين مييين إدارة 
 (.المجتمع 
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 الهياكددل اخددت ل إلدد  يودو  أحدد را فدد  خلدل أي فددا  وبالتددال  بينهددا فيمدا ومتناسددو  مترابتدد  الهياكدل

 أندواع  مد  مت ئمد  تكدو  بحيد  ج يد ة تنظيميد  أنمدات إ خال حول يتمحور إن  يعن  مما األخرى

 باإلضداف  الج يد ة األنمات رذ   اخل للعمل وإجراةا  وقواع  نظم إ خال ع  فض ا  الج ي  النشات

 وبدددي  ناحيددد  مدد  التنظيمدددا  رددذ  بدددي  واالستشددداري  واإل اريدد  اإلشدددرافي  الع قددا  تحويددد  إلدد 

 المؤمند  والواعيد  النشدت  الويدا ا  تدوفير عد  فضد ا  أخدرى ناحي  م  والو يم  الج ي ة التنظيما 

 تنفيدذرا فد  الحاسدم العنصدر باعتبارردا البشدري  الموار  أرمي  عل  التركيز وكذلك السياسا  بهذ 

 تتسم اإل اري الجهاز منظما  مخرجا  تكو  أ  عل  المكث  والتركيز المتلوب التغيير وإح ا 

 . واالجتماعي  االقتصا ي  الرفاري  بمستوى االرتواة ف  الفاعل  المسارم  لتحوي  والجو ة بالنوعي 

 ،  الم نيدد  بالخ مد  االرتوداة أرد ا  مد  رد فاا  الحكدوم  اإل اري الجهداز كفداةة رفد  مسدال  ويعد   

 (260: 2013 ، الوتني  الخت : ) مو متها ف  وسائل إل  بحاج  اله   ورذا

 . العصر للتتورا  المواكب الم ني  الخ م  قانو  تشري  ف  اإلسراع -1

 . الم ني  الخ م  ألنظم  شامل تح ي  برنام  وض  -2

 . الحكوم  الجهاز حجم ترشي  سياسيا  وض  -3

 . المعاصرة اإل ارة لمعايير وفواا  المؤسس  النظام إص   -4

 . والمساةل  الرقاب  آليا  تتوير -5

  االلكترونية الحكومة نموذج إل  التحول: رابعاا 

 وتود يم المعدام   إنجداز فد  الرقميد  المعلوما  تكنولوجيا استخ ام ر  االلكتروني  الحكوم       

 تتبيو  وتسهيل االلكتروني  الحوكم  نظام لت عيم وينبغ   يموراتي  أكثر بتريو  المرفوي  الخ ما 

 والتوقيعدا  ل تصداال  التحتيد  البنيد  ذلك م  ، ب  وتي ة صل  ذا  متع  ة بموضوعا  االرتمام

 وتنظديم ، االلكترونيد  الورصدن  ومكافحد  المعلومدا  وتدتمي  ،  االئتمانيد والبتاقدا  ، االلكتروني 

 والمجهددو ا  ال زمدد  المتتلبددا  وضددخام  العملدد  التتبيدد  صددعوب  ورغددم ، االلكترونيدد  التجددارة

 تري  الت  العالم  ول مختل  عل  نفس  النظام رذا فر  فو  ، االلكتروني  الحكوم  إلقام  المتتلب 

 بتريودد  الخدد ما  تت يدد  أو اإلعمددال إنجدداز ال  وذلددك ، اآلخددري  مدد  وتتعددايش الركددب تسدداير أ 

 حتميد  االلكترونيد  الحكومد  أصدبح  وبدذلك ، المبدذول الجهد  ويدوفر األ اة جو ة يحو  الكتروني 

 وال الرقميد  الثدورة عصدر تتدورا  تواكدب أ  تريد  عصدري   ولد  كدل فد  لتتبيوهدا السع  يجب

 (.   197-192: 2010 ، الو وة) العالمي  المعلوما  نهض  ع  تتخل 
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 ، العدرا  فد  العام الوتاع عمل تتوير ف  فعال عنصراا  االلكتروني  الحكوم  برنام  ويع         

 خد ل مد  وردذا ، العدرا  لتنميد  االلكترونيد  للحكومد  متكامدل  نهد  العراقي  الحكوم  اعتم   إذ

 بشددت  متو مدد  سياسددا  تنفيددذ نحددو العددرا  وسددع  ، اإلنمددائ  المتحدد ة األمددم برنددام  مدد  التنسددي 

 المسدداواة وتحويدد  والمسدداةل  الشددفافي  تعددزز أ  يمكدد  مهمدد  أ اة تعدد  والتدد  االلكترونيدد  الحكومدد 

 الحوكمد )  المعرفد  أسدا  علد  مبند  متندوع اقتصدا  نحدو الوصدول أجدل م  االجتماعي  والع ال 

 ( . الرشي ة

: 2010، الو وة( : أرمها م  عوامل وجو  يفتر  االلكتروني  الحكوم  نظام إنجا  أجل وم       

195) 

 : االلكترونية األمية مكافحة  -1

 أو الكومبيدوتر م  التعامل لهم يتا  ال الذي  المواتني  م  ع   رنالك أ  الحال  بهذ  الموصو      

 ، الرقميد  بدالفجوة يسدم  مدا وردو ،  اقتصدا ي  أو تعليميد  ألسدباب المعلومدا  شدبك  علد  ال خول

 فدر  وإتاحد  ، العدام التعلديم مندار  ضدم  الكومبيوتر ما ة إ خال ينبغ  العائ  رذا عل  وللتغلب

 اإلنترنيد  أميد  ومكافحد  الندا  عامد  متنداول ف  لتكو  منخفض  الكمبيوتر أجهزة عل  الحصول

 . الكومبيوتر استخ ام عل  الخرجي  الشباب وت ريب رمزي  بتسعار

 : الالزمة التشريعات إصدار -2

 وتحويد  االلكتروند  التتدور لمسدايرة صدالح  الرقميد  الثدورة قبدل مدا الموجدو ة التشريعا  تع  لم

 الحكومدد  نظددام مدد  لتتوافدد  التشددريعا  رددذ  تتددوير إلدد  الحاجدد  وظهددر  ، المرجددوة األردد ا 

 واالعتدرا  ، المعلومدا  شدبك  خد ل مد  التعاقد  عمليد  تنظديم مد  ذلك يتضم  بما ، االلكتروني 

 . االلكترون  التوثي  عملي  وتنظيم ، الرقمي  أو االلكتروني  بالتوقيعا 

 :المؤهلة الكوادر إعداد -3

 وذلدك ، االلكترونيد  الحكوم  نظام م  للتعامل والفنيي  الموظفي  م  الكافي  المؤرل  الكوا ر إع ا 

 المحدرك ردو البشدري العنصدر أ  شدك ال إذ ، والتد ريب التتريل إعا ة أو التعيي  تري  ع  سواة

 . االلكتروني  التونيا  ألجهزة المب ع أو الفاعل

 : التقني التطور مسايرة -4
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 مختلد  ارتبات عملي  وتع  ، واسعاا  المعلوما  وتوني  واإلنترني  الكمبيوتر مجال ف  التو م أصبح

 التتدور مسايرة الضروري م  با  ، مكثف  اتصال بوسائل وترابتها المعلوما  بشبك  العالم  ول

 نحددو التريدد  لمواصددل  البالغدد  األرميدد  ذا  األمددور مدد  أجهزتدد  مدد  المسددتح   واقتندداة التوندد 

 . االلكتروني  الحكوم 

 اآلخرين تجارب دراسة -5

 و ، والتسداؤال  ال راسدا  مد  الكثيدر إلد  بحاجد  ردو لذلك ، ح ي  االلكتروني  الحكوم  نظام أ 

 عدد  المعلومدا  مدد  قد ر أكبددر علد  التعدر  رددو االلكترونيد  الحكومدد  تتبيودا  لنجددا  المفيد  مد 

 الحكومدد  تتبيدد  جددراة المتحوودد  االنجددازا  أبددرز ردد  ومددا ، المجددال رددذا فدد  اآلخددري  تجددارب

 .           االلكتروني  الحكوم  تتبيوا  تواج  الت  والمشاكل العوبا   راس  ع  فض ا  ، االلكتروني 

 إلد  الوصدول ومسدارا  الرشدي ة الحوكمد  حالد   يشدخ  مختت وض  يمك  تو م ما عل  وبناةاا 

 . التنمي 

 

 

 

 

 الرشيدة الحوكمة مسارات(/ 1) مخطط



26 
 

 

 ( 2017-2013) الوطنية التنمية خطة ، التخطيط وزارة عل  باالعتماد الباحثين عمل من:  المصدر  

 

  االستنتاجات

 . لل ول  المؤسسي  الو رة ضع  -1

 . الفسا  مكافح  ف  والفشل الشفافي  غياب -2

 الوتاعدا  جارزيد  وعد م ، والخا  العام الوتاعي  شراكا  ف  لل ول  المح و ة التجرب  -3

 التشددريع  اإلتددار غيدداب عدد  فضدد ا  ، الخددا  الوتدداع مدد  بفاعليدد  للتعامددل الحكوميدد 

 (   .والخا  العام) الوتاعي  بي  الشراك  ينظم الذي والوانون 

 االلكترونيد  الحكومد  نمدوذ  وفد  التحدول عمليد  إلد  تدؤ ي الت  التغيير إرا ة ف  ضع  -4

 ق  أو ، المعلوما  توان  لتتمي  كبيرة استثمارا  إل  االحتيا  منها فني  بتمور يرتبت ورذا

 ،تدتخر( وتنظيميد  واقتصدا ي  تعليميد  بعوائد  ارتبدات لد  والذي)  الرقمي  الفجوة إل  يعو 

 . االلكترون  ال ف  آلليا  المصرف  النظام استخ ام ف 

 . والمهام األ وار واز واجي  اإل اري الجهاز ف  التضخم -5

 . العامل  الووى توزي  وسوة البشري  الموار  تختيت ف  قصور -6

 . المؤسس  األ اة لويا  واضح  معايير غياب  -7

 النفاذ إلى العدالة 

 .الد تور  -1

 .حقوق اإلن ان  -2

 .القضاء الدالح 

 ادالحات اقتدادية 

 .تحديث القطاع العام  -1

 .الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -2

 .الحكومة االلكترونية  -3

 

 .إشاعة ثقافة حقوق اإلن ان  -1

 .النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة  -2

تقوية الرقابة والم اءلة في إداء  -3
 .الخدمات العامة 

 االدالح المؤ  اتي من خال  

 .الر وم الكمركية  -1

 .الالمركزية   -2

 .إعادة تنظيم اإلدارة  -3

 

 الحوكمة الرشيدة 
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  التوصيات

 مبدد أ تفعيدل إلد  والدذراب االجتماعيدد  للخد ما  الوحيد  المدور  ردد  ال ولد  أ  عد  التخلد  -1

 . التنمي  احتياجا  تح ي  ف  الخا  الوتاع م  المشارك 

 التد  واالجتماعيد  االقتصدا ي  السياسيا  تتمي  خ ل م  لل ول  المؤسسي  الو را  تعزيز -2

 . التنموي  برامجها تتبي  م  تمك 

 قواعدد  وجددو  خدد ل مدد  ذلددك ويددتم للمسدداةل  الخضددوع فاعليدد  وتعزيددز الفسددا  مكافحدد  -3

 . وتشريعا 

 علدد  عملهددا مخرجددا  وعددر  والشددفافي  اإلفصددا  بمعددايير ال ولدد  أجهددزة كافدد  إلددزام   -4

 .األجهزة تلك كاف  لخ متها تسع  الذي األول اله   باعتبار  الجمهور

 شدامل تحد ي  برندام  ووضد  ، بداأل اة الموجد  التد ريب خد ل مد  البشري  الو را  بناة -5

 .الم ني  الخ م  ألنظم 

 لد ى االلكتروند  الدوع  نشدر فض ا  ، الجامعا  ف  والتتوير الت ريب مراكز م  التنسي  -6

 الجامعدا  بدي  التعداو  تفعيدل ،أي المد ن  المجتمد  ومنظمدا  األعمدال وقتاع المواتني 

 الحوكمددد  مجدددال فددد  مختصددد  علميددد  ونددد وا   وريددد  ورش عوددد  وضدددرورة العراقيددد ،

 .العراقي  األكا يمي  العلمي  المنظوم  ل ى واألفكار الرؤى بتعزيز تسارم الت  االلكتروني 

 .  االلكتروني  الحكوم  لتتبي  العمل أجل م  واإلجراةا  األنظم  تتوير  -7

 وال ، إنمائيد  أرد ا  ذاتهدا حد  فد  تمثدل ألنهدا الحوكمد  أبعدا  مختلد  لتنفيدذ السع  ينبغ  -8

 علدد  بددل بسددرع  تنفيددذ  نسددبياا  يسددهل مددا علدد  السياسددا  صددناع تركيددز يوتصددر أ  ينبغدد 

 . التنمي  عل  األوضح التتثير ذا  الختوا 

    -: المصادر

 المندار   ار,  الواقد  و النظريد  بدي (  اإلنسداني )  البشدري  التنميد ,  ال عم  مرا  إبراريم -1

 .14  ,  2008,  عما ,  للنشر

 ،بد و   راسدي  حالد  السدعو ي  العربيد  المملكد :  الرشدي ة الحوكمد  ، البسدام هللا عب  بسام -2

 . سن 

حسي  عب  المتلب االسر  , المشروعا  الصغيرة والمتوست  و وررا ف  التشدغيل فد    -3
 . 2010ال ول العربي  , وزارة التجارة والصناع  المصري  , مصر , 
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 للعلددوم الدد كتور  ار ، 1ت ، العددرا  فدد  والنزاردد  الفسددا  ، الجشددعم  هللا عبدد  علدد  حيدد ر -4

 .2014 ، العرا  -بغ ا  ، واالقتصا ي  اإل اري 

 . 2013 ، 2030-2013 العرا  ف  الخا  الوتاع تتوير ستراتيجي  -5

 ، العددرا  فدد  االقتصدا ي اإلصدد   لتحويد  وسدديل  ،،الخصخصدد  الجبدوري كددريم سوسد  -6

 . 2009 ، 3 الع   ، 11 المجل  ، واالقتصا ي  اإل اري  للعلوم الوا سي  مجل 

 الصالح والحكم الفسا  ف  والتنمي  اإلقتصا ي النمو وأثار عوامل ،(2004) جور  ، العب  -7

,  الجددابري عابدد  محمدد   .  بيددرو  ، العربيدد  الوحدد ة  راسددا  مركددز ، العربيدد  الددب   فدد 

 والمجتمعيدد  الثوافيدد  األبعددا :  العربدد  الددوت  فدد  البشددري  التنميدد , األمددام محمددو  محمدد 

 األمم وبرنام ( ,االسكوا) أسيا لغرب  االقتصا ي  اللجن ,  البشري  التنمي   راسا  سلسل ,

 .1996, نيويورك, اإلنمائ  المتح ة

 المدددال  واأل اة المؤسسدددي  الحوكمددد  ، المشددده ان  شددديحا  ،إيمدددا  تالدددب فرحدددا  عددد ة -8

 . 2011 ، 1ت ، عما  ، والتوزي  للنشر صفاة  ار ، للمصار  واإلستراتيج 

 والتوزيد  للنشر أسام  ، ار1ت ، المعاصرة واإل ارة االلكتروني  الحكوم  ، محمو  الو وة -9

 . 2010، عما  ،

 سلسدل ,  العربيد  لل ول خاص  إشارة م  البشري  التنمي  قيا ,  باقر حسي  محم  -10

 و االقتصددا ي  اللجندد ,  اإلنمددائ  المتحدد ة األمددم برنددام ( , 5) البشددري  التنميدد   راسددا 

  ,  1997,  نيويدورك, اإلنمائ  المتح ة األمم برنام ( االسكو) أسيا لغرب  االجتماعي 

11. 

  ار,1ت,  موضوعا  و سياسا  و نظريا  االقتصا ي  التنمي ,  الوريش  م ح  -11

 .2007,  االر  , للنشر وائل

 خريتددد  علددد  لمصدددر الحدددال  الموقددد  ، الودددرار اتخددداذ و عدددم المعلومدددا  مركدددز -12

 ، االجتمداع  العود  مركدز ، الفسدا  ومكافح  الرشي ة للحوكم  والمحلي  ال ولي  المؤشرا 

2014   . 

 التنميدد  إحصداة قسددم ،  لإلحصداة المركددزي المركدزي الجهدداز – التختديت وزارة -13

 ظبددددددد  أبدددددددو مركدددددددز  -. 2015، العرا  ف  النازحي  وحوو  الرشي  الحكم ، البشري 

 أبدو لمركدز التثويفيد  النشدرا  سلسدل  ، ومفداريم مصتلحا  الحوكم  أساسيا  ، للحوكم 

 . للحوكم  ظب 

14- World Bank(1991)Managing Development the governance.  
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15-  www.iraqcp.org/members4/0061017wsa2.htm 
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