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بعد دراسة هذا المقياس يكون الطالب قادرا على فهم وتحديد خصائص : المقياس دراسة من الهدف
وكذا اآلليات التي يرتكز عليها باإلضافة الى معرفة الدور المحوري الذي تلعبه  وأبعاد الحكم الراشد

مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق هذا الحكم الذي يعتمد على أخالقيات الفعل الديمقراطي أساسا وكذا 
ه من أجل الوصول إلى حكم راشد محاربت في للمساهمة هودفع الفساد، رطخ من هوتحسيس الطالب توعية

 .يعيش في كنفه الجميع

ما يعرفه الطالب مسبقا عن مقياس الحكم الراشد هو أنه مقياس يعالج قضايا عديدة  المعارف المسبقة:
منها الديمقراطية في تسيير مؤسسات الدولة، الحكم الجيد والديمقراطي الذي يضمن للجميع العدالة في 

 توزيع الثروات والمساواة، وكذا االستعمال الجيد للثروات وحسن استغاللها. 

 



 ةــــــــــمقدم

 عقد بداية مع واسع بشكل استخدامها شاع واصطالحا فكرة Gouvernance الحكمانية إن
 لقصور نتيجة النامية الدول في المجتمعية التنمية لتحقيق كمنهجية الدولية المنظمات قبل من التسعينيات
  كافيتين. فايةكو  بفعالية ذلك تحقيق عن ) الحكومي القطاع( الحكومية اإلدارات

قدر  على الماضي القرن  من األخيرة الثالثة العقود غدت في الحكمانية ومنهجية فكرة أن كما
 بتوفير فيها المواطنين طموحات لتحقيق سواء، حد على النامية أو المتقدمة سواء للدول، األهمية من كبير

دامتها الشمولية التنمية  نتيجة  خاص،بشكل  النامية الدول على إلحاحا أكثر أصبح األمر أن إال .وا 
 انتشار سرعة المفتوحة، التجارية األسواق الحرة، العالمية التجارة )العولمة، واإلقليمية العالمية للتحديات

 الفقر، والداخلية، الخارجية االستثمارات تشجيع )التنافسية، والمحلية ، األمنية التهديدات المعلومات،
 األمن(. البطالة،

 في غاية أمراGood Gouvernance الجيدة  الحكمانية بمنهجية النامية الدول التزام أصبح لذا
 المجتمع ومؤسسات الخاص والقطاع الحكومية اإلدارة أدوار تكامل من ذلك عليه ينطوي لما األهمية،
 ذات المجتمعية التنمية تحقيق ليتسنى منها لكل األدوار رسم إلعادة والتشارك المشاركة خالل من المدني،
 مميزات من الجيدة الحكمانية عليه ترتكز ما وفق وطموحاتهم للمواطنين واالستجابة والفعالية الكفاية
 القانون  دولة وتعزيز السياسات رسم في والمشاركة المسئولية تحمل في والتشارك والمساءلة الشفافية تعكس

 الفهم يتطلب النموذج هذا فإن .أخرى ميزات ضمن المواطنين، من القرار صنع لتقريب والالمركزية 
 التنمية يحقق بما وتكاملها األدوار تلك واستثمار للحكمانية المكونة الثالثة لألطراف لألدوار المشترك

 . المجتمعية
الحكم الراشد وما يرتبط به من عمليات  حلطبمصشاملة ال اإلحاطة ىلإ قياسمال ذاه ويهدف

وتوضيح أهم المخاطر التي تحول دون حدوثه، من ضمنها الفساد الذي يعتبر أكبر عائق يواجه الحكم 
 الفعالة ساهمةموال رههمظا كل لتجنب و وتوجيه الفساد بمخاطر بطالال توعية محاولةالراشد، من خالل 

 بمخاطره فتوعيت وبالتالي الغد، إطار وه اليوم طالب كون  ذلكو  تاحة،مال الوسائل بمختلف وه مكافحت في
 الفساد رهمظا كل مكافحة النتائج تكون  أن على أوال العقول في الفساد على لقضاءل العمل وه الفساد

  وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل في هذا المقياس وفق المحاور االتية:. مستقبال
 



 المحاضرة األولى
 وم ــــــــد: المفهـــــــم الراشــــالحك

 الحكم الراشد: المفهوم
 إشكاالت عدة تعتريها التي االجتماعية المفاهيم كباقي الراشد الحكم مفهوم أن إلى اإلشارة يجب

 التي الداللة نفس تعكس العربية باللغة حرفية ترجمة هناك يوجد فال الترجمة، إشكالية منها منهجية،
 الراشد، الحكم منها، للمفهوم دالالت عدة هناك المثال سبيل فعلى والفرنسية، اإلنجليزية اللغة تعكسها
 .إلخ...والمجتمع الدولة شؤون  إدارة الحاكمية، الحكم، أسلوب

 مقدم يتبناها التي النظر وجهة عن مصطلح كل يدل بحيث المصطلح، لهذا المقدمة التعريفات تعددت وقد
 .التعريف هذا

 : الراشد الحكم تعريف
 راشد. و حكم شطرين، من الراشد الحكم كلمة تتشكل

 الجوانب فيها بما المجتمع لشؤون  إدارتها و السياسية السلطة ممارسة الحكم مفهوم يعني الحكم:
 مفهوم من أوسع مفهوما يعني بذلك وهو البشرية، و الطبيعية الموارد إدارة و االجتماعية و االقتصادية
 المدني المجتمع كمنظمات الرسمية غير المؤسسات و الرسمية الدولة أجهزة عمل يتضمن ألنه الحكومة،
 االقتصادية و السياسية السلطات ممارسة و إدارة من ابتداء المفهوم هذا معالم تتحدد و الخاص، والقطاع

 بصفة تشترك التي المؤسسات و اآلليات إلى وصوال ،1الالمركزي و المركزي المستوى على االجتماعية و
 . القرارات صنع في مباشرة غير أو مباشرة

منذ عقدين من الزمن من قبل مؤسسات  good gouvernanceيستخدم مفهوم الحكم الراشد 
األمم المتحدة إلعطاء حكم قيمي على ممارسات السلطة السياسية إلدارة شؤون المجتمع اتجاه تطويري 
وتنموي وتقدمي ،أي أن الحكم الراشد هو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية ملتزمة 
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طنين وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبر بتطوير موارد المجتمع، وبتقدم الموا
 2مشاركتهم ودعمهم.

 أو من آخر إلى مفكر أو باحث من تختلف رؤى و اعتبارات عدة من انطالقا الراشد الحكم يعرف
 1997سنة  العالمي البنك عرفه فقد منها، لكل االهتمامات و التوجهات حسب هذا و أخرى، إلى مؤسسة
 أحسن تسيير قصد اإلدارية و االقتصادية و السياسية السلطة ممارسة و بإدارة الخاصة الطريقة أنه" على

 الجديد اإلطار أنه على خبراؤه عرفه و الدولي، النقد صندوق  أيضا الفكرة بهذه أخذ و 3 العمومية للشؤون 
 تقتصر التي الحارسة الدولة دور في البداية في أنحصر حيث مفاهيم، ألزمة تعرض الذي الدولة لدور

 القطاع في المتدخلة الدولة طابع إلى مهامها تحولت ثم العام، النظام على المحافظة على مهامها
 االقتصاد. في المتدخلة الدولة دور تجسد عليه و االقتصادي،

 شؤون  إلدارة السلطة ممارسة بأنه  )Good Gouvernance( 4المتحدة األمم هيئةوتعرفه 
 و منتخبة سياسية قيادات به تقوم الذي الحكم هو أنه تقدمي، أي و تنموي و تطويري باتجاه المجتمع
 رفاهيتهم، و حياتهم نوعية بتحسين و المواطنين بتقدم و المجتمع، موارد بتطوير ملتزمة إدارية إطارات
 حاجات ضمان يستطيع الذي الحكم ذلك هو الراشد مشاركتهم. فالحكم و دعمهم خالل من برضاهم وذلك

 عدم و عليها الحفاظ و المواد استدامة بمعنى هذا و القادمة األجيال وحاجات الراهن، الوقت في المجتمع
 كل لفائدة المتوازنة االقتصادية التنمية بضروريات األخذ طريق عن ذلك ويكون  االستهالك، في اإلفراط
 . الدولة داخل االستقرار بسط في لتساهم السكان

 في الناس حجات ضمان على يقدر الذي الحكم هو بأنه : مقري  الرزاق عبد الدكتور يعرفه و
 و االقتصادية التنمية لضروريات الحاكم بإدراك إال ذلك يكون  وال ، المآل في األجيال حجات و اآلن،
 . سيادته و انسجامه و البلد استقرار على و الناس حياة على آثارها

 ، االقتصادي المجال في خاصة الراشد الحكم على للتدليل األخرى المصطلحات بعض تستعمل
 االستثمارية الشركات مجال في الحوكمة عادة فتستعمل والحوكمة، والحاكمية والمحكومية كالحكمانية
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 اكتسبت و ، النامية للدول العالمي االقتصادي األعمال جدول على جديدة كقضية برزت والتي الكبرى
 الشرق  منطقة رأسها على و النامية الدول لسائر بالنسبة ، األسيوية األزمة أعقاب في سريعة أهمية

 5.إفريقيا شمال و األوسط
 في ترمي لكنها ، مختلفة مفاهيم من تركيبه و المصطلح هذا تعريف تشكيل البعض حاول لقد

 وسائل و طرق  مجال في وهذا التحديث مفهوم من أخذ فقد ، لوظيفته منسجم إطار وضع إلى النهاية
 فاعلية، ذات و فعالة عمومية خدمة توفير ضمان و السياسية للخيارات العقلة من أيضا أخذ و التسيير،

 فإذا المرجوة، واألهداف المحرزة الموارد بين التنسيق تعني فالفاعلية ،6النتائج و األهداف بين العالقة أي
 الموارد ألن فاعلين نكن لم أننا إال ، الفعالية حققنا قد نكون  فهنا ضخمة بإمكانيات بسيطة أهداف تحققت
 . المحققة النتائج قيمة تفوق  المحرزة

 ديمقراطية وحكمانية الفعال للتسيير تطبيق "أنه على فيعرفه ،للتنمية المتحدة األمم برنامج أما
 إليها سأتطرق  التي و الراشد، الحكم بمصطلح مختلفة أبعاد عدة ربط إلى التعريف هذا يجرنا و " تشاركية
 . اإلداري التقني البعد و االجتماعي و االقتصادي البعد و ، السياسي كالبعد الحقا

 مؤسسات كذا و الخاص القطاع و مؤسساتها، بكامل الدول عمل تكامل على يقوم الراشد فالحكم
 غربي كمنتج ظهر ألنه ذلك ،7الثالث العالم دول الحقيقة في المجتمع هذا يخص و المدني، المجتمع
 وبالتالي الحكم، شؤون  على اإلشراف و التسيير في اختالالت من تعاني حسبه ألنها الدول، لهذه موجه
 أصلح  المتحدة الواليات رأسها وعلى الغربية الدول أي هي تراها مبادئ على يقوم إصالح من لها البد

 العالم دول واقع يأخذ ال أنه كما ، موضوعية معايير إلى يستند ال المفهوم هذا أن إال الحكم، لتسيير
 وعدم بالذاتية يتميز فهو الكبرى الدول مصالح يخدم بما للتطبيق جاهزا قدم ألنه االعتبار، بعين الثالث
 هو به األخذ يعتبر بالتالي و المثالي األنموذج هو الحر الرأسمالي النظام أن على أساس بني ألنه الحياد،

 واقع االعتبار بعين أخذنا ما إذ تماما ذلك عن يختلف األمر بينما ، الفساد تركه هو و اإلصالح
 الروحية. و المادية مقوماتها و ضاراتهاحو  النامية المجتمعات
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