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Abstract 
 
The concept of governance has been discussed in political science and public administration research for decades. 

Governance has been introduced as an alternative to traditional methods of governing. In the traditional way of 
governing, government has the upper hand in decision-making processes; in contrast, under governance, other 
players affected by governmental decisions (e.g., civil society and the private sector) participate in decision-making 
processes. 

Good governance has been linked to economic and human development and sustainable development. Good 
governance practices by governments tend to have a positive influence on economic growth and human development. 
Thus, the results of adopting good governance practices by governments are high quality governance that leads to a 
developed economy and a stable country where citizens participate in the governing process. 

In the current paper, Worldwide Governance Indicators (WGI) used to evaluate the quality of governing (good 
governance) in Saudi Arabia. The results of the current paper show that in order for the Saudi government to enhance 
good governance, the government needs to make sure that laws and regulations have been applied. In addition, the 
Saudi government should continue to update laws and regulations to reach a high level of good governance.
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ملخص

العامة الخدمات  الستفيدين من  ان هناك تغير في نوعية وحجم طلبات  االخيرة  السنوات  الواضح في   من 
 من صحة وتعليم وامن ...الخ. هذا التغير أدى الى ُكون االسلوب التقليدي في ادارة الحكم غير فّعال مما
م أسلوب إداري يعتمد على المشاركة من  استدعى تبّني اسلوب اكثر كفاءة وفعالية. مبادئ الحوكمةُتقدٍّ
 قبل المستفيدين من الخدمات في رسم االستراتيجيات وتنفيذ ومراقبة العملية االدارية لتقديم خدمات اكثر
الحوكمة تعتبر  لذلك  عام.  بشكل  الدولة  المحلي ومستوى  المستوى  على  للمستفيدين   فعالية وكفاءة 
 الرشيدة هي االسلوب األكثر كفاءة والمثالية لتحقيق خدمات عالية الجودة وضمان حقوق االنسان وتطبيق
 مبادئ العدالة بين افراد المجتمع لضمان تحقيق مستويات عالية من التنمية االقتصادية والبشرية على المدى
 الطويل. في هذا المقال تم استعراض مبادئ الحوكمة الرشيدة باالضافة الى استخدام احد مقاييس الحوكمة
 في دراسة مدى تطبيق مبادئ جودة الحكم )الحوكمة الرشيدة( Worldwide Governance Indicator (WGI) الرشيدة
 في المملكة العربية السعودية. على الرغم من تبني الحكومة السعودية للكثير من االنظمة واللوائح وإنشاء
 مجالس وهيئات الغرض منها تعزيز ودعم الحوكمة الرشيدة اال انه لتفعيل الحوكمة الرشيدة ولتحقيق
الى دعم باالضافة  واللوائح  االنظمة  لتللك  فعلي(  )تطبيق  تفعيل  الحكم البد من  ُعليا لجودة   مستويات 
 اإلستقاللية االدارية والمالية لتللك الجهات. ايضًا يتوجب على الحكومة السعودية االستمرار في تحديث

.االنظمة بما يتوافق مع التطور السريع في حاجات المواطنين
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مقدمة

اإلداري����ة(  احل��وك��م��ة  احلكمانية،  )احل��اك��م��ي��ة،  احل��وك��م��ة 

الرغم  على   .Governance لكلمة  ُمعّربة  مصطلحات  كلها 
وهو  واح���د  ع��ام  ملعنى  ت��رُم��ز  أن��ه��ا  إال  املسميات  إخ��ت��اف  م��ن 
الطرق واألساليب اليت تدار بها الشؤون العامة لدولة ما. لذلك 
 Corporate الشركات  حوكمة  مع  تتشابه  احلوكمة  فإن 
ولكن  واإلف���ص���اح  الشفافية  إىل  ال��دع��وة  يف   Governance

إدارة شؤون  أيضًا طريقة عمل احلكومة يف  احلوكمة تشمل 
إختاذ  عملية  يف  امل��ش��ارك��ة  اجل��ه��ات  إىل  ب��اإلض��اف��ة  ال��دول��ة 

القرارات والتنفيذ واملراقبة.
ُيتداول بشكل موسع  على الرغم من أن احلوكمة كمبدأ مل 
احلوكمة  أن  إال  امل��ي��ادي،  العشرين  ال��ق��رن  منتصف  يف  إال 
القدمية  احلضارات  يف  ورد  كما  الِقدم  ُمنُذ  ُوِج��د  كمفهوم 
أثبتت وجود  املخطوطات  أن  القدمية حيث  اهلند  مثل حضارة 
احملكوم  و  احل��اك��م  ب��ن  ال��ع��اق��ة  ت��وض��ح  مكتوبة  ن��ص��وص 
وحتديد املسؤوليات واملهام للمشاركن يف إدارة شؤون الدولة 
ونهاية  منتصف  يف  لكن   .(Kaufman and Kraay, 2008)

إلدارة  فعالة  كأداة  باحلوكمة  اإلهتمام  زاد  العشرين  القرن 
شؤون الُدول ولتحقيق اإلستقراراإلقتصادي واإلجتماعي على 
األقليات  حق  بدعم  احلوكمة  رب��ط  مت  أيضًا  الطويل.  امل��دى 

)العرقية واجلنسية( باملشاركة بإدرة شؤون الدولة. 
ت��ن��اول م��وض��وع احل��وك��م��ة واحلوكمة  أّم���ا ع��ل��ى م��س��ت��وى 
باللغة  املكتوبة  واملقاالت  )الكتب  العربيه  األدبيات  يف  الرشيدة 
أهمية  والدراسات رغم  البحوث  القليل من  العربية(فإن هناك 
التباين ناتج عن  الطرح وهذا  التباين يف  املوضوع باإلضافة إال 
سببن: إماأن النقل مت عن طريق الرتمجة احلرفية من اللغة 
واالجتماعي  الثقايف  البعد  يتجاهل  االسلوب  وهذا  اإلجنليزية 
العربية والشرق االوسط بشكل عام عند  والسياسي للمنطقة 
وعلميًا.  إقتصاديًاوإجتماعيًا  املتطورة  الدول  بتجارب  املقارنة 
أما السبب الثاني للتباين فهو عدم وجود جتربة حقيقية لتبنِّ 
إما  نشاء  والذي   ، العربية  الدول  قبل  من  الرشيدة  احلوكمة 
نتيجةللفهم اخلاطئ للحوكمة الرشيدة، مما أّدى إىل ختوف 
من تطبيقها من قبل متخذي القرار، أو عدم وجود إرادة حقيقية 
واإلجتماعي  اإلق��ت��ص��ادي  للتطوير  العليا  ال��ق��ي��ادات  قبل  م��ن 
التنمية  على  الرتكيز  باإلضافةإىل  اإلنسان،  حقوق  ومحاية 
كل  املستدامة.  التنمية  على  الرتكيز  من  بدل  املدى  قصرية 
هذه العوائق أّدت إىل وجود قصور يف فهم وتطبيق احلوكمة 
واملواطنن على  القرار  العليا ومتخذي  القيادات  الرشيدة لدى 

حٍد سواء يف الدول العربية.
احلوكمة  مببادئ  األخذ  يعترب  واحمللي  الدولي  املستوى  على 
فمثًا،  ودولي.  شعيب  مطلب  احلكومات  قبل  من  الرشيدة 
النقد  وصندوق  الدولي  كالبنك  املاحنة  الدولية  املؤسسات 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  مثل  دول  إىل  باإلضافة  الدولي 
احلكم  جودة  من  معن  مستوى  تشرتط  اجلهات  هذه  كل 
املالية وغري  املساعدات  املستفيدة لكي حتصل على  الدول  لدى 
 IMF 2010; Mimicopoulos et al., 2007; World)) املالية
Bank, 1991(. أيضًا منظمات اجملتمع املدني واملنظمات الدولية 

املهتمة حبقوق اإلنسان تدعم تبنِّ مبادئ احلوكمة الرشيدة 
تقديم  مت  وأخرياً،  واملساءلة.  واملشاركة  الشفافية  تعزيز  مثل 
و  الدولة  شؤون  إلدارة  فعالة  كطريقة  )اإلدارية(  احلوكمة 
 Kettl, 2000; Rhodes,(كبديل لألسلوب التقليدي يف اإلدارة
الرشيدة؟  واحلوكمة  باحلوكمة  نعن  ماذا  لكن   .)1997

دعم  جماالت  يف  الرشيدة  احلوكمة  مبدأ  ُمه  يقدِّ مالذي 
ماهي  وأخرياً،  والبشرية؟  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية 
احلوكمة  ملبادئ  الدول  تطبيق  مدى  بها  ُيقاس  اليت  الكيفية 
الرشيدة، وماهي القطاعات اليت تشارك يف التطبيق األمثل هلا؟ 
املقال سوف أحاول اإلجابة على هذه اإلسئلة وغريها  . يف هذا 
اليت  للتوصيات  املقال سوف يكون هناك إستعراض  نهاية  ويف 
تدعم تطبيق احلوكمة الرشيدة يف اململكة العربية السعودية 

كحالة دراسية.
      Governance   ماهي احلوكمة ؟

على الرغم من إنتشارإستخدام مصطلح احلوكمة يف السنوات 
األخرية يف عدة جماالت كاإلقتصاد والسياسة، إال أنه مل يتبلور 
تعريف حمدد هلا على الرغم من اإلتفاق على املبادئ املكوِّنة هلا. 
املفهموم األساسي للحوكمة يقوم علىأساس أن دور احلكومات 
يف إدارة شؤون الدولة تغري يف السنوات األخرية من كونه الدور 
الرئيس والوحيد يف بعض األحيان، إىل دور املنسق واملنظم يف 
ف احلوكمة  ُتعرِّ املتحدة  األمم  أسلوب احلوكمة.فمثا  ضل 
بأنها »عملية إختاذ القرارات والطريقة اليت ُتنّفذ )أو ال ُتنّفذ( 
الدولي  البنك  أما   .)UNESCAP, 2009: 1( القرارات«  تلك  بها 
ف احلوكمة بأنها »الطريقة اليت ُتاَرس بها السلطة يف  فُيعرِّ
التنمية«  املوارد اإلقتصادية واإلجتماعية للباد من أجل  إدارة 
)World Bank, 1991:i(. طبقًا هلذه التعاريف يتضح الدور املهم 
الذي تلعبه احلكومات يف تطبيق مبدأ احلوكمة كمنسق بن 
جهة  من  احلوكمة.  عملية  يف  املشاركة  القطاعات  خمتلف 
ٍثانية يرى آخرون أن احلوكمة تشمل أكثر من جمرد الدور 
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التنسيقي واإلشرايف للحكومات يف إدارة شؤون الدولة يف ضل 
 Kaufmann, Krray, and Mastruzzi,( احلوكمة.  أسلوب 
2009b( بل يعتقدون أنها تشمل الطريقة اليت حُتّل بها مشاكل 

يف  الدميوقراطية  املبادئ  تطبيق  إىل  باإلضافة  جمتمع  أي 
 de Ferranti,Jacinto, Ody, andRamshaw,( اجملتمعات. 
بأنها  احلوكمة  فون  وُيعرِّ الطرح  هذا  مع  يتفقون   )2009: 8

احلكومية  واملنظمات  املسؤولون  فيها  يشرتك  اليت  »الطريقة 
اخلدمات  تقديم  و  العامة  السياسات  رسم  يف  احلكومية  وغري 

للناس«. 
اجملتمعات  حجم  يف  الكبري  للتوسع  نتيجة  هي  احلوكمة 
أّدى  التغري  هذا  واملنظمات،  األفراد  إلحتياجات  الكبري  والتنوع 
كان  لذلك  مبفردها،  الدور  أداء  عن  احلكومات  عجز  إىل 
اخلاص  القطاع  مثل  احلكومية  غري  اجلهات  إشراك  من  البد 
الربح  إىل  هادفة  الغري  واملنظمات  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
أن  القول  املمكن  من  لذلك  واجملتمع.  الدولة  شؤون  إدارة  يف 
احلوكمة هي إطار لتعزيز مشاركة اجلهات غري احلكومية 
األقل  على  شؤونها  وإدارة  الدولة  سياسات  رسم  يف  واملواطنن 
على املستوى احمللي. هذه املشاركة من اجلهات غري احلكومية 
احلكومة  جتعل  للحوكمة  كِسمه  الدولة  شؤون  إدارة  يف 
ز على  ُتقّدم كبديل لألسلوب التقليدي يف اإلدارة والذي ُيركِّ
– يف  – إن مل يكن الوحيد  كون الدولة هي الّاعب األساسي 
 .)Lovan,Shaffer, and Murray, 2004( الدولة  شؤون  إدارة 
ف احلوكمة بأنها »تعكس  8( ُيعرِّ  :2003 طبقا لذلك، )الكايد، 
األخرى،  اإلجتماعية  املؤسسات  مع  احلكومة  تتفاعل  كيف 
وكيف  وامُلقيمن  باملواطنن  األطراف  تلك  ترتبط  وكيف 
أن احلوكمة   )245 يتم إختاذ القرارات«. ويرى )كايد، 2003: 
واملساواة  والدميوقراطية  والعدالة  الرفاهية  لتحقيق  »تسعى 
والعاملية«.  واإلقليمية  اجملتمعية  املشكات  حدة  وختفيف 
فيعرفون    )Mimicopoulos,Kyj, andSormani, 2007:3(أما
واليت  الرمسية  وغري  الرمسية  »الرتتيبات  بأنها  احلوكمة 
القرارات«.  القرارات وكيفية تنفيذ تلك  حُتّدد كيفية إختاذ 
»بأنها  احلكم  إدارة  اإلمنائي  املتحدة  االمم  برنامج  ويعرف 
تسيري  يف  واإلدارية  واإلقتصادية  السياسية  السلطة  ممارسة 
اآلليات  احلكم  ويشمل  املستويات.  كافة  على  اجملتمع  شؤون 
األفراد  خاهلا  من  يقوم  اليت  املركبة  واملؤسسات  والعمليات 
خافاتهم،  ومعاجلة  مصاحلهم،  عن  بالتعبري  واجلماعات 
االمم  )برنامج  القانونية«  وإلتزاماتهم  حقوقهم  وممارسة 
الرغم من وجود إختاف يف  5(. على   :1997 األمنائي،  املتحدة 

تعريف احلوكمة إاّل »أنه يوجد إمجاع بن الكافة على بعض 
القانون،  حكم  مثل  للحوكمة،  أساسية  كمؤشرات  املؤشرات 
املساءلة، الشفافية، املشاركة« )برنامج الدميوقراطية وحقوق 

اإلنسان، ال يوجد: 39(.
مما سبق ميكن تعريف احلوكمة بأنها عملية صنع القرار اليت 
تشمل مجيع الاعبن الذين يشاركون وهلم تأثري يف حتديد 
وصياغة وتصميم وتنفيذ وتقييم القرارات واألنشطة املتعلقة 
الرمسية  اجملموعات  كل  تضمن  يتم  الدولة.  شؤون  بإدارة 
 – الرمسية  وغري  غرياهلادفةللربح،  واملنظمات  الشركات   -
أن  على  التأكيد  من  البد  أيضا  العملية.  هذه  يف   - املواطنن 
فعالية  زيادة  على  تساعد  اليت  بالطريقة  تهتم  احلوكمة 
وكفاءة العمل احلكومي، وتقليل الفساد، وزيادة اإلنتاجية. يف 
هذا املقال سوف يتم إعتماد تعريف احلوكمة امُلقّدم من البنك 
الدولي والذي ُيشرف على إصدار مؤشرات قياس جودة احلكم

ف البنك  Worldwide Governance Indicators السنوي. ُيعرِّ

املنظمات  بها  ُتاِرس  اليت  »الطريقة  بأنها  احلوكمة  الدولي 
إختيار  يتم  اليت  العملية  )أ(  يشمل  وهذا  ما.  بلد  يف  السلطة 
احلكومات ومراقبتها وأستبداهلا، )ب( قدرة احلكومة على وضع 
املواطنن والدولة  وتنفيذ سياسات فعالة ورشيدة، )ج( إحرتام 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  الشؤون  تدير  اليت  للمؤسسات 
والتفاعات فيما بينها« )Kaufmann )et al. 2009b: 1.لكن ماذا 

نعن باحلوكمة الرشيدة Good Governance؟
Good Governance احلوكمة الرشيدة

ُتعّرف احلوكمة الرشيدة على أنها تشمل »العديد من العناصر 
األساسية للدميقراطية مثل املشاركة واإلنفتاح على اجملتمع 
واملمتلكات  والفكرية  املدنية  اإلنسان  حقوق  وإحرتام  املدني، 
 Agere, 2000:( »اخلاصة، فضًا عن إدارة الصراع بشكل سلمي
– بشكل عام - يعن »جمموعة القواعد اليت يتم  10(. واحلكم 

فإن  وبالتالي  معينة،  جمموعة  لصاحل  القوة  إنفاذ  خاهلا  من 
تتيح هلم فرصة  أن  األفراد، وعليها  احلكومة تتصرف لصاحل 
من  إطار  ويف  متكافئة،  بصورة  القرارات  صنع  يف  املشاركة 
ما  وهو  أمامهم،  مسؤولة  وتكون  بل  واملصداقية،  الشفافية 
 .)World Bank, 2003: xviii( ُحكمًارشيدًا«  حكم  أي  جيعل 
تتعدى  الرشيدة  احلوكمة  أن  فريى   )Weiss, 2000( أما 
مبادئ  وتطبيق  واإلقتصادي  اإلداري  باإلصاح  تهتم  كونها 
والتنمية  اإلنسان،  حبقوق  تهتم  كونها  إىل  الدميوقراطية، 
الرشيدة.  غري  اإلدارة  على  مؤشر  هو  ذلك  وخاف  املستدامة، 
أيضًا يعتقد )Weiss, 2000( أنه للحصول على النتائج املرجوة 
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عنصرين:  توفر  من  فابد  الرشيدة،  احلوكمة  تطبيق  من 
بشكل  الرشيدة  احلوكمة  عناصر  تطبيق  يتم  أن  األول 
الطبيعة اإلجتماعية والثقافية  متوازي ومتوازن. ثانيًا مراعاة 

واإلقتصادية وشكل النظام السياسي لكل بلد عند التطبيق.
من  احلوكمة  عن  كثرياً  ختتلف  ال  الرشيدة  احلوكمة 
وجود  من  الرغم  على  عليه،  متفق  تعريف  وجود  عدم  ناحية 
للحوكمة  الرئيسية  والعناصر  احملددات  على  عام  إتفاق 
الرشيدة ُتستخدم من  الرشيدة. عناصر وحمددات احلوكمة 
ملدى  كمقياس  املاحنة  والدول  الدولية،  املالية  املؤسسات  قبل 
املستفيدة  الدول  قابلية  ملدى  وبالتالي  ما،  بلد  يف  احلكم  جودة 
من املنح والقروض من اإلستغال األمثل لتلك املساعدات املالية 
 .)Mimicopoulos et al., 2007;Santiso, 2001( املالية  وغري 
فمثًا، األمم املتحدة تقدم مثانية عناصر أساسية للحوكمة 
الرشيدة: 1( املشاركة يف إختاذ القرارات، 2( التوافق بن اجلهات 
املشاركة يف إدارة شؤون الدولة، 3( املساءلة، 4( الشفافية، 5( 
اإلستجابة ملتطلبات الناس، 6( الفعالية والكفاءة، 7( اإلنصاف 
والشمول، 8( سيادة القانون )UNESCAP, 2009(. أما برنامج 
 Worldwide Governance Indicators احلكم  جودة  قياس 
السيطرة   )1 الرشيدة:  للحوكمة  عناصر  ستة  أعتمد  فلقد 
 )4 السياسي،  اإلستقرار   )3 احلكومة،  فعالية   )2 الفساد،  على 
املشاركة   )6 القانون،  سيادة   )5 وتطبيقها،  التشريعات  جودة 
واملساءلة.  من هنا، يرى )واكد، 2003( أن احلوكمة الرشيدة 
مثل  منها  املالية  وخاصة  الدولية،  املنظمات  نظر  وجهة  من 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أنها تركز على التطوير 

اإلداري واإلقتصادي للدول.
الشرق االوسط، أشار  التنمية يف  املتحدة عن  يف تقرير لألمم 
هما  الراشد  للحكم  أساسيتان  قيمتان  هناك  أن  إىل  التقرير 
:التضمينية وتشمل املساواة بن أفراد الشعب باملشاركة بإدارة 
مبعنى  الشعب،  أف��راد  بن  باملعاملة  وامل��س��اواة   ، الدولة  ش��ؤون 
التمييز يف تقديم اخلدمات، وأن  محاية حقوق اإلنسان وعدم 
يكون كل أفراد الشعب سواسية أمام القانون. أما القيمة الثانية 
تضمن  وال��يت  الشفافية  وتشمل  املساءلة  فهي  الراشد  للحكم 
 ، الناس  ولعامة  للمختصن  احلكومة  أداء  عن  املعلومات  توفر 
باإلضافة إىل العنصر الثاني من املساءلة وهو التنافسية، مبعنى 
قدرة الفرد على إختيار من ميثله يف إدارة ومراقبة أداء احلكومة 
الدولي،  )البنك  املتنافسة  واإلقتصادية  السياسية  الكيانات  بن 
والدخل  الفرد  دخل  مستوى  أن  التقرير  يؤكد  2003(.أيضًا 
احلكومات  وق��درة  مستوى  على  مباشر  تأثري  له  للدولة  العام 

على تطبيق أدوات احلكم الراشد، لذلك يؤكد التقرير أن أي 
دراسة إلدارة احلكم، جيب أن تأُخذ التباين يف الدخل بن الدول 

بعن اإلعتبار للوصل إىل نتائج ميكن تطبيقها.
وفقا لربنامج االمم املتحدة اإلمنائي فإن احلكم الراشد »يقوم 
على املشاركة، ويتسم بالشفافية، وينطوي على املساءلة. كما 
أنه يتسم بالكفاءة يف حتقيق االستخدام األمثل للموارد، فضا 
يعزز  فإنه  كذلك،  واإلنصاف.  العدالة  قواعد  إستنادهإىل  عن 
سيادة القانون« )برنامج االمم املتحدة األمنائي، 1997: 5(. أيضًا 
بن  البّناء«  »التفاعل  أن  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  َيعترِب 
احلكومة والقطاع اخلاص واجملتمع املدني هو األساس للحكم 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  فإن  لذلك  )الراشد(.  اجليد 
UNDP يقدم تسع مسات للحكم الراشد هي املشاركة، سيادة 

القانون، الشفافية، اإلستجابة، التوجيه حنو بناء توافق لآلراء، 
اإلسرتاتيجية.   الرؤية  املساءلة،  والكفاءة،  الفعالية  اإلنصاف، 
وهذه السمات جيب أن يؤخذ بها بشكل متزامن ومتوازي لكي 
األمم  برنامج  من  كًا  يعتقد  أخرياً  املرجو.  اهلدف  حُتّقق 
وجود  من  الرغم  على  أنه  الدولي  والبنك  اإلمنائي  املتحدة 
مامح وعناصر للحكم الراشد إال أن هذه العناصر هي عناصر 
عامة خيتلف تطبيقها من دولة إىل آخرى على حسب النظام 
الدولي،  )البنك  بلد  لكل  واإلقتصادي  واإلجتماعي  السياسي 

2003؛ برنامج االمم املتحدة األمنائي، 1997(.

الرشيدة  احلوكمة  أن  القول  ميكننا  السابقة  التعريفات  من 
هذه  يف  ي��ش��رتك  ال��دول��ة.  ش���ؤون  إلدارة  تكاملية  عملية  ه��ي 
من  امل��دن��ي  واجمل��ت��م��ع  اخل���اص  وال��ق��ط��اع  احل��ك��وم��ة  العملية 
منظمات وأفراد، مع األخذ بالإلعتبارإختاف املهام لكل جهة. 
وإدارة  الدولة  سياسات  رسم  يف  تشارك  اجلهات  كل  أن  فكما 
فإن  الرشيدة،  احلوكمة  ضل  يف  واحملاسبة  والرقابة  شؤونها 
التنسيق  يف  مهمًا  دوراً  لعب  يف  يتمثل  إض��ايف  دور  للحكومة 
تنفيذ  يف  التنفيذي  دورها  إىل  باإلضافة  اجلهات  خمتلف  بن 
الرشيدة  احلوكمة  فإن  لذلك،  شابه.  ما  و  القضائية  األحكام 
ُتساهم يف فعالية الربامج املقدمة للناس عن طريق مشاركة 
تلعبه  الذي  ور  ال��دّ إىل  باإلضافة  القرارات  إختاذ  يف  املواطنن 
يساهم  أيضا  وامل��س��اءل��ة.  الرقابة  يف  املدني  اجملتمع  منظمات 
اإلنسان  حقوق  محاية  يف  الرشيدة  احلوكمة  عناصر  تطبيق 
فإن  وأخ��رياً  الدولة.  ش��ؤون  إدارة  يف  األقليات  مشاركة  ودع��م 
املستدامة  التنمية  دع��م  على  تساعد  ال��رش��ي��دة  احل��وك��م��ة 
اإلستقراراإلقتصادي  حيقق  مما  البعيد  املدى  على  واملتوازنة 
والسياسي واإلجتماعي للدول. ميكن القول أنه يف ضل منوذج 
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احلوكمة جيب أن يكون »اهلدف هو حتفيز طاقات األفراد من 
خال تكينهم لتغيري حياتهم من خال حكومة أفضل وليس 
بيئة مواتية  اليت تركز على توفري  أقل، أي احلكومة  حكومة 
لتمكن اآلخرين من أن يصبحوا منتجن بدال من القيام بكل 
يوجد:  اإلنسان،ال  وحقوق  الدميقراطية  )برنامج  بذاتها«  شيء 

.)38

 – الرشيدة  احلوكمة  وتطبيقات  ملبدأ  إنتقادات  عدة  هناك 
الدولية - كمعيار لقياس  املنظمات  كما هو معتمد من قبل 
سبيل  على   )Poluha and Rosendahl,2002( احلكومات.  أداء 
املثال يرى أن معايري احلوكمة الرشيدة املعتمدة من املنظمات 
الدول،  بن  والثقافيه  السياسية  اإلختافات  الُيراعي  الدولية 
مما يؤثر على دقة مقاييس جودة احلكم يف قياس جودة احلكم. 
)Farazmand, 2004( يتفق مع هذا الطرح، ويعتقد أن معايري 
إقتصاديًا  القوية  الدول  مصاحل  ختدم  الرشيدة  احلوكمة 
وأسلوب  الرشيدة  احلوكمة  معايري  أن  يرى  لذلك  وسياسيًا، 
تطبيقها الُيساهم يف تطوير أسلوب إدارة احلكم، بل إن املشاكل 
السياسية واإلضطرابات الناجتة عن تطبيق عناصر احلوكمة 
الرشيدة - كما هو معتمد من قبل املنظمات الدولية - من قبل 
من  املرجوة  الفوائد  من  أكثر  املساعدات  من  املستفيدة  الدول 
واملنظمات  الدول  أن  حيث  الرشيدة،  احلوكمة  مبادئ  تطبيق 
قبل  الرشيدة من  ُتشّدد على تطبيق مبادئ احلوكمة  املاحنة 
املساعدات.  تللك  على  للحصول  كشرط  املستفيدة  الدول 
باملقابل إستعرض تقرير لألمم املتحدة تلك اإلنتقادات وخُلص 
إىل أنه من الصعب وجود دولة تطبق احلوكمة الرشيدة بشكل 
مثالي، وإمنا هناك إختاف بن الدول يف إعتماد وتطبيق تللك 
باإلضافة  بلد.  لكل  واإلجتماعي  السياسي  للنظام  وفقًا  املبادئ 
مبادئ  هي  الرشيدة  للحوكمة  دوليا  املعتمده  املبادئ  أن  إىل 
مرنة، وتأخذ يف احلسبان اإلختافات األيدولوجية والسياسية 
هي  الرشيدة  احلوكمة  »فإن  للتقرير  وفقا  واإلقتصادية. 
حالة مثالية لذلك من الصعب أن ُتطّبق بشكل كامل. القليل 
كما  الرشيدة  احلوكمة  تطبيق  من  إقرتبت  الدول  من 

.)UNESCAP, 2009: 3(»ينبغي
ب��ع��د إس��ت��ع��راض ت��ع��اري��ف احل��وك��م��ة وع��ن��اص��ر وحم����ددات 
مبادئ  تطبيق  ألهمية  نتعرض  س��وف  الرشيدة،  احلوكمة 
من  املرجوة  الفائدة  ماهي  آخ��ر،  مبعنى  الرشيدة.  احلوكمة 
تطبيق احلوكمة الرشيدة من قبل احلكومات؟. يف هذا الصدد 
ثاث  على  املقال  من  ال��ق��ادم  اجل��زء  يف  الرتكيز  يكون  س��وف 
العناصر  هذه  الرشيدة،  باحلوكمة  وعاقتها  رئيسة  عناصر 

املستدامة  والتنمية  اإلقتصادي،  النمو  اإلداري،  اإلص��اح  هي: 
وما تشمله من ختطيط اسرتاتيجي وتنمية بشرية.

احلوكمة و اإلصالح اإلداري :

العامل كثرية ومتعددة  جتارب اإلصاح اإلداري على مستوى 
أسباب  إختاف  أهمها  أسباب  عدة  نتيجة  نشأ  التعدد  وهذا 
اإلصاح، واألهداف املرجوه منه. اإلصاح اإلداري كمصطلح 
له عدة أوجة وتطبيقات، لكن بشكل عام يهدف اإلصاح اإلداري 
إىل زيادة فعالية وكفاءة اإلدارة يف القطاع العام أو اخلاص أو 
يف املنظمات اليت ال تهدف اىل ربح، هذا اإلصاح من املفرتض 
يف  التكلفه.  وتقليل  ونوعًا،  كمًا  اإلنتاجية  زيادة  اىل  يؤدِّي  أن 
هذا الصدد، مّرت اإلدارة بشكل عام واإلدارة العامة بشكل خاص 
الثمانينات  قبل  مراحل.  بعدة  املاضية  اخلمسن  السنوات  يف 
امليادية كانت اإلدارة التقليدية هي املسيطرة واألكثر إنتشاراً 
املخرجات  والرتكيزعلى  باملركزية  تتسم  التقليدية  ،اإلدارة 
أكثر من املدخات باإلضافة إىل كون احلكومة هي الاعب 
 Denhardt and Denhardt, 2007;(الرئيسي يف عملية اإلدارة
Frahm and Martin, 2009(.أّما يف الثمانينات امليادية، فظهر 

إسلوب إداري يعتمد على إعطاء القطاع اخلاص فرصة اكرب 
يف تقديم الكثري من اخلدمات، وإدارة املنافع العامة اليت كانت 
يف  ُأعتِمد  أسلوب  هو  »اخلصخصه«  عليها.  تسيطر  احلكومات 
الكثري  الدول.  من  الكثري  يف  أنتشر  ثم  ومن  وبريطانيا  أمريكا 
إدارتها  حقوق  إعطاء  أو  بيعها  مت  العامة  واملرافق  املصانع  من 
يف  يرتكز  الدولة  دور  وأصبح  اخلاص،  للقطاع  وإستثمارها 
 Hummel,( اخلصصة  أسلوب  ضل  يف  والرقابة  التشريعات 

 .)1998; Kingdon, 1984

واإلجتماعية  واإلقتصادية  السكانية  الرتكيبة  د  تعقُّ مع 
مبفردهاأو  احلكومات  على   - الصعب  من  أصبح  للمجتمعات، 
القطاع  مراقبة  أو  املشاريع  إدارة   - اخلاص  القطاع  مبساعدة 
املقدمة  اخلدمات  جودة  يف  خلل  وجود  إىل  أّدى  مما  اخلاص 
كثري  يف  واإلداري  املالي  الفساد  إنتشار  إىل  باإلضافة  للناس، 
من اجملتمعات. إنتشار الفساد وعجز الدولة عن القيام بدورها 
اخلدمي والرقابي، أّدى يف كثري من اجملتمعات اىل إضطرابات 
سياسية وإقتصادية ويف بعض األحيان إىل حروب أو قاقل. هذا 
الوضع اجلديد أّدى إىل طرح فكرة قدمية يف مبدئها جديدة يف 
تطبيقها، أال وهي منوذج احلوكمة. أحد أهم مبادئ احلوكمة 
هي املشاركة من قبل األفراد ومنظمات اجملتمع املدني يف إدارة 
الشفافية  وتعزيز  والرقابة  السياسات  ورسم  الدولة،  شؤون 
 .)Frahm and Martin, 2009; Kettl, 2002; Rhodes, 2007(
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بالشكل  ُتطّبق  الرشيدة  احلوكمة  فإن  وباملقابل  الرشيدة. 
الصحيح وتكون أكثر كفاءة وفعالية يف الدول األكثر تقدما 
يف جمال التنمية البشرية. لذلك يرى الربنامج أن العاقة بن 
هي  البشرية  والتنمية  اإلقتصادي  والنمو  الرشيدة  احلوكمة 
للحصول  املتوازنة  التنمية  من  البد  أنه  حيث  تبادلية،   عاقة 

.)UNDP, 2010( على التنمية املستدامة على املدى البعيد
Pradhan and Sanyal, 2011(( يرى أن هناك تشابه بن مبادئ 

الشفافية  البشرية فمثًا جند أن  التنمية  احلوكمة وعناصر 
نفس  يف  هي  الرشيدة  للحوكمة  كعناصر  القانون  وسيادة 
لذلك  والصحة.  التعليم  جودة  لرفع  أساسية  شروط  الوقت 
يرى)Pradhan and Sanyal, 2011(أن اجلودة يف احلكم تؤدي 
بدوره  يؤدي  والذي  وكفاءة،  فعالية  أكثر  حكومي  عمل  إىل 
الصحية  اخلدمات  وجودة  التعليم  خمرجات  جودة  دعم  إىل 
 )Pradhan and Sanyal, 2011: 2( ِل  وفقا  للناس.  امُلقّدمة 
»جودة احلكم مرتبطة بالنمو والتطور. هذا بسبب أن احلكومات 
تقدم خدمات أكثر كفاءة للعامة، مما يؤدي إىل رفع مستوى 
املعيشة للناس«. من جهة أخرى يرى )Alkire, 2010( أن هناك 
عاقات متبادلة بن احلكم الراشد والنمو اإلقتصادي والتنمية 
البشرية. )Alkire, 2010( يعتقد أن التنمية البشرية )مثل جودة 
اإلنتاجية  الصحية( تدعم  التعليم وجودة اخلدمات  خمرجات 
لإلقتصاد من خال تهيئة أفراد أصحاء ومدربن تدريبا عاليًا. 
و باملقابل، من أجل احلصول على أفراد مدربن وبصحة جيدة 
مبادئ  تطبيق  إىل  باإلضافة  إقتصادي،  منو  وجود  من  البد 

.)Alkire,2010(احلكم الراشد من قبل احلكومات
بأنه  الصاحل،  واحلكم  اإلدارة  مفهوم  الدولي  البنك  يعرف 
»الطريقة اليت تباشر بها الدولة إدارة موارد الدولة اإلقتصادية 
5(.أّما   ،2012 )احلزيم  التنمية«  حتقيق  بهدف  واالجتماعية 
بأنه  فُيعّرف  اإلنسانية،  التنمية  منظور  من  الراشد  احلكم 
على  ويقوم  اإلنسان  رفاه  وحيقق  ويدعم  يعزز  الذي  »احلكم 
توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم اإلقتصادية 
واإلجتماعية والسياسية، والسيما أفراد اجملتمع األكثر فقرًا« 
 )UNDP(أما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .)احلزيم، 2012: 2(
فيؤكد على أن النمو اإلقتصادي ال يؤدي بالضرورة إىل التنمية 
البشرية املستدامة، لذلك البد من الرتكيز على عناصر احلكم 
االمم  )برنامج  ِل  وفقا  املستدامة.  التنمية  إىل  للوصل  الراشد 
املتحدة األمنائي، 1997: 5( »هناك إرتباط ال ينفصم بن احلكم 
تتواصل  أن  ميكن  ال  البشرية  فالتنمية   . البشرية  والتنمية 
مل  ما  رشيداً  احلكم  يكون  أن  ميكن  وال   . الراشد  احلكم  بدون 

يؤدي إىل إستدامة التنمية البشرية«.
ب��ن احلوكمة  وامل���ؤث���رة  ال��ق��وي��ة  ال��ع��اق��ة  مم��ا س��ب��ق تتضح 
الواضح  من  أيضا  والبشرية.  اإلقتصادية  والتنمية  الرشيدة 
وجود تأثري متبادل بن التنمية البشرية واإلقتصادية واحلكم 
الراشد، مبعنى أنه لتحقيق التنمية املستدامة البد للحكومات 
من إعتماد مبادئ احلكم الراشد. وباملقابل فإن جودة اخلدمات 
يعزز  ل��ألف��راد  والتعليم  التدريب  مستوى  وإرت��ف��اع  الصحية 
الفساد وتعزيز  الرشيدة، وبالتالي يؤدي إىل تقليل  احلوكمة 
والقطاع  احلكومي  االداء  وفعالية  كفاءة  وزي���ادة  الشفافية 

اخلاص على حد سواء.

مقاييس احلوكمة

تعريف  على  دولي  إتفاق  وجود  عدم  أن  من  الرغم  على 
ب من ُمهمة قياس مستوى احلوكمة  احلوكمة الرشيدة ُيصعِّ
ر تأثرياً  الرشيدة يف الدول، إال أنه من املؤكد أن احلوكمة تؤثِّ
وجهود  والسياسية،  اإلقتصادية  املخرجات  على  وقويًا  مباشراً 
وبشرية  وإجتماعية  إقتصادية  تنمية  سبيل  يف  احلكومات 
مستدامة. لذلك فإن خمرجات مقاييس احلوكمة تلعب دور 
املوافقة  يف   ، املاحنة  والدول  الدولية  املنظمات  قرارات  يف  مهم 
 Arndt and Oman,( احملتاجة  للدول  والقروض  املنح  على 

.)2006;Kaufman et al., 2010a; Mimicopoulos et al., 2007

واملنظمات  للحكومات  مطلب  هو  للحوكمة  مقاييس  وجود 
الدولية. فاحلكومات تستخِدم مقاييس احلوكمة لتقييم أداء 
احلكومة وحتديد أماكن اخللل اليت حتتاج إىل تطوير. باملقابل 
فإن املنظمات الدولية تستفيد من تلك املقاييس يف حتديد نوع 
 Mimicopoulos et al.,( دولة  لكل  الازمة  املساعدات  وحجم 
Thomas, 2008 ;2007(. وفقًا ِل )Thomas,2008:1( »متخذي 

التنمية  يف  احلوكمة  أثر  على  زون  ُيركِّ والباحثن  القرارات 
اإلقتصادية، وهم بذلك حيتاجون مقاييس جودة احلكم إلختاذ 
 World Bank Institute,( قرارات وإلجراء حتليات«. وفقًا ِل
احلوكمة  ملؤشرات  مقياس   140 من  أكثر  هناك  فإن   )2006

 Worldwide متاحة لإلستخدام يف عام 2006، من هذه املؤشرات
Governance Indicators -WGI ومؤشر الفساد العاملي،وهذا 
وجود  وأهمية  الطلب  حجم  يوضح  املقاييس  من  اهلائل  الكم 
مقاييس للحكم الراشد.باإلضافة إىل أن هذه املقاييس ملستوى 
ومتخذي  التشريعية  اجلهات  تساعد  الدول  يف  الراشد  احلكم 

القرارات يف إصدار تشريعات وإختاذ قرارات ذات جودة عالية.
مقاييس  حول   )Arndt and Oman, 2006( ِل  دراسة  يف 
هذه  أغلب  أن  الدراسة  وجدت  املتاحة،  احلوكمة  مؤشرات 
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ف)Neumayer, 2003: 8( احلوكمة بأنها »الطريقة  لذلك ُيعرِّ
السياسات  وتطبيق  رسم  يف  القرارات  متخذي  بها  ُيساهم  اليت 

ومدى مساهمة احلكومة يف تعزيز حقوق املواطنن«.
الشفافية  الرشيدة مثل  النظر يف مبادئ احلوكمة  من خال 
واملساءلة وسيادة القانون، ودعم كفاءة وفعاليةأداء احلكومة، 
املتوقعة  النتائج  أحد  هو  اإلداري  اإلصاح  أن  القول  نستطيع 
مثًا  الشفافية  فتعزيز  الرشيدة.  احلوكمة  مبادئ  إلعتماد 
يساعد على تعزيز جودة العمل اإلدري، وبالتالي تقليل الفساد 
لتقرير  وفقا  الدول.  تواجة  اليت  التحديات  أكرب  أحد  وهو 
الفساد  فإن   OECD والتنمية  اإلقتصادي  التعاون  ملنظمة 
»يعرقل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، ويؤثر على األسواق 
الدولة  )وزارة  الدولة«  ويقّوض شرعية ومصداقية  واملنافسة، 
للتنمية اإلدارية، 2011: 128(. أيضًا احلوكمة كنظام إداري 
ووفقا  لامركزية  الربامج كنتيجة  املرونة يف تطبيق  ُيعّزز 
إلحتياجات كل جمتمع )Austin, 2003; Scott, 2003(. طبقًا 
ُيشّدد   )UNDP(األمنائي املتحدة  األمم  برنامج  فإن  لذلك 
إلدارة  كأسلوب  احمللي  احلكم  ودعم  الامركزية  أن  على 
الراشد،  احلكم  مقومات  حتقيق  يف  يساعد  الدولة،  شؤون 
الدولة  برنامج االمم  إدارة شؤون  ومنها مساهمة األقليات يف 
وفقًالنموذج  املساءلة  مبدئ  أيضًا   .)1997 األمنائي،  املتحدة 
املدني  اجملتع  منظمات  مهام  أحد  يكون  الرشيدة،  احلوكمة 
واملواطنن املستفيدين من اخلدمات واملشاركن يف إدارة شؤون 
اإلدارة  التقليدي يف  الدولة، وهذااإلسلوب هو مقابل لاسلوب 
الربامج  الرقابة على  املسؤولة عن  والذي جيعل احلكومة هي 
فإن   )Frahm and Martin, 2009: 414( ِل  وفقا  واملشاريع. 
املشاركة  القطاعات  املسائلة إىل كل  َنَقَل  »منوذج احلوكمة 
النتائج  على  ز  ُتركِّ الرقابة  وأصبحت  احلوكمة،  عملية  يف 

وخاصة النتائج على املستوى احمللي«.
 )OECD( والتنمية  اإلقتصادي  التعاون  ملنظمة  تقرير  يف 
أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  دول  يف  احلوكمة  عن 
هلما  العامة  واملالية  العامة  اإلدارة  أن  التقريرإىل  يشري  »مينا« 
التنمية  تعزيز  وبالتالي  احلوكمة،  تطور  على  كبري  تأثري 
العامة  اإلدارة  تطوير  أن  التقرير  يعتقد  لذلك   – املستدامة 
واملالية العامة، هو التحدي األكرب لدول »مينا«. يرى التقرير 
أن إصاح املالية العامة وإدارة املال العام، له تأثري كبري على 
التقرير  يشري  أيضًا  والسياسي.  اإلداري  اإلصاح  عجلة  دفع 
أداء  على  فقط  تؤثر  ال  )الرشيدة(  اجليدة  احلوكمة  إالأن 
التأثري إىل زيادة فعالية و مساهمة  ، بل يتعدى هذا  احلكومة 

القطاع اخلاص يف دعم اإلقتصاد الوطن عن طريق خلق بيئة 
، ومشجعة على اإلستثمار  األموال  إستثمارية جاذبة لرؤوس 

وبالتالي منو اقتصادي متوقع.
بشكل  تساهم  الرشيدة  احلوكمة  مبادئ  أن  يتضح  سبق  مما 
مباشر يف اإلصاح اإلداري وتدعمه ، عن طريق تعزيز مبادئ 
ومشاركة  والامركزية  واملساءلة  الشفافية  قبيل  من 
القرارات.  السياسات وإختاذ  املستفيدين من اخلدمات يف رسم 
يرى )يوسف، 2011( أن احلوكمة الرشيدة هي أساس وعنصر 
 Riddell,( مهم يف  اإلصاح اإلقتصادي واإلداري.لذلك يعرف
تطوير  على  احلكومة  »قدرة  بأنه  الرشيد  احلكم   )2007: 374

ويكون  واملساءلة  والفعالية  بالكفاءة  يتسم  عامة  إدارة  أسلوب 
يضعف  وال  يدعم  االسلوب  وهذا  املواطنن،  ملشاركة  متاح 

النظام الدميوقراطي للحوكمات«.
احلوكمة والتنميةاإلقتصادية

احمللي  الناتج  إمجالي  يف  الزيادة  بأنه  اإلقتصادي  النمو  ُيعّرف 
Gross Domestic Product )GDP( أو أي مقياس آخر للدخل 

)World Bank, 2004(. ُيعترب النمو اإلقتصادي أولوية بالنسبة 
من  ويرفع  البطالة  ويقلّل  وظائف  يوّلد  ألنه  الدول،  ألغلب 
مستوى املعيشة للمواطنن. أيضا الركود اإلقتصادي- ضعف 
أو تدهور االقتصاد - هو أحد األسباب الرئيسية للنزاعات وعدم 
 Kaufmann and Kraay,(واإلجتماعي السياسي  اإلستقرار 
أن  من  الرغم  على  أخرى،  جهٍة  من   .)2002; UNDP, 2010

اإلجابة  يف  الدولية  املالية  واملنظمات  العلماء  بن  جدل  هناك 
احلكومات  قبل  من  الرشيدة  احلوكمة  مبادئ  تبّن  هل  على: 
يؤدي إىل النمو اإلقتصادي أم العكس؟ إال أن هناك إتفاق على 
مبادئ  وإعتماد  اإلقتصادية  التنمية  بن  قوية  عاقة  وجود 
 Abdellatif, 2003;(احلكومات قبل  من  الرشيدة  احلوكمة 
ِل  وفقا   .)Adams and Mengistu, 2008; UNDP, 2010

فإن   )Mehanna, Yazbeck, andSarieddine, 2010: 123(
»العاقة بن احلوكمة والتطور اإلقتصادي أمر بالغ األهمية 
، وله تطبيقات عدة من وجهة نظر الوكاالت الدولية؛ حتديد 
توجيه  يف  الدولية  املنظمات  يساعد  سوف  العاقة  هذه  إجتاه 

الدعم سوًء للنمو أو للمؤسسات السياسية«.
يف دراسة لتأثري تطبيق مبادئ احلوكمة الرشيدة على النمو 
دراسة   )Kaufman and Krray, 2002( أجرى  اإلقتصادي 
-1996 من  الفرتة  خال  والكارييب  الاتينية  أمريكا  ملنطقة 

2002، خُلصت الدراسة إال أن هناك عاقة قوية بن احلوكمة 

الرشيدة والنمو اإلقتصادي. أيضًا وجدت الدراسة أن كل عنصر 



د. بسام عبداهلل البسام

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  11  - جانفي  2014 . ص.   23-3   10

من عناصر احلوكمة الرشيدة يؤثر بشكل خمتلف على النمو 
اإلقتصادي، فمثًا وجدت الدراسة أن مؤشر املشاركة واملساءلة 
على  تأثرياً  العناصر  أكثر  هي  السياسي  اإلستقرار  ومؤشر 
 Mehanna( الدراسة. أيضا النمو اإلقتصادي يف املنطقة حمل 
والتطور  الرشيدة  احلوكمة  بن  العاقة  et al., 2010(درسوا 

اإلقتصادي يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا »مينا« يف 
قوية  عاقة  وجود  إىل  الدراسة  وخلصت   ،2010-2000 الفرتة 
من  الرغم  على  اإلقتصادي،  والتطور  الرشيدة  احلوكمة  بن 
الدراسة أكدت على تأثري إختاف الرتكيبة اإلقتصادية  أن 
تركيبة  هلا  »مينا«  دول  من  جمموعة  )كل  »مينا«  لدول 
مؤشرات  بن  العاقة  مستوى  على  مستقله(  اقتصادية  وبنية 

احلوكمة الرشيدة والتطور االقتصادي.
من جهة اخرى يتعدى تأثري احلوكمة الرشيدة القطاع العام 
وتنفيذ  التشريعات  أن  حيث  اخلاص،  القطاع  أداء  على  ليؤثر 
األحكام ُتطّبق من قبل احلكومة لذلك كل ما كانت العملية 
حاضرة،  القانون  وسيادة  فساداً  وأقل  شفافية  أكثر  اإلدارية 
إعداد  يف  واملواطنن  اخلاص  القطاع  مشاركة  إىل  باإلضافة 
ومراقبة القوانن، كان القطاع اخلاص أكثر فعالية وكفاءه، 
والتنمية  النمو  دعم  يف  اخلاص  القطاع  دور  من  يعزز  مما 
اإلقتصادية. طبقًا للبنك الدولي فإن تأثري غياب احلكم الراشد 
، ال يقتصر فقط على التأثري السليب علىأداء القطاع احلكومي 
احلكم  »إدارة  ألن  اخلاص،  القطاع  اىل  التأثري  هذا  يصل  وأمنا 
د  حُتدِّ السياسات  وهذه  وتطبيقها،  السياسات  رسم  يف  تساهم 
بدورها وجود مناخ أعمال سليم وجّذاب لإلستثمار من عدمه« 

.)10 )البنك الدولي، 2003: 
يف ورقة عمل ُقِدمت ملؤتر مكافحة الفساد يف سيؤول- كوريا 
دراسة لتأثري   )Abdellatif, 2003( اجلنوبية يف عام 2003، قّدم
احلكم الراشد على التطور اإلقتصادي يف منطقة الشرق االوسط 
ومشال أفريقيا »مينا«. خُلصت الدراسة إىل وجود عاقة قوية 
أن  الدراسة  ترى  أيضًا  اإلقتصادي.  والنمو  الراشد  احلكم  بن 
التوجه  اإلقتصادية  التنمية  توجيه  على  يساعد  الراشد  احلكم 
الصحيح واإلستخدام األمثل للموارد املتاحة عن طريق تقليل 
العام  القطاع  وزيادة كفاءة وفعالية  الشفافية  وتعزيز  الفساد 
واخلاص. من نتائج هذه الدراسة أنه بدون أدوات احلكم الراشد، 
عند  للتدهور  وقابل  هّش  يكون  سوف  اقتصادي  منو  أي  فإن 
م الدراسة أن احلكم الراشد هو  حدوث األزمات، لذلك يعتقد ُمقدِّ
 Abdellatif,2003:( الضمان لتنمية إقتصادية مستدامة. وفقًا
تدني  مع  الدميوقراطية  غري  الدول  أن  على  دليل  »هناك   )18

جوده احلكم ال تستطيع احلفاظ على النمو اإلقتصادي يف املدى 
الطويل بدون احلكم الراشد«. 

كبري  تأثري  هلا  كان   2008 يف  العاملية  اإلقتصادية  األزمة 
على اإلقتصاد العاملي واحمللي على حٍد سواء. هناك عدة أسباب 
لتلك األزمة، ومن أهمها غياب التخطيط اإلسرتاتيجي طويل 
املدى من قبل احلكومات،  مما أّدى إىل عدم وجود منو اقتصادي 
واليت يف   ، واألنظمة  التشريعات  باإلضافة إىل غياب   ، متوازن 
األزمة  أثر  من  التقليل  يف  كبري  أثر  هلا  كان  ُوِجدت  حال 
 Agere, 2000; de(اإلقتصادية العاملية على إقتصاديات الدول
 Ferranti et al., 2009; Osborne, 2004(. )Osborne, 2004:
احلوكمة   – السيئة  اإلقتصادية  »السياسات  أن  يعتقد   )420

ذلك  ألجل  اإلقتصادية«  التنمية  على  كبري  بشكل  تؤثر   –
»احلوكمة غري الرشيدة من املمكن بسهولة أن تلغي النمو على 

مستوى الدخل يف الدول اليت هي بأمس احلاجة اليه«. 
الرشيدة  احلوكمة  بن  العاقة  أن  القول  ميكن  سبق  ما  من 
تطبيق  وأن  قوية،  عاقة  هي  اإلقتصادي  والنمو  والتنمية 
اإلقتصادية  التنمية  على  إجيابًا  يؤثر  الرشيدة  احلوكمة 
تلعب  الرشيدة  احلوكمة  أيضًا  والطويل.  القصري  األجل  يف 
القادمة  لألجيال  والتخطيط  املستدامة  التنمية  يف  مهما  دوراً 
الدول على جتنب  ُتساعد  الرشيدة  أن احلوكمة  إال  باإلضافة 
اإلقتصادية  املشاكل  أثر  من  ُيقّلل  مما   ، اإلقتصادية  املشاكل 
احمللي. اإلقتصاد  على  العاملي  اإلقتصادي  الكساد  او  كالركود 

)Ndulu and O'Connell, 1999: 60(  فإن احلوكمة  وفقا ِل 
بسبب  فقط  ليس  املدى  طويل  النمو  دعم  يف  »تساهم  الرشيدة 
القدرة  خال  من  أيضا  بل  التكلفة،  وتقليل  الفعالة  السياسات 

على التعامل مع الصدمات اإلقتصادية حال وقوعها«. 
احلوكمة والتنمية املستدامة )التنمية طويلة االجل(:

برنامج االمم املتحدة األمنائي )UNDP( هو أحد برامج األمم 
للدول  املستدامة  البشرية  التنمية  على  ز  ُتركِّ اليت  املتحدة 
األعضاء يف األمم املتحدة، وهلذا الغرض ُيصِدر الربنامج مؤشر

مستوى  لقياس   Human Development Index )HDI(
األمم  برنامج  ف  ُيعرِّ األعضاء.  الدول  يف  البشرية  التنمية 
املتحدة اإلمنائي التنمية البشرية بأنها »توسيع اخليارات املتاحة 
األمنائي،   املتحدة  االمم  )برنامج  اجملتمع«  يف  الناس  جلميع 
احلوكمة  بن  العاقة  عن  للربنامج  دراسة  يف   .)7  :1997(
التنمية  أهداف  أن  على  أّكد  البشرية،  والتنمية  الرشيدة 
وزيادة  والصحي  التعليمي  املستوى  رفع  تشمل  واليت  البشرية 
املواطنن، هي عوامل مهمه لتحقيق احلوكمة  مستوى داخل 
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عملية  يف  املؤثرة  احلوكمة  مؤشرات  كل  التشمل  املقاييس 
هذه  أغلب  أن  إىل  القياس،باإلضافة  يف  دقيقة  وغري  احلكم، 
املقاييس مت إساءت إستخدامها من قبل املستفيدين. على الرغم 
أن  يعتقدون   )Arndt and Oman, 2006: 13(فإن ذلك  من 
التأثري  يف  كبرية  أهمية  الرشيدة  احلوكمة  قياس  ملؤشرات 
للدول  احلكم  وجودة  واإلقتصادية  السياسية  املخرجات  يف 
ويؤكدون على أن »عدد كبري ومتزايد من االعمال التجارية 
تللك  على  مباشر  بشكل  تعتمد  السياسية  والقرارات  الدولية 
التحليات  من  كبري  قدر  هناك  أن  إىل  باإلضافة  املؤشرات. 

واليت تؤثر على التصور العام، تتأثر ايضا بتلك املؤشرات«.
 Worldwide Governance للحوكمة  العاملية  املؤشرات 

Indicators )WGI

هذه  أن  إال  احلوكمة،  قياس  مؤشرات  تعدد  من  الرغم  على 
املؤشرات ختتلف من ناحية جودة ودقة ومشولية املقياس. أيضا 
ومصداقية  أكثر  وإستخدام  أكرب  قبول  هلا  مؤشرات  هناك 
أعلى من باقي املؤشرات من قبل املستخدمن.املؤشرات العاملية 
 )Worldwide Governance Indicators )WGI للحوكمة 
قياس  يف  وِدّقة  ومصداقية  مشوليًة  املؤشرات  أكثر  من  هي 
 Arndt and( املتاحة  املؤشرات  ببقية  مقارنة  احلكم  جودة 
 Oman, 2006; de Ferranti et al., 2009; Langbein and

Knack, 2010; Thomas, 2008(. WGI هو أحد منتجات البنك 

ملؤشرات  واملستخدمن  اخلرباء  من  الكثري  عّده  وقد  الدولي 
احلوكمة  قياس  مؤشرات  »كأكثر  احلكم  جودة  قياس 
وفقًا للبنك الدولي   .)Arndt and Oman, 2006: 28(»مشوليًة
وليس  احلكم  جودة  لقياس  شامل  كمؤشر  م  ُقدِّ  WGI فإن 
نتائج  يستخِدم   WGIأن حيث  األخرى  للمقاييس  كبديل 
املؤشرات األخرى يف بناء مؤشرات شاملة لقياس جودة احلكم 

.)Kaufmann et al., 2009a(
هناك عدة نقاط جتعل من WGIواحد من أفضل مقاييس جودة 
احلكم املتاحة. أواًل مقارنة باملقاييس األخرى واليت تتكون من 
مقاييس  ستة  على   WGI حيتوي  للحوكمة،  واحد  مقياس 
احلوكمة،  مواضيع  من  موضوع  على  يركز  مقياس  وكل 
الفساد، فعالية احلكومة،  )السيطرة على  املقاييس تشمل  هذه 
سيادة  وتطبيقها،  التشريعات  جودة  السياسي،  اإلستقرار 
إستخدامه  ميكن  مقياس  كل  واملساءلة(.  املشاركة  القانون، 
احلوكمة  مواضيع  من  واحد  ملوضوع  مستقل  كمؤشر 
 .)Arndt and Oman, 2006; Kaufmann et al., 2009a(
للحوكمة  العاملية  املؤشرات  من  مؤشر  كل  بناء  مت  ثانيًا 

مزيد  يضفي  مما  متغري  و441  للبيانات  مصدر   31 بإستخدام 
ي 213  من الشمولية للمؤشرات. باإلضافة إىل أن املؤشرات ُتغطِّ
دولة وأقليم مما جيعل WGI املقياس الوحيد املتاح الذي يشمل 
 Kaufmann(املتحدة األمم  يف  األعضاء  واألقاليم  الدول  كل 
بشكل   WGIمؤشرات إصدار  يتم   .)et al., 2009a and 2010a

سنوي إعتباراً من 2004 بينما مت إصدار مؤشرات كل سنتن 
من أول نسخة يف 1996 إىل 2003.أخرياً املصداقية والدقة اليت 
احلوكمة  مقاييس  مؤشرات  ببقية  مقارنة   WGI بها  يتميز 
عليه  ُيعتمد  احلكم  جلودة  كمقياس  يستخدم   WGI جعل 
الدولية  املنظمات  ِقبل  القرارات من  السياسات وإختاذ  يف رسم 
 Arndt and Oman, 2006; de Ferranti et al.,( واحلكومات 
 2009; Langbein and Knack, 2010; Mimicopoulos et al.,

.)2007; Thomas, 2008

 WGI هناك مصدرين رئيسن مت إستخدامهما يف بناء مؤشرات
احلكومات(  أداء  عن  املتاحة  البيانات  )وتشمل  اخلرباء  آراء  هي 
االعمال.  وأصحاب  املواطنن  من  اإلستقصائية  والدراسات 
البيانات اليت مت مجعها من املنظمات احلكومية وغري احلكومية، 
أيضًا  والدولية، ساهمت  اإلقليمية  واملنظمات  القطاع اخلاص، 
بناءWGI)Kaufmann et al.,2009a and 2010a(.بيانات يف 
WGI )http://info.worldbank.org/governance/wgi/

البيانات  أغلب  أن  اىل  باإلضافة  للعامة،  متاحة   )index.asp

كل  للعامة.  متاحة  بيانات  هي  املؤشرات  بناء  يف  املستخدمة 
من  معينة  جمموعة  يستخدم   WGI مؤشرات  من  مؤشر 

مصادر املعلومات وفقًا للموضوع الذي يقيسه املؤشر.
مبا أن املؤشرات َتستخِدم يف بناءها مصادر معلومات ومؤشرات 
البيانات  تلك  بناء  إعادة  مت  فقد  والتكوين،  البناء  يف  خمتلفة 
على  يؤثر  مل  هذا  لكن  واحد  مؤشر  يف  إستخداُمها  ميكن  لكي 
البيانات  من  ف  حُيرِّ أو  ُيغريِّ  ومل   ، املستخدمة  البيانات  جودة 
 Kaufmann et al.,( النهائي  املنتج  جودة  من  األساسيةأو 
مجيع  »يف   )Kaufmann et al., 2009a: 12( ِل  وفقًا   .)2009a

احلاالت على مدى السنوات ال� 10 املاضية، الرتابط بن البيانات 
األصلية واملؤشرات املنقحة هو 0.99 أو أعلى عند مستوى ثقة 
90 باملئة، وال توجد حاالت لدول تغري فيها قيمة املؤشر نتيجة 
خاصية  استخدموا   WGI ِل�  املؤلفن  املؤشرات«.  تنقيح  لعملية 
املؤشرات  بناء  يف   aggregation methodology التجميع 
ومامييز تللك الطريقة،  هو قدرتها على ضم نتائج أكثر من 
 Kaufmann( مؤشر للحصول على مؤشر واحد كمنتج نهائي

).et al.2009ao
»الرتتيب  الدول  املؤشرات مت وضعها يف مقياس لرتتيب  نتائج 
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100 )األقوى( املئوي بن دول العامل« من صفر )األضعف( إىل 
باإلضافة إىل أنWGI َيستخِدم التوزيع النسيب »املئن« للدول 
مبعنى وجود ستة فئات )0-10%، 10-25%، 25-50%، 50-75%، 
يف  الدول  ترتيب  يوضح  املقياس  وهذا   )100%-90  ،90%-75
كل مؤشر بن دول العامل. أيضًا نتائج كل مؤشر من املؤشرات 
)قوي(   +2.5 و  )ضعيف(   -2.5 بن  مدى  يف  عرُضها  يتم  الستة 
لكل  احلكم  جودة  يوضح  احلكم«  جودة  »تقدير  التقسيم  وهذا 
مؤشر يف كل دولة. من املهم التنبيه إىل أن«تقدير جودة احلكم« 
هي أرقام تقديرية ، لذلك مقابل كل رقم هناك نسبة اخلطأ 
يف التقدير. من توصيات املؤلفن للمؤشر أن يتم إستخدام كل 
مؤشر من مؤشرات جودة احلكم على حدى بدل من دمج املؤشرات 

.)Kaufmann et al., 2010 a( الستة يف مؤشر واحد
Worldwide Governance Indicators )WGI(يتكون

مواضيع  من  موضوع  يقيس  مؤشر  وكل  مؤشرات،  ستة  من 
فعالية  الفساد،  على  )السيطرة  هي  املؤشرات  هذه  احلوكمة. 
وتطبيقها،  التشريعات  جودة  السياسي،  اإلستقرار  احلكومة، 
سيادة القانون، املشاركة واملساءلة(. يف اجلزء التالي من املقال 

سوف يتم إستعراض كل مؤشر مع التعريف والشرح.
Control of Corruption  (CC)p  :1- مؤشر السيطرة على الفساد

 Agere,( الراشد  احلكم  خصائص  أحد  هو  الفساد  حماربة 
الفساد  على  السيطرة  أن  إىل  Box, 1998 ;2002(.باإلضافة 

 Pradhan and(اإلقتصادية والتنمية  اإلقتصادي  النمو  يدعم 
،ُتعّد حماربة   )Sanyal, 2011; Kaufmann and Kraay, 2002

الفساد أحد األهداف الرئيسة لتطبيق مبدأ احلوكمة مقارنة 
 )Kettl, 2002; Osborne, 2004( باالسلوب التقليدي يف اإلدارة
. وفقًا ِل  WGI  فإن مؤشر السيطرة على الفساد يقيس »املدى 
املكاسب  م  حُتجِّ أن  العامة  للسلطة  خاله  من  ميكن  الذي 
سيطرة  احلدمن  وكذلك  والصغرية،  الكبرية  الشخصية 
 Kaufmann( »الُنخب وأصحاب املصاحل الشخصية على احلكم
et al., 2010a: 6(. مبعنى آخر فإن مؤشر السيطرة على الفساد 

ما  بلد  يف  الفساد  على  السيطرة  ميكن  مدى  أي  إىل  يقيس 
وهذا يشمل كل أنواع الفساد )الفساد السياسي واإلقتصادي و 
املواطنن  املؤشر يساعد يف معرفة مدى سلطة  االداري(. أيضًا 
باإلضافة  أخطائهم  عن  احلكومين  املسؤولن  حماسبة  على 

إىل مراقبة أداء احلكومة.
 »Government Effectiveness  2- مؤشر فعالية احلكومة

)GE(

 – أهم  يكن  مل  إن   – أهم  أحد  هي  الناس  خدمة  أن  الشك 
هو  احلوكمة  أسلوب  تطبيق  وعود  أحد  للحكومة.  وظيفة 
 Agere,(األداء احلكومي تطوير ورفع مستوى كفاءة وفعالية 

 .2002; )Box, 1998; de Ferranti et al., 2009; Kettl, 2002

للمواطنن  املستوى  عالية  جودة  ذات  خدمات  تقديم  لذلك 
باإلضافة إىل إعتماد وتطبيق قوانن ذات جودة عالية لتنظيم 
قياُسه  احلكومة  فعالية  مؤشر  ماحياول  هو  احلكومي  العمل 
العامة،  اخلدمات  جودة  »مدى  يقيس  احلكومة  فعالية  مؤشر 
احلكومة  عمل  إستقالية  ودرجة  املدنية،  اخلدمات  جودة 
ومصداقية  وتطبيقها  األنظمة  جودة  السياسية،  الضغوط  عن 
 .)Kaufmann at el., 2010a: 6( »إلتزام احلكومة بهذه األنظمة
من  امل��ق��دم��ة  للخدمات  الشاملة  اجل���ودة  امل��ؤش��ر  ه��ذا  يقيس 
واللوائح  األنظمة  ج��ودة  م��دى  إىل  باإلضافة  احلكومة،  قبل 
ال���دول���ة بهذه  إل���ت���زام  امل��ن��ظ��م��ةل��ع��م��ل احل���ك���وم���ة، وم����دى 
األنظمة. 

 Political Stability and Absent3- مؤشر االستقرار السياسي

)of Violence )PS

اإلستقرار  أن  أثبتت  الدولية  والتجارب  الدراسات  من  العديد 
والبشرية  اإلقتصادية  التنمية  على  كبري  تأثري  له  السياسي 
 Gasiorowski, 1995; Haftel(للدول املستدامة  والتنمة 
 and Thompson, 2006; Przeworski,Alvarez, Cheibub,
Limongi, 2000(. وفقا ِل WGI فإن مؤشر اإلستقرار السياسي 

أنقاب  حدوث  أو  احلكومة  إستقرار  زعزعة  »إحتمال  يقيس 
الطابع  ذو  العنف  يشمل  وهذا  العنف  استخدام  أو  شرعي  غري 
اإلستقرار   .)Kaufmann et al., 2010a: 6( واإلرهابي«  السياسي 
الرشيدة،  احلوكمة  مؤشرات  من  مهمًا  مؤشراً  ُيعّد  السياسي 
وكّلما كانت الدولة مستقرة سياسيًا فإن ذلك يدعم فعالية 

وكفاءة السلطة التشريعية والتنفيذية. 
Regulatory Quality 4- مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها

)RQ( 
ُيعّرف مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها على أنه يقيس »مدى 
فّعالة  ولوائح  سياسات  وتنفيذ  صياغة  على  احلكومة  قدرة 
 Kaufmann( اخلاص«  القطاع  يف  التنمية  مساعدة  شأنها  من 
اللوائح  املؤشر بقياس مدى جودة  et al., 2010a: 6(. يهتم هذا 
واألنظمة اليت تتبناها وتطبقها احلكومات يف سبيل دعم القطاع 
للدول، وهذا  اإلقتصادية  التنمية  اخلاص كُمكون رئيسي يف 
 – كداعم  اخلاص  القطاع  يلعبه  الذي  بالدور  واضح  إعرتاف 
ويف بعض األحيان – موازي للدور احلكومي يف تعزيز التنمية 
القوانن  جودة  بقياس  املؤشر  هذا  يهتم  أيضًا  اإلقتصادية. 
مع  الناس  بها  يتفاعل  اليت  والطريقة  الناس  حياة  م  ُتنظِّ اليت 
 Levi Faur, 2010;( احلوكمة  عملية  تشكيل  يف  احلكومة 
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.(Pradhan andSanyal, 2011; Repucci, 2011

غياب  على  اللوم  يلقون  والسياسين  اخلرباء  من  الكثري 
التشريعات باإلضافة اىل ضعف جودة القوانن واللوائح امُلطّبقة 
من قبل احلكومات ، كسبب رئيسي يف حدوث وتفاقم األزمة 
 Baily and Elliott, 2009;)  2008 لعام  العاملية  اإلقتصادية 
 Bernanke, 2009;Davidoff and Zaring, 2008; Reinhart

عرب  اإلقتصادية  لألزمات  دراسة  يف   .)and Rogoff, 2009

الدراسة  هذه  خُلصت  احلاضر،  الوقت  إىل   1440 من  التاريخ 
السابقة لكي تتجنب  إىل أن احلكومات مل تستفد من األزمات 
على  العاملية  اإلقتصادية  األزمات  أثر  من  ُتقّلل  األقل  على  أو 
اإلقتصاد احمللي )Reinhart and Rogoff, 2009). لذلك يعتقد 
والقوانن  التشريعات  )Reinhart and Rogoff, 2009)أن 
تقليل  يف  كبري  بشكل  ُتساهم  العالية،  اجلودة  ذات  احلكومية 
حجم أثر األزمات اإلقتصادية و غري اإلقتصادية ، مثل الكوارث 
الطبيعية على اإلقتصاد احمللي، وهذا ُيبّن أهمية مؤشر جودة 

األنظمة وتطبيقاتها كعامل مهم يف احلوكمة الرشيدة.
الناس  ن  Rule of Law )Rكو L ( القانون  سيادة  مؤشر   -5
سواسية أمام القانون هو أحد عناصر حقوق اإلنسان األساسية 
 Box) وهو أيضا عنصر مهم من عناصر احلوكمة الرشيدة ،
Pradhan and Sanyal, 2011 ;1998(. أيضًا سيادة القانون هو 

أحد أهداف األلفية اليت إعتمدتها األمم املتحدة يف 2000 لكي يتم 
 Mimicopoulos) 2015 الوفاء بها من قبل الدول األعضاء قبل
et al., 2007). يقيس مؤشر سيادة القانون »مدى ثقة املتعاملن 

كل  على  متساوي  بشكل  احلكومة  قبل  من  القوانن  بتطبيق 
العقود،  إنفاذ  مدى  يف  الثقة  خاص  وبشكل  واملنظمات،  األفراد 
عن  فضًا  واحملاكم،  الشرطة،  عمل  امللكية،  حقوق  محاية 
 Kaufmann et al. 2010a:)»إحتمال حدوث اجلرائم والعنف

 .(6
لتشمل  الفرد  تأثرُيها  تتعدى  أهمية  له  القانون  سيادة  مبدئ 
بلد  القانون ألي  إرتفاع مؤشر سيادة  األعمال.  اجملتمع وقطاع 
ُيساعد يف خلق ثقة بن اجلهات التنفيذية احلكومية من جهة 
الثقة  وهذه  جهٍةأخرى،  من  واألفراد  اخلاص  القطاع  وبن 
صحية.  إستثمارية  بيئة  وخلق  اإلستثمار  دعم  على  تساعد 
كنتيجة  واإلبتكار  اإلبداع  على  ُتساعد  القانون  سيادة  أيضا 
القانون  سيادة  فمؤشر  لذلك  الفكرية.  امللكية  حقوق  حلماية 
 Arndt and(الرشيدة احلوكمة  عناصر  من  مهم  عنصر 
 Oman, 2006; Haftel and Thompson, 2006; Kaufmann

.(and Krray, 2002; Repucci, 2011

     Voice and Accountability 6- مؤشر املشاركة واملساءلة
)VA(

ما  بلد  مواطن  قدرة  »مدى  واملساءلة  املشاركة  مؤشر  يقيس 
حرية  إىل  باإلضافة  حكومتهم،  إنتخاب  يف  املشاركة  على 
 Kaufmann) »التعبري وحرية تكوين اجلمعيات، واإلعام احلر
et  al., 2010a: 6). مبعنى آخر يقيس املؤشر مدى قدرة املواطنن 
على املشاركة يف عملية إختاذ القرارات ورسم اإلسرتاتيجيات 
باإلضافة إىل قياس مستوى حرية التعبري واإلعام يف الدول 

حمل القياس.
وحرية  سياسية  مشاركة  من  الدميوقراطية  مبادئ  تطبيق 
التعبري، هي أحد ركائز حقوق اإلنسان وهي من األهداف اليت 
أيضًا  املتحدة.  األمم  مثل  الدولية  املنظمات  وتدعمها  تتبناها 
املسؤولن  حماسبة  على  املواطنن  قدرة  وهو  احملاسبة  مبدأ 
عن نتائج قراراتهم ، وأنه ال أحد فوق املساءلة، كل هذا يدعم 
التنمية  اإلنسان ويؤثر بشكل مباشر وغري مباشر على  حقوق 
 Agere, 2002; Box, 1998;( واإلجتماعية  اإلقتصادية 
Mimicopoulos et al., 2007(. أيضًا يرى كثري من اخلرباء 
مبدأ  تطبيق  أن  الدول  من  العديد  جتارب  دراسة  خال  ومن 
حجم  تقليل  على  كبري  بشكل  ُيساعد  واملساءلة،  املشاركة 
الفساد وذلك نتيجة للرقابة اجملتمعية ، ومن األفراد واملنظمات 
 Dubnick and(احلكومين املسئولن  أداء  على  احلكومية  غري 
 Frederickson, 2009; Gasiorowski, 1995; Przeworski
et al., 2000(. وفقًا ِل )البنك الدولي، 2003: 17( » إن احلكم 
جانب  من  اخلطوات  من  العديد  يتطلب–بالطبع-  اجليد 
احلكومة، ولكن يتطلب أيضًا مشاركة فاعلة من قبل الشعب«. 
ولذلك يعترب مؤشر قياس املشاركة واملساءلة عنصر مهم من 

عناصر احلكومة الرشيدة.
قبل اإلنتقال إىل احلالة الدراسية )اململكة العربية السعودية( 
 WGI البد من اإلشارة إىل وجود إنتقادات لطريقة وآلية عمل
كمقياس جلودة احلكم الراشد. هناك إنتقادات من قبل بعض 
WGI وخاصة فيما يتعلق بطريقة ضم  الباحثن آللية عمل 
 aggregate مؤشرات خمتلفة البناء اإلحصائي يف مؤشر واحد
 WGI Langbein and ( كما هو معمول به يف methodology
ز  أنWGIُيركِّ الباحثن  بعض  أيضًايعتقد   .(Knack, 2010
بناء  عند  الفرعية  البيانات  ويهمل  الرئيسية  املؤشرات  على 
كل مؤشر، باإلضافة  إال أن هناك من الباحثن من يعتقدأنه 
جيب التدقيق يف مصدقيه البيانات املستخدمة يف بناء مؤشرات

WGI خاصًة فيما يتعلق بإستخدام نتائج اإلستبيانات يف بناء 
 Kaufmann et al., 2007) املقاالت  من  سلسلة  املؤشرات.يف 
and 2010a and 2010b and 2010c( قام مصممي املؤشرات 
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اإلنتقادات. يف هذه  أغلب  بالرد على   WGI للحوكمة  العاملية 
الردود مت الرد على كل اإلنتقادت بشكل مفصل ومت الرتكيز 
على نقطتن: األوىل أن املؤشرات ليست مؤشرات بديلة ملؤشرات 
من  مؤشر  لكل  النظر  جيب  وثانيًاأنه  هلا.  شامله  وإمنا  أخرى 
املؤشرات الستة املكونة ِل WGI على أنُه مؤشر مستقل بداًل من 
النظر إىل الستة مؤشرات كمؤشر واحد. وأخرياً هناك دراسات 
 Arndt and Oman, 2006; Mimicopoulos et( حمايدةمثل
al., 2007(، هذه الدراسات خُلصت إىل أن WGI  هو من أكثر 
على  القرار  متخذي  قبل  من  إستخدمًا  احلوكمة  مؤشرات 
مستوى احلكومات وعلى مستوى املنظمات الدولية ،مما يضفي 
مصداقية وموثوقية هلذه املؤشرات. أيضًا اكدت هذه الدراسات 
WGI هو من أكثر مؤشرات قياس جودة احلوكمة  أن  على 
قياس  يف  ومصداقية  دقتًا  املتاحة  الرشيد(  احلكم  )مستوي 

مؤشرات احلوكمة.
احلوكمة الرشيدة: اململكة العربية السعودية حالة دراسية

جمال  يف  كبرية  خطوات  السعودية  العربية  اململكة  َخطت 
التنمية البشرية على مستوى التعليم والصحة ومستوى دخل 
 Human Development البشرية  التنمية  الفرد. فوفقًا ملؤشر 
ثاثة  على  البشرية  التنمية  مؤشر  يركز   (Index (HDI)r
عناصر رئيسية هي: متوسط العمر املتوقع للمواطن، ومستوى 
التعليم واألمية، واملستوى املعيشي يف خمتلف أحناء العامل( فإن 
مستويات:  أربع  )هناك  املتطورة  الدول  مصاف  يف  هي  اململكة 
قفزه  يعترب  وهذا  تطورًا(  أقل  متوسط،  متطور،  جدا،  متطور 
حيث  من  املشابهة  بالدول  اململكة  مستوى  مقارنة  عند  نوعية 
إىل  نظرنا  ما  أيضًاإذا  واإلجتماعية.  اإلقتصادية  الرتكيبة 
مستوى  من  إنتقلت  حيث   HDI املؤشر  نفس  يف  اململكة  تطور 
متوسط إىل مصاف الدول املتطورة يف مؤشر 2012 وهذا دليل 
على اجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف جماالت التنمية البشرية 
هذا   .)2013 البشرية،  التنمية  )تقرير  املختلفة  واإلقتصادية 
مستويات  على  كبري  بشكل  يؤثر  أن  املفرتض  من  التطور 

احلكومة واحلكم الراشد يف اململكة العربية السعودية. 
قبل إستعراض مستويات احلوكمة الرشيدة يف اململكة العربية 
خيص  فيما  مهمتن  نقطتن  إستعراض  من  البد  السعودية 
الرشيدة ومقاييس جودة احلكم. فيما خيص  مبدأ احلوكمة 
أساس  هي  أنها  من  الرغم  على  فإنه  الرشيدة  احلوكمة  مبدأ 
التنمية  ودعم  واإلقتصادي  اإلداري  اإلصاح  يف  مهم  وعنصر 
البشرية،  التنمية  )تقرير  املستدامة  والبشرية  اإلقتصادية 
2013;  واكد، 2003; يوسف، 2011(، فإن هناك إتفاق من قبل 
املختصن وصّناع القرار أن املبادئ املعتمدة للحوكمة الرشيدة 
 ، أخرى  إىل  دولة  من  خيتلف  تطبيقها  وأن  عامة،  مبادئ  هي 

الثقايف واإلجتماعي والرتكيبة اإلقتصادية  نتيجة اإلختاف 
بن الدول. 

كل  يف  احلكم  وجودة  احلوكمة  مبقاييس  يتعلق  فيما  أّما 
 World Bank) 2006 بلد– أكثر من 140 مقياس حتى عام 
Institute 2006( – فإن نتائج هذه املقاييس هي أرقام تقريبية 
نسبة  وتنخفض  ترتفع  حيث  التقدير،  يف  خطأ  نسبة  مع 
من  النسبة  هذه  مؤشر.  كل  حساب  طريقة  على  بناًء  اخلطأ 
املختصن  آراء  تعتمد على  املؤشرات  أن هذه  ناجتة من  اخلطأ 
ونتائج إستطاعات الرأي كمصادر للمعلومات باإلضافة إىل 
املمكن  بلد. لذلك، من  لكل  اإلقتصادية واإلجتماعية  املؤشرات 
القول أن نتائج مقاييس احلوكمة الرشيدة التأُخذ يف احلسبان 
واإلقتصادية  واإلجتماعية  الرتكيبةالثقافيه  يف  اإلختافات 
بن الدول عند القياس. هذه املاحظات على الرغم من أهميتها 
إال أنها التلغي األهمية القصوى ملثل تلك املؤشرات كمقياس 
املنظمات  املختلفة. إن إعتماد  البلدان  موثوق جلودة احلكم يف 
الدولية واحلكومات على نتائج تلك املؤشرات يف إختاذ القرارات 
هلو دليل قوي على أهمية مثل تلك املؤشرات كمصدر مهم يف 

التاثري على القرارات على املستوين الدولي واحمللي.
اجلزء القادم من املقال سوف ُيقّسم إىل ُجزئن: يف اجلزء األول 
سوف يتم إستعراض مستويات احلوكمة الرشيدة يف السعودية 
الفرتة  خال   WGI العاملية  احلكومة  مؤشرات  من  مؤشر  لكل 
الثاني سوف يستعرض مستويات  أّما اجلزء   .2011-1996 من 
احلوكمة الرشيدة يف السعودية مقارنًة بدول اخلليج العربي 
قطر،  دولة  الكويت،  دولة  البحرين،  )مملكة  اأُلخرى  اخلمس 
لبيانات  وفقًا  املتحدة(  العربية  اإلمارات  دولة  عمان،  سلطنة 
بأداء  للمقارنة  العربي  اخلليج  دول  إختيار  مت   .2011 عام 
السعودية لعدة أسباب منها: التشابه الكبري من ناحية الرتكيبة 
مما  الستة  الدول  بن  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
الرشيدة  احلوكمة  مستويات  عن  تصور  إعطاء  على  يساعد 
التنمية  مستويات  أيضًا  الدول.  بتللك  مقارنًة  السعودية  يف 
العربي متقاربة  التعاون لدول اخلليج  البشرية لدول جملس 
)تقرير التنمية البشرية، 2013( مما يساعد على تكوين تصور 
الراشد. أخرياً يف  البشرية على احلكم  التنمية  تأثري  عن مدى 
الرقم  األوىل تثل  األرقام:  كل مؤشر هناك جمموعتن من 
)األعلى(   +2.5 احلكم«،  جودة  »تقدير  احلكم  جلودة  التقرييب 
و 2.5- )األقل(. أّما اجملموعة األخرى فُتمثِّل ترتيب السعودية 
بن دول العامل يف كل مؤشر »الرتتيب املئوي بن دول العامل«، 
إىل  األرقام  تقريب  مت  أخرياً  )األقل(.  صفر  و  )األعلى(   100
األعوام  املقارنة بن  لتسهيل عملية  الفاصلة  بعد  أرقام  ثاثة 

وبن الدول حمل الدراسة.
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Control of Corruption (CC( أواًل: مؤشر السيطرة على الفساد
يف  الفساد  على  السيطرة  مؤشر  تطور  يوضح   )1( اجلدول 
هناك  أن  الواضح  من   .2011-1996 الفرتة  خال  السعودية 
تطور إجيابي كبري من 1996 )أقل من %30) مقارنة ِب 2011 
)تقريبًا %50(. أما فيما يتعلق بتقدير جودة احلكم فإن هناك 
فلقد  الدراسة،   فرتة  خال  السعودية  احلكومة  أداء  يف  تباين 
وصل قّمة األداء السليب يف عام 1998 مبعدل 0,692- أما قّمة 
األداء اإلجيابي فكان يف عام  2010 حيث وصل مؤشر السيطرة 
على الفساد إىل 0،143+. عند املقارنًه بدول اخلليج جند أن دول 
السيطرة  مؤشر  يف  عالية  نسب  حققت  وقطر  اإلمارات  مثل 
بالسعودية  مقارنة   2011 عام  يف    75% تتعدى  بنسب  الفساد 
%50 يف عام  واليت تعد األقل بن دول اخلليج بنسبة تقل عن 

2011 )أنظر اجلدول )2((.

أثاره  له  واألخاقية،  واإلجتماعية  اإلقتصادية  بأنواعه  الفساد 
السليب  وتأثريه  واالجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  على  املدمرة 
األجل.  طويلة  والتنمية  املستدامة  التنمية  على  ليؤثر  ميتد 
)OECD( والتنمية  اإلقتصادي  التعاون  ملنظمة  لتقرير  وفقًا 

يف  املشاكل  مقدمة  يف  العام  القطاع  يف  الفساد  »مكافحة  ف��إن 
منطقة دول الشرق االوسط ومشال أفريقيا على مدى اخلمس 
 .)21  :2011( اإلداري���ة،  للتنمية  الدولة  )وزارة  املاضية«  سنوات 
يرى التقرير أن أداء دول الشرق األوسط ومشال افريقيا »مينا« 
الفساد  حم��ارب��ة  مؤشر  مثل  ال��دول��ي��ة  امل��ؤش��رات  يف  املنخفض 
والتنافسية مقارنة بالدول األخرى، باإلضافة إىل إنضمام أغلب 
العاملية، أحد أهم األسباب اليت  التجارة  دول »مينا« إىل منظمة 
واملالية.  اإلداري��ة  اإلصاحات  ودع��م  لتبّن  »مينا«  دول  شّجعت 
لذلك فإن مؤشر السيطرة على الفساد هو من املؤشرات املهمة يف 

قياس جودة احلكم للحكومات.
التغيري اإلجيابي يف ترتيب السعودية  يف مؤشر السيطرة على الفساد 
بن عام 1996-2011 يعترب مؤشر على رغبة احلكومة السعودية يف 
السيطرة على الفساد. ونتيجة لتوّجه احلكومة السعودية للسيطرة 
على الفساد، إختذت احلكومة العديد من اإلجراءات وأنشأت العديد 
من اجملالس مثل اجمللس اإلقتصادي األعلى يف 1426ه� لتنظيم 
واإلشراف على اإلنشطة اإلقتصادية)اجمللس اإلقتصادي االعلى، 
يف  )ن��زاه��ة(  الفساد  ملكافحة  الوطنية  اهليئة  أيضاًإنشاء   .)2013

1432ه� كأحد اخلطوات اليت من املمكن أن تعزز من السيطرة على 
الفساد. وفقًا لنظام إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد »تهدف 
اهليئة إىلمحايةالنزاهة، وتعزيزمبدأالشفافية،ومكافحة الفساد 
اخلرباء  )هيئة  وأساليبه«  ومظاهره  ص��وره  بشتى  واإلداري  املالي 

مبجلس الوزراء، 1432ه�: 8(.
إىل  السعودية  احلكومة  ع��ِم��دت  ال��ف��س��اد،  مكافحة  سبيل  يف 
اإلقتصادي  الفساد  جتريم  منها  الغرض  كان  خطوات  إختاذ 
مشروع  اخلطوات:  هذه  ومن  عليه،  السيطرة  وحماولة  واملالي 
امللك عبد اهلل لتطوير القضاء الذ ُبدأ فيه بتاريخ 2008، إصدار 
نظام  إصدار  1428ه�،  يف  املظامل(  )ديوان  اإلداري  القضاء  نظام 
مكافحة اجلرائم املعلوماتية يف 1428ه�، نظام مكافحة الرشوة 
الرغبة  جلِّي  بشكل  توضح  وغريها  األنظمة  ه��ذه  1412ه�.  يف 
الفساد  على  السيطرة  يف  السعودية  احلكومة  قبل  من  اجل��ادة 
السيطرة  م��ؤش��ر  يف  السعودية  ترتيب  على  إنعكس  م��ا  وه��و 
على الفساد بشكل إجيابي. على الرغم من ذلك يبقى الطريق 

السنة
الرتتيب املئوي بن دول 

العامل (100-0)
تقدير جودة احلكم 

(2.5+ اىل 2.5-)
199628.2930.635-
199829.2680.692-
2000 40.4880.417-
2002 60.0000.055-
200351.2200.197-
200446.3410.359-
2005 53.6590.103-
200649.2680.245-
200753.8830.179-
200857.7670.028-
200960.2870.083-
201062.6790.143-
201148.3410.291-

الدولة
الرتتيب املئوي بن 
دول العامل )100-0(

تقدير جودة احلكم
)2.5+ اىل 2.5-(

+64.90،23البحرين
+60.20،07الكويت
+60.70،08عمان
+80.61،02قطر

-48.30،29السعودية
+ 82.51،08اإلمارات

جدول )1(: مؤشر السيطرة على الفساد )السعودية(

دول )2( :مؤشر السيطرة على الفساد 2011 )دول اخلليج العربي(

World Bank (2013) :املصدر

World Bank (2013) :املصدر
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طويل يف مشوار مكافحة الفساد بكل أنواعه ، مما يشكل حتّدي 
هذه  تطبيق  يف  يكُمن  األكرب  والتحدي  السعودية،  للحكومة 

األنظمة ووضعها موضع التنفيذ. 
  Government Effectiveness (GE )   ثانيًا: مؤشر فعالية احلكومة

اجلدول )3( يوضح تطور مؤشر فعالية وكفاءة األداء احلكومي 
1996-2011. من  الفرتة  السعودية خال  »فعالية احلكومة« يف 
املمكن تقسيم أداء احلكومة السعودية يف مؤشر فعالية احلكومة 
حدود  يف   2005-1996 من  األول��ي  املرحلة  م��راح��ل:  ث��اث  إىل 
يف  أما  2006-2010 يف حدود 50%،  من  الثانية  املرحلة   ،40%
عام 2011 فرتتيب السعودية مقارنة بن دول العامل إخنفض إىل 
%40 تقريبًا.أما فيما يتعلق بتقدير جودة احلكم ملؤشر فعالية 

أداء  ترتيب  مع  تتطابق  واهلبوط  الصعود  مراحل  فإن  احلكومة 
احلكومة مقارنة بباقي دول العامل. هناك تباين يف أداء احلكومة 
الدراسة حيث وصل قّمة األداء االجيابي  السعودية خال فرتة 
يف عام 2008 حيث وصل مؤشر فعالية احلكومة اىل 0،036-، أما 
قّمة األداء السليب فكان يف عام 2011 مبعدل 0،431-.عند املقارنه 
بدول اخلليج جند دوًل مثل اإلمارات وقطر حققت نسب عالية يف 
مؤشر فعالية احلكومة بنسب تتعدى %75  يف عام 2011 مقارنة 
بالسعودية واليت ُتعّد األقل بن دول اخلليج بنسبة تقارب40% 

يف عام 2011 )أنظر اجلدول )4((.

ملؤشر  )السليب(  اهل��اب��ط  التوجه  يتضح  السابقة  األرق���ام  م��ن 
الدراسة  فرتة  خال  السعودية  احلكومة  أداء  وكفاءة  فعالية 
على  مؤشر  التوجه  ه��ذا   .2011 األخ��رية  السنوات  يف  وخاصة 
أّثر على مستوى  وجود خلل يف طريقة عمل احلكومة والذي 
بتطبيق  احلكومة  التزام  ومدى  للمواطنن،  املقدمة  اخلدمات 
هذه  التشريعية.  السلطة  قبل  من  املعتمدة  واللوائح  األنظمة 
النتيجة هي مؤشر على وجوب دراسة أسباب اخللل بن إصدار 
القوانن وتطبيقها، ويف هذا االطار يتوجب على احلكومة النظر 
يف القرارات ومدى مطابقتها حلاجة العمل على إعتبارأنه من 
واقعية  عدم  بسبب  هو  األنظمة  تطبيق  عدم  يكون  أن  املمكن 

األنظمة أو عدم الوضوح يف آليات التطبيق.
واململكة  الوقت احلالي  2008 إىل  عام  االخرية من  السنوات  يف 
بالعديد  الطفرة  هذه  ُترمجة  كبرية  اقتصادية  بطفرة  ُتر 
التنمية  دع��م  منها  اهل��دف  احلكومية  وال��ربام��ج  املشاريع  من 
تنفيذ  إىل  باإلضافة  للمواطنن  الوظائف  وتوفري  اإلقتصادية 
لعدم  كنتيجة  سابقه  ميزانيات  من  تأجيُلها  مت  اليت  املشاريع 
توفر اإلعتمادات الازمة يف حينه. هذا الكم اهلائل من املشاريع 
والربامج أّدى إىل ضعف الرقابة على إلتزام اجلهات احلكومية 
تنفيذ  على  والرقابة  بتنفيذ  املتعلقة  والتعليمات  باألنظمة 
للمشاريع  س���واًء  املالية  اإلع��ت��م��ادات  ص��رف  وط��رق  امليزانية 
والربامج أو غريها من أوجه األنفاق احلكومي. كل هذه العوامل 
أّثرت على أداء احلكومة يف مؤشر قياس فعالية احلكومة. لذلك 
مة لعمل  جيب التأكيد على اإللتزام بالتعليمات واألنظمة امُلنظِّ
اجلهات احلكومية يف اجملاالت املالية واإلدارية من قبل اجلهات 
سواًء  التنفيذ  على  الصارمة  الرقابة  إىل  باإلضافة  احلكومية 
يف أوقات الرخاء او الركود اإلقتصادي كأحد الُسبل اليت من 
أداء  املمكن أن تسُلكها احلكومة يف سبيل دعم كفاءة وفعالية 
مستدامة  تنمية  وج��ود  وضمان  السعودية  احلكومية  اجلهات 

على األمد الطويل لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية للدولة.
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  11  -جانفي  2014 . ص.   23-3  

الدولة
الرتتيب املئوي بن 
دول العامل )100-0(

تقدير جودة احلكم
)2.5+ اىل 2.5-(

0،65+71.1البحرين
0،04-53.1الكويت
0،43+65.9عمان
0،83+75.8قطر

0،43-40.8السعودية
0،95+77.7اإلمارات

السنة
الرتتيب املئوي بن دول 

العامل (100-0)
تقدير جودة احلكم

)2.5+ اىل 2.5-)
199646.341-0.255
199847.317-0.224
200046.341-0.229
200244.878-0.308
200344.390-0.313
200445.366-0.369
200540.488-0.392
200648.780-0.183
200751.942-0.077
200852.913-0.036
200650.239-0.081
201052.632-0.081
201140.758-0.431

جدول )3( :مؤشر فعالية احلكومة )السعودية(

World Bank (2013) :املصدر

World Bank (2013) :املصدر

جدول )4( :مؤشر فعالية احلكومة 2011 )دول اخلليج العربي(
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 Political   Stability  and   ثالثًا: مؤشر االستقرار السياسي
 Absence  of  Violence  )P S(P

اجلدول )5( يوضح تطور مؤشر اإلستقرار السياسي وغياب العنف 
يف السعودية خال الفرتة 1996-2011. من خال البيانات املتاحة 
يتضح وجود إستقرار نسيب يف حدود %40 )ترتيب السعودية بن 
دول العامل( على الرغم من وجود مراحل إرتفع فيها املؤشر إىل 
%50تقريبًا يف عام 2000 ونزول املؤشر إىل أقل من %30 يف عام 
2004. أّما فيما يتعلق بتقدير جودة احلكم وفقًا ملؤشر اإلستقرار 
أداء  ترتيب  مع  تتطابق  واهلبوط  الصعود  مراحل  فإن  السياسي 
أداء احلكومة  تباين يف  العامل. هناك  احلكومة مقارنة بن دول 
الدراسة حيث وصل قّمة األداء اإلجيابي  السعودية خال فرتة 
السياسي  اإلستقرار  مؤشر  وصل  حيث   2003-2000 عامي  بن 
2004 مبعدل  السليب فكانت يف عام  األداء  أّما قّمة   ،+0،106 إىل 
0،681-. عند املقارنة بباقي دول اخلليج جند أن دوًل مثل قطر 
حققت نسب عالية جداً يف مؤشر اإلستقرار السياسي بنسه 90% 
يف عام 2011 مقارنة بالسعودية واليت تعد اخلامسة يف ترتيب 
دول جملس التعاون اخلليجي بنسبة تقارب %40 يف عام 2011 

)أنظر اجلدول )6(. 

م��ن عام  إب��ت��داً  ال��س��ع��ودي��ة  ال��يت شهدتها  األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة 
السياسي  اإلس��ت��ق��رار  مؤشر  نتائج  على  أث��ر  هل��ا  ك��ان   2003
ذو  العنف  هو  للمؤشر  األساسية  العناصر  أحد  إعتبارأن  على 
يف  السعودية  احلكومة  تسري  آخر،  جانب  من  اإلرهابي.  الطابع 
طريق اإلص��اح وم��ن مجلة ه��ذه اإلص��اح��ات إص��دار النظام 
للمجالس  اإلن��ت��خ��اب��ات  يف1412ه�،إقرار  للحكم  األس��اس��ي 
البلدية يف  أعضاء اجملالس  1425ه� وذلك إلنتخاب  البلدية يف 
النزاهة  حلماية  الوطنية  اململكة،إعتماداإلسرتاتيجية  مناطق 
ومكافحة الفساد يف 1428ه�، وقبل ذلك إعادة تفعيل دور جملس 
الشورى يف 1412ه�. أيضًاإنشاء جملس البيعه يف 1427ه�، كل 
يف  تكمن  الرئيسية  أهدافها  إاّلأن  رغم حداثتها  اخلطوات  هذه 
زيادة املشاركة الشعبية يف إختاذ القرارات باإلضافة إىل دعم 
خمتلف  بن  للُسلطة  السلس  واإلنتقال  السياسي  اإلستقرار 

.)Albassam 2011a( األجيال من اأُلسرة احلاكمة
 Regulatory Quality رابعًا: مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها

   )RQ(  
اجلدول )7( يوضح تطور مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها يف 
السعودية خال الفرتة 1996-2011. من خال البيانات املتاحة 
يتضح وجود تطور يف ترتيب السعودية بن دول العامل يف عام 
2011 )%56.9( مقارنة بعام 1996 )%47(. أما فيما يتعلق بتقدير 
ترتيب  تتطابق مع  واهلبوط  الصعود  فإن مراحل  جودة احلكم 
أداء  يف  تباين  هناك  العامل.  دول  بباقي  مقارنة  احلكومة  أداء 
احلكومة السعودية يف مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها خال 
 2008 عام  يف  اإلجيابي  االداء  قّمة  وصل  حيث  الدراسة  فرتة 
1998 مبعدل  السليب فكانت يف عام  األداء  قّمة  0،171+.أّما  اىل 
0،198-. عند املقارنة بباقي دول جملس التعاون اخلليجي جند 
%75 يف  القائمة اخلليجية بنسبة  البحرين هي على رأس  أن 
عام 2011مقارنة بالسعودية واليت تعد السادسة يف الرتتيب بن 
دول جملس التعاون اخلليجي بنسبة ترتفع بقليل عن%50 يف 

عام 2011 )أنظر اجلدول )8((.

السنة
الرتتيب املئوي بن 

دول العامل )100-0(
تقدير جودة احلكم

)2.5+ اىل 2.5-(
199637.500-0.267
199846.1540.014
200050.4810.105
200243.269-0.058
200347.5960.106
200424.038-0.681
200537.500-0.259
200629.327-0.533
200728.365-0.494
200830.622-0.370
200930.806-0.453
201038.208-0.179
201136.792-0.300

World Bank (2013) :املصدر*

جدول )5( :مؤشر االستقرارالسياسي )السعودية(*

جدول )6( :مؤشر االستقرار السياسي 2011 )دول اخلليج العربي(*

الرتتيب املئوي بن الدولة
تقدير جودة احلكم )2.5+ اىل 2.5-(دول العامل )100-0(

-26.40،64البحرين
+59.00،33الكويت
+67.90،62عمان
+90.61،21قطر

-36.80،30السعودية
+77.40،96اإلمارات

الرتتيب املئوي بن دول السنة
تقدير جودة احلكم )2.5+ اىل 2.5-(العامل )0-100(

199647.0890.155-
199842.1570.198-
200051.4710.070-
200250.9800.064-
200355.8820.080
200455.8820.045
200556.3730.110
200653.4310.040-
200754.8540.065
200856.3110.171
200956.9380.161
201055.5020.165

201152.6070.005

World Bank (2013) :املصدر

جدول )7( :مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها )السعودية(
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مؤشر جودة التشريعات احلكومية وتطبيقها يقيس مدى رغبة 
من  للمستثمرين  جاذبة  إستثمارية  بيئة  خلق  يف  احلكومة 
الداخل واخلارج. أيضًا يقيس املؤشر جودة التشريعات املنظمة 
للعاقة بن األطراف املساهمة يف عملية احلوكمة :احلكومة، 
باإلضافة  واملواطن،  الرحبية،  غري  املنظمات  اخل��اص،  القطاع 
هيئة  إنشاء  األنظمة.  هذه  بتطبيق  احلكومة  إلتزام  مدى  إىل 
التجارة  منظمة  إىل  اململكة  وإنضمام  1420ه�  يف  اإلستثمار 
البيئة اإلستثمارية  2005 خطوات يف طريق تعزيز  العاملية يف 

وإنشاء  القضاء  لتطوير  عبداهلل  امللك  برنامج  أيضًا  للمملكة. 
احملاكم اإلدارية يف عام يف 2008 خطوات يتوقع أن ُتأتي مثارها 

عن طريق تنظيم العاقة بن مكونات عملية احلكومة. 

Rule of Law (RL) خامسًا: مؤشر سيادة القانون

السعودية  يف  القانون  سيادة  مؤشر  تطور  يوضح   )9( اجل��دول 
الرتتيب  إخنفاض  من  الرغم  على   .2011-1996 الفرتة  خال 
القانون  بالنسبة ملؤشر سيادة  العامل  املئوي للسعودية بن دول 
إىل %50 يف عام 2000، إالأنه يتضح من خال البيانات املتاحة 
العامل يف  بدول  السعودية مقارنًة  ترتيب  ثبات نسيب يف  وجود 
بتقدير  يتعلق  فيما  58-%60.أّما  بنسبة  القانون  سيادة  مؤشر 
أداء  يف  تباين  هناك  ف��إن  القانون  س��ي��ادة  ملؤشر  احلكم  ج��ودة 
احلكومة السعودية خال فرتة الدراسة حيث وصل قّمة األداء 
اإلجيابي يف عام 1998 اىل 0،246+.أّما قّمة األداء السليب فكانت 
يف عام 2000 مبعدل 0،040-. عند املقارنة بدول اخلليج العربي 
فإننا جند أن هناك تقارب بن أداء احلكومات اخلليجية بالنسبة 
ملؤشر سيادة القانون يف عام 2011 - كل الدول اخلليجية الست 
اخلليجية  ال��دول  لرتتيب  بالنسبة   75%-50 بن  املدى  يف  تقع 

بن دول العامل )ُأنظر اجلدول )10((.

وبن  جهة  م��ن  احلكومية  التنفيذية  اجل��ه��ات  ب��ن  ثقة  خلق 
القطاع اخلاص واألفراد من جهٌة أخرى - كما حياول مؤشر 
سيادة القانون قياُسه - ُتساعد على دعم اإلستثمار وخلق بيئة 
دعم  على  ُتساعد  القانون  س��ي��ادة  أي��ض��ًا  صحية.  إستثمارية 
الفكرية.  امللكية  حقوق  حلماية  كنتيجة  واإلبتكار  اإلب��داع 
وفقًا لإلسرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد 
أهداف  من  فإن  1432ه�  يف  السعودية  احلكومة  إعتمدتها  اليت 
)اهليئة  اف��راداجمل��ت��م��ع«  ب��ن  ال��ع��دال��ة  »حتقيق  اإلسرتاتيجية 
فإن  سابقًا  ُذك��ر  كما   .)3  :1433 الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
القانون  القضاء - كجهه مسؤولة عن تطبيق  مشروع تطوير 
القانون  س��ي��ادة  مؤشر  دع��م  يف  يساهم  س��وف   - السعودية  يف 
وبالتالي احلوكمة الرشيدة. باإلضافة  اىل أن أرقام املؤشر يف 
تسريع  من  البد  أنه  يعن  مما  نسيب  ثبات  يف  السعودية  حالة 
القانون  بتطبيق  العاقة  ذات  واجلهات  القضاء  إصاح  عملية 
يف اململكة للحصول على نتائج أفضل وأسرع.من املاحظ أيضًا 
العربي  القانون بن دول اخلليج  أداء مؤشر سيادة  التقارب يف 
سيادة  مؤشر  ��ر  ت��أثُّ على  كدليل  يفّسر  أن  املمكن  م��ن  وه��ذا 
القانون بالعوامل الثقافية واإلجتماعية على إعتبارالتشابه بن 
الدول الست املكونة لدول اخلليج العربي من الناحية الثقافية 

واإلجتماعية.
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الرتتيب املئوي بن دول السنة
العامل )0-100(

تقدير جودة احلكم
)2.5+ اىل 2.5-(

199647.0890.155-
199842.1570.198-
200051.4710.070-
200250.9800.064-
200355.8820.080
200455.8820.045
200556.3730.110
200653.4310.040-
200754.8540.065
200856.3110.171
200956.9380.161
201055.5020.165
201152.6070.005

الرتتيب املئوي بن الدول
دول العامل )0-100(

تقدير جودة احلكم
)2.5+ اىل 2.5-(

0،80+75.8البحرين

0،08+54.5الكويت

0،39+62.6عمان

0،44+66.4قطر

0،00+52.6السعودية

0،40+63.0اإلمارات

جدول )9( :مؤشر سيادة القانون )السعودية(

جدول )10( :مؤشر سيادة القانون 2011 )دول اخلليج العربي(

جدول )8( :مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها 2011 )دول اخلليج العربي(

World Bank (2013) :املصدر

World Bank (2013) :املصدر

World Bank (2013) :املصدر

الرتتيب املئوي بنالدول
 دول العالم (0-100(

تقدير جودة احلكم
)+2.5 الى -2.5(

+62.40،35البحرين
+65.70،50الكويت

+67.60،63عمان
+73.70،78قطر

+56.80،07السعودية
+65.30،46اإلمارات
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 Voice   and وامل��س��اءل��ة   امل��ش��ارك��ة  م��ؤش��ر  س��ادس��ًا: 
(AV)ة Accountability

اجل���دول )11( ي��وض��ح ت��ط��ور م��ؤش��ر امل��ش��ارك��ة وامل��س��اءل��ة يف 
السعودية خال الفرتة 1996-2011. من خال البيانات املتاحة 
العامل  دول  بن  السعودية  ترتيب  يف  نسيب  ثبات  وجود  يتضح 
الرغم  على   -  10% من  أق��ل   - واملساءلة  املشاركة  مؤشر  يف 
ترتيب  أعلى  وصل  حيث  املؤشر،  يف  وهبوط  صعود  وج��ود  من 
يف  فكانت  نسبة  أقل  أّم��ا   10% بنسبة   2004 عام  يف  للسعودية 
%3.29. أّما فيما يتعلق بتقدير جودة احلكم  2011 بنسبة  عام 
ملؤشر املشاركة واملساءلة فإن مراحل الصعود واهلبوط تتطابق 
مع ترتيب أداء احلكومة مقارنة بباقي دول العامل. هناك تباين 
يف أداء احلكومة السعودية خال فرتة الدراسة حيث وصل قّمة 
األداء االجيابي بنسبة 1.311- يف عام 2004أّما قّمة األداء السليب 
فكانت يف عام 2011 مبعدل 1.184-. على الرغم من أن أداء دول 
اخلليج الستة متقارب - ضعيف - يف مؤشر املساءلة والشفافية 
إاّلأن أداء بعض الدول أفضل نسبيًا من دول اخرى يف عام 2011. 
فمثًا تتصدر دولة الكويت املؤشر بالنسبة للدول الستة لتقع 
يف املدى بن 25-%50. أّما دول قطر، اإلمارات، عمان، البحرين 
فجميعها تقع يف املدى 10-%25. وأخرياً السعودية تقع يف املدى 

0-%10 يف عام 2011 )ُأنظر اجلدول )12((.

يعتقد )واكد 2003( أن هناك قصور يف إعتماد وتطبيق عناصر 

غياب  نتيجة  العربية  احلكومات  قبل  من  الرشيدة  احلوكمة 
اخلاص  القطاع  مثل  احلكومية  غري  القطاعات  ومساهمة  دور 
واملنظمات غري احلكومية يف عملية احلوكمة ، مثل املساهمة يف 
رسم السياسات وإختاذ القرارات. .يف تقرير للبنك الدولي، يرى 
منطقة  يف  األساسية  الضعف  نقطة  هي  »املساءلة  أن  التقرير 
الشرق االوسط ومشال افريقيا« )البنك الدولي، 2003: 14( عند 
تقييم أداء هذه احلكومات يف جمال تطبيق أدوات احلكم الراشد 
ُذِكر سابقًا فهناك عدة خطوات  الدولي. كما  البنك  قبل  من 
أختذتها احلكومة السعودية يف سبيل دعم مشاركة املواطنن 
النظام  ومنهاإصدار  ال��ق��رارات  وإخت��اذ  ال��دول��ة  ش��ؤن  إدارة  يف 
الشورى  تفعيل دور جملس  1412ه�،إعادة  للحكم يف  األساسي 
يف  البلدية  ألعضاءاجملالس  اإلنتخابات  إقرار  1412ه�،  عام  يف 
اخلطوات  هذه  كل  1425ه�،  عام  يف  اململكة  مناطق  خمتلف 
رغم حداثِتها إاّل أن أهدافها الرئيسية تكُمن يف زيادة املشاركة 
املساءلة  مبدأ  تعزيز  جهة  من  أّما  القرارات.  إختاذ  يف  الشعبية 
ومنها:  األنظمة  من  العديد  السعودية  احلكومة  أصدرت  فلقد 
نظام مكافحة الرشوة يف1412ه�، مشروع امللك عبد اهلل لتطوير 
القضاء الذي ُبدأ فيه بتاريخ 2008، إصدار نظام القضاء اإلداري 
املعلوماتية  1428ه�، نظام مكافحة اجلرائم  املظامل( يف  )ديوان 
النزاهة  حلماية  الوطنية  1428ه�،إعتماداإلسرتاتيجية  يف 
ح  توضِّ وغ��ريه��ا  األنظمة  ه��ذه  1428ه�.  يف  الفساد  ومكافحة 
بشكل جلِّي الرغبة اجلادة من قبل احلكومة السعودية ملكافحة 
حلماية  الوطنية  لإلسرتاتيجية  وفقًا  الفساد.  على  والسيطرة 
الفساد  مكافحة  وس��ائ��ل  م��ن  ف��إن  الفساد  ومكافحة  النزاهة 
ومكافحة  النزاهة  حلماية  الوطنية  اإلسرتاتيجية  يف  املعتمدة 
الفساد »إقرارمبدأ الوضوح )الشفافية( وتعزيزه داخل مؤسسات 

الدولة« )اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد، 1434: 5(. 
غري  مجعيات  إنشاء  وحرية  التعبري  حبرية  يتعلق  فيما  أّم��ا 
املشاركة  م��ؤش��ر  يقيُسها  ال���يت  ال��ع��ن��اص��ر  ك��أح��د  حكومية 
املطبوعات  نظام  السعودية  احلكومة  أصدرت  فلقد  واملساءلة، 
والنشر يف 1421ه� وتعدياته يف 1432ه� كأحد األدوات لتنظيم 
واملؤسسات  اجلمعيات  بنظام  يتعلق  فيما  أّما  الصحفي.  العمل 
األهلية فإن التنظيم ُأعتمد من قبل جملس الشورى يف 2008 
1428ه�;  الرياض،  احلكومة)جريدة  قبل  من  اإلق��رار  وينتظر 

الرتتيب املئوي بن السنة
دول العامل )100-0(

تقدير جودة احلكم
)2.5+ اىل 2.5-(

19968.6541.415-
19987.2121.533-
20008.1731.486-
20024.8081.663-
20035.2881.667-
200410.0961.311-
20057.2121.519-
20064.8081.740-
20076.2501.655-
20084.8081.676-
20093.7911.773-
20103.7911.735-
20113.2861.843-

World Bank (2013) :املصدر

World Bank (2013) :املصدر

جدول )11( :مؤشر املشاركة واملساءلة )السعودية(

جدول )12( :مؤشر املشاركة واملساءلة 2011 )دول اخلليج العربي(

الرتتيب املئوي بن الدول
دول العامل )0-100(

تقدير جودة احلكم
)2.5+ اىل 2.5-(

-14.11،17البحرين
-30.50،54الكويت
-18.80،99عمان
-21.60،96قطر

-3.31،84السعودية
-20.20،98اإلمارات



د. بسام عبداهلل البسام
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قناة العربية 1433ه�(. 

تعزيز  يف  املدني  اجملتمع  دور  عن  دراس��ة  يف   )2012 )احلزيم، 
أن  يرى  السعودية  العربية  اململكة  يف  الراشد  واحلكم  اإلدارة 
ُمنظمات اجملتمع املدني جيب أن ُيسمح هلا بلعب دور أكرب يف 
عملية احلوكمة واملساهمة يف إدارة شئون الدولة للوصل اىل 
على  مماينعكس  الرشيدة،  احلوكمة  من  متقدمة  مستويات 
الفساد  وحماربة  للمواطنن  املقّدمة  واخلدمات  احلكومة  أداء 
التنمية اإلقتصادية يف السعودية. وفقًا لإلسرتاتيجية  وتعزيز 
إعتمدتها  ال��يت  الفساد  ومكافحة  النزاهة  حلماية  الوطنية 
مؤسسات  »م��ش��ارك��ة  ف��إن  1428ه�  يف  ال��س��ع��ودي��ة  احل��ك��وم��ة 
)اهليئة  الفساد«  ومكافحة  النزاهة  محاية  يف  املدني  اجملتمع 
يف  املهمة  العناصر  أح��د   )5  :1434 الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
مكافحة الفساد.كما يف مؤشر سيادة القانون، ياحظ التقارب 
العربي  اخلليج  دول  بن  واملساءلة  املشاركة  مؤشر  أداء  يف 
املشاركة  تأثُّر مؤشر  يُفّسر كدليل على  أن  املمكن  وهذا من 
بن  إعتبارالتشابه  على  واإلجتماعي  الثقايف  بالعامل  واملساءلة 
الدول الستة املكونة لدول اخلليج العربي من الناحية الثقافية 

واإلجتماعية واإلقتصادية.

اخلامتة و التوصيات

دول  وأنظمة  دساتري  معظم  فإن  الدولي  للبنك  لتقرير  وفقا 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا تتبّنى تشريعات تكرس مبادئ 
للمواطنن  الرفاهية  ودع���م  الشفافية  و  واحل��ري��ة  امل��س��اواة 
هو  التنفيذ  م��وض��ع  األنظمة  ه��ذه  وض��ع  ل��ذل��ك   - واملقيمن 
الرشيد(  )احلكم  ي األكرب وهو جمال عمل احلوكمة  التحدِّ
اململكة  حالة  يف  جليًا  يتضح  وه��ذا   .)2003 ال��دول��ي،  )البنك 
العربية السعودية حيث أصدرت احلكومة منذ 1412ه� العديد 
من األنظمة مثل نظام احلكم باإلضافة إىل إعادة تفعيل دور 
جملس الشورى كجهة إستشارية للحكومة، أيضًا منذ تولي 
2005 وهناك حركة إصاح وتطوير  املللك عبداهلل احلكم يف 
تدعم  ال��يت  وال��ل��وائ��ح  األنظمة  م��ن  العديد  إص���دار  يف  تّثلت 
اإلصاح اإلداري واملالي والتشريعي لذلك وضع هذه األنظمة 

موضع التنفيذ هو التحدي األكرب.
الرشيدة«  »احلوكمة  الدراسة  حمل  املوضوع  خيص  فيما  أّما 
حكومية  هيئات  وأنشأت  أنظمة  السعودية  الدولة  تبنت  فلقد 
حقوق  مح��اي��ة  ال��ف��س��اد،  حم��ارب��ة  يف  ُت��س��اه��م  حكومية  وغ���ري 
إدارة  يف  الشعبية  املشاركة  تعزيز  و  القضاء،  تطوير  اإلنسان، 
نظام  مثل  بعد  ال��ن��ور  ت��رى  مل  أنظمة  هناك  باملقابل  احل��ك��م. 
هو  األكرب  التحّدي  يضل  لكن  األهلية.  واملؤسسات  اجلمعيات 

الكثري  أيضًا  التنفيذ.  موضع  ووضعها  األنظمة  هذه  تفعيل  يف 
من اجملالس )مثل جملس الشورى واجملالس البلدية( واهليئات 
غري  إستشاري  دور  هلا  الفساد(  ملكافحة  الوطنية  اهليئة  )مثل 
تنفيذي وهذا ُيضِعف من الدور الرقابي هلذه اجلهات. لذلك من 
إدارية ومالية -لتلك اجملالس واهليئات  شأن منح إستقالية- 
وإعطاء ها دور تنفيذي ورقابي أكرب، من شأن ذلك أن يدعم 
مستويات  حتقيق  حن��و  واإلداري����ة  اإلق��ت��ص��ادي��ة  اإلص��اح��ات 

متقدمة للحوكمة الرشيده.

على   - افريقيا  مش��ال  و  االوس��ط  الشرق  منطقة  يف  »التنمية 
املستويات اإلقتصادية، اإلجتماعية واإلنسانية - يعيقها ضعف 
إدارة احلكم العامة، الذي ختتلف فيه املنطقة عن باقي العامل« 
)البنك الدولي، 2003: 3(. وهذا ينطبق بشكل مباشر على اإلداره 
مستويات  اىل  للوصول  السعودية.  يف  العامة  واملالية  العامة 
تبدأ  أن  السعودية  للحكومة  البد  الرشيد  احلكم  من  متقدمة 
السعودية. فمثًا  املطبقة يف  واإلداري��ة  املالية  األنظمة  بإصاح 
والتنفيذ  اإلع��داد  وُط��رق  نشرها  اليتم  للدولة  العامة  امليزانية 
يشوبها الكثري من اخللل مما أّدى إىل وجود هدر غري حمدد للمال 
أنظمة  حتديث  أيضًا  امليزانية.  يف  الشفافية  غياب  نتيجة  العام 
1377ه� -باإلضافة  العامة -أخر حتديث كان يف عام  امليزانية 
إىل حتديث أنظمة شؤون املوظفن مبا يدعم اإلنتاجية كل ذلك 
سوف يساهم يف زياة فعالية احلكومة)Albassam 2011b(. أيضًا 
اإلدارية  واألعمال  امليزانية  على  الرقابية  اجلهات  مهام  تداخل 
للحكومة باإلضافة إىل الدوراإلستشاري غري التنفيذي لبعض 
أضعف  الشوري(  وجملس  العامة  املراقبة  دي��وان  )مثل  اجلهات 
من الدور الرقابي لتلك اجلهات )Albassam 2011b(. لذلك من 
شأن منح مزيد من الصاحيات ودعم اإلستقال املالي واإلداري 
الرقابية،  اجلهات  عمل  توحيد  إىل  باإلضافة  الرقابية  للجهات 
كل ذلك من شأنه أن ُيعّزز مستوى الشفافية ويرفع من كفاءة 

وفعالية احلكومة.

منظمات   )9  :1997 األمن��ائ��ي،  املتحدة  االم��م  )برنامج  ف  ُيعرِّ
اجملتمع املدني بأنها »جمموعة الروابط اليت ينظم بها اجملتمع 
هادفه  الغري  واجلمعيات  النقابات  مثل  طوعية«  بصورة  نفسه 
يف  امل��دن��ي  اجملتمع  منظمات  دور  أن  فيه  الش��ك  ومم��ا  للربح. 
ِل)البنك  وفقًا  ومهم.  جوهري  دور  هو  الرشيد  احلكم  تعزيز 
17( » إن احلكم اجليد يتطلب-بالطبع- العديد  الدولي، 2003: 
من اخلطوات من جانب احلكومة، ولكن يتطلب أيضا مشاركة 
فاعلة من قبل الشعب«. ونتيجة لغياب جملس منتخب من قبل 
املواطنن يف اململكة العربية السعودية تكون منظمات اجملتمع 
املواطن يف  الوحيدة اليت ُيساهم فيها  امُلنّظمة  القناة  املدني هي 
الرقابة على أداء احلكومة وبدرجة أقل املساهمة بإدارة الشؤون 
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ل مشاركة  احمللية للمواطنن. لذلك البد من وضع نظام ُيفعِّ
منظمات اجملتمع املدني كعنصر مهم يف عملية احلوكمة.

الرغم من  أن��ه على  أش��ارت إىل  ال��دراس��ة احلالية  أخ��رياً، نتائج 
وإنشاء  واللوائح  األنظمة  من  للكثري  السعودية  احلكومة  تبًن 
جمالس وهيئات الغرض منها تعزيز ودعم احلوكمة الرشيدة 
إاّل أن أداء السعودية يف مؤشرات احلوكمة الرشيدة مازال أقل 
من املأمول.مما الشك فيه أن هناك حركة إصاحات سياسية 
العشر سنوات األخرية  العربية السعودية يف  اململكة  وإداري��ة يف 
لألنظمة  تفعيل  إىل  حتتاج  اإلصاحية  احلركة  ه��ذه  إاّلأن 
واللوائح.إن إصادر األنظمة هو خطوة مهمه يف طريق اإلصاح 
لكن األهم هو تطبيق هذه األنظمة على أرض الواقع والذي من 
شأنه أن يرفع من كفاءة وفعالية أداء احلكومة، ويضمن جودة 
البد  الفساد.أيضًا  مكافحة  يف  ويساهم  وتطبيقها،  التشريعات 
من وجود تنسيق بن مهام اجلهات املختلفة ذات اإلختصاصات 
املهام  تكون  واإلدارية،لكي  املالية  الرقابة  جهات  مثل  املتداخلة 
حمّددة.أيضًا  املسؤولية  ت��ك��ون  وبالتالي  جهة  لكل  واض��ح��ة 
هناك تداخل بن مهام السلطات الثاث التشريعية والقضائية 
واضح  فصل  وج��ود  م��ن  الب��د  لذلك  السعودية  يف  والتنفيذية 
التشريعية  الثاث  السلطات  من  سلطة  لكل  تامة  وإستقالية 
والقضائية والتنفيذية لدعم احلوكمة الرشيدة وهذا من شأنه 
أن ُيعّزز من مبدأ سيادة القانون واإلستقرار السياسي. باإلضافة 
اىل ماسبق ولتعزيز احلوكمة الرشيدة البد من زيادة مشاركة 
اجلهات غري احلكومية )القطاع اخلاص واملنظمات غري الرحبية( 
القرارات  اخت��اذ  عملية  ويف  الدولة  ش��ؤون  إدارة  يف  واملواطنين 
على األقل على املستوى احمللي، هذا من شأنه أن يعزز من املساءلة 

والشفافية ويساهم يف السيطرة على الفساد.
املراجع

املراجع العربية
برنامج االمم املتحدة األمنائيUNDP )1997( إدارة احلكم خلدمة التنمية 
املتحدة  األم��م  لربنامج  العامة  للسياسات  وثيقة  املستدامة:  البشرية 

األمنائي. نيويورك، الواليات املتحدة االمريكية
مفاهيم  )الي�����وج�����د(  اإلن����س����ان  وح����ق����وق  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ب���رن���ام���ج 
http://www.ad.gov.eg/NR/جامعةالقاهرة �احل��وك��م��ة�     وس��ي��اس��ات 
/3242/7175AE7B4A52-4C7F-A315-rdonlyres/1667E19E-DC90

GovernanceLetirature.pdf

البنك الدولي )2003( تقرير عن التنمية يف الشرق األوسط ومشال افريقيا: 
حتسن  افريقيا-  ومشال  االوسط  الشرق  يف  التنمية  ألجل  اجليد  احلكم 
http:// االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  واشنطن،  وامل��س��اءل��ة.  التضمينية 
siteresources.worldbank.org/INTMENA/Publications/20261842/

GovernOverviewArab.pdf

تقرير التنمية البشرية )2013( نهضة اجلنوب: تقدم بشري يف عامل متنوع. 
برنامج االمم املتحدة األمنائي، نيويورك، الواليات املتحدة االمريكية.

جريدة الرياض )1428/12/24ه�( الشورىيغلق نظام اجلمعيات واملؤسسات 
/02/01/http://www.alriyadh.com/2008 باملوافقة.  األهليةنهائيًا.. 

article305879.html

احلزيم، يوسف )2012( دور اجملتمع املدني يف تعزيز اإلدارة واحلكم الرشيد 
ارة  اإلد  ملؤتر  مقدمة  عمل  ورق��ة  منوذجًا.  السعودية  العربية  اململكة   ..

الرشيدة وبناء دولة املؤسسات 8-10 سبتمرب، القاهرة، مصر
املدني  اجملتمع  مؤسسات  مطالبةبإقرارتنظيم  )1433/3/17ه�(  العربية  قناة 
الشور.  جملس  هليئةاخلرباءمن  ُينتظرإقرارنظامهابعدرفعه  السعودية... 

html.236086/04/09/http://www.alarabiya.net/articles/2012

الكايد، زهري عبد الكريم )2003( احلكمأنيةGovernance: قضايا وتطبيقات. 
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية. القاهره، مجهورية مصر العربية.

العربية  اململكة  اجمل��ل��س.  تنظيم   .)2013( االع��ل��ى  اإلق��ت��ص��ادي  اجمل��ل��س 
http://www.sec.gov.sa/Council-Regulations.aspx السعودية

ملكافحة  الوطنية  اهليئة  تنظيم  )1432ه�(.  ال��وزراء  مبجلس  اخل��رباء  هيئة 
الفساد. الرياض، اململكة العربية السعودية

الوطنيةحلمايةالن )1434ه�(االسرتاتيجية   الفساد  ملكافحة  الوطنية  اهليئة 
http://www. السعودية.  العربية  اململكة  الرياض،  زاهةومكافحةالفساد. 

nazaha.gov.sa/About/Pages/Strategy.aspx

وزارة الدولة للتنمية اإلدارية )2011( تقدم اإلدارة العامة يف إطار إصاح 
السياسات بدول منطقة الشرق االوسط ومشال افريقيا: دراسة حالة حول 
اصاح السياسات )مرتجم - منظمة التعاون والتنمية االوربية(. مجهورية 

مصر العربية
والوظيفي  اإلداري  الفساد  )2011( احلوكمة ومكافحة  امري فرج  يوسف، 
والدولي.  والعربي  واالقليمي  احمللي  املستوى  على  باجلرمية  وعاقته 

مكتبة الوفاء القأنونية، االسكندرية، مصر
املراجع االجنبية

- Abdellatif, A. (2003). Good Governance and Its Relationship to 

Democracy and Economic Development. Proceedings from: Global 

Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity. Seoul, 

South Korea. Retrieved 092010-21- from http://www.pogar.org/

publications/governance/aa/goodgov.pdf.

- Adams, S., &Mengistu, B. (2008). Privatization, Governance 

and Economic Development in Developing Countries. Journal of 

Developing Societies, 2, p. 415438-

- Agere,A. (2000). Promoting Good Governance: Principles, Practices 

and Perspectives (Managing the Public Service: Strategies for 

Improvement Series). London, UK: Commonwealth Secretariat.

- Albassam, B. A. (2011a). Political Reform in Saudi Arabia: Necessity or 

Luxury? Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, 35 (3), 1_17.

- Albassam, B. A. (2011b). Budgetary System in Saudi Arabia; Reform 

Needed. In Menifield, C. E. (Eds.), Comparative Public Budgeting: A 

Global Perspective (pp. 257274-). Sudbury, MA: Jones and Bartlett 

Publishers.

- Alkire, S. (2010). Human Development: Definitions, Critiques, and 

Related Concepts. Human Development Reports (Research Paper 

2010|01). Retrieved 202011-06- from http://hdr.undp.org/en/reports/

global/hdr2010/papers/HDRP_2010_01.pdf.

-Arndt, C., & Oman, C. (2006). Uses and Abuses of Governance 

Indicators. Paris, France: Development Centre Studies, OECD 

Publishing. Retrieved 202011-06- from http://www.worldbank.org/

ieg/governance/oman_arndt_paper.pdf.

-Austin, M. (2003). The Changing Relationship between Nonprofit 



د. بسام عبداهلل البسام

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  11  -جانفي  2014 . ص.   23-3  22

Organizations and Public Social Service Agencies in Welfare Reform. 

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 32(1), 97114-.

-Baily, M. N., & Elliott, D. J. (2009). The U.S. Financial and Economic 

Crisis: Where Does It Stand and Where Do We Go From Here? The 

Brookings Institution, Fixing Finance Series (Working # 7). Retrieved 03-

2012-06 from http://www.brookings.edu/papers/2009//0615_economic_

crisis_baily_elliott.aspx.

-Bernanke, B. S. (2009, April 14). Four Questions about the Financial 

Crisis. Speech presented At the Morehouse College, Atlanta, Georgia.

Box, R. (1998). Citizen Governance: Leading American Communities 

into the 21st Century. Thousand Oaks, CA: Sage Publication.

-Davidoff, S. M., &Zaring, D. (2008). Regulation by Deal: The 

Government’s Response to the Financial Crisis. Retrieved 03-17-

2012 from http://ssrn.com/abstract=1306342.

-De Ferranti, D. M., Jacinto, J., Ody, A., &Ramshaw, G. (2009). How 

to Improve Governance: A New Framework for Analysis and Action. 

Washington, D.C: Brookings Institution Press.

-Denhardt, J. V., &Denhardt, R. B. (2007). The New Public Service: 

Serving, not Steering. Armonk, NY: M.E. Sharpe.

-Dubnick, M., & Frederickson, H. (2009). Accountable Agents: 

Federal Performance Measurement and Third-Party Government. 

Journal of Public Administration Research, 20 (1), 4359-.

-Farazmand, A. (2004). Sound Governance: Policy and Administrative 

Innovations, (Ed.). New York, NY: Praeger.

-Frahm, K. A., & Martin, L. L. (2009). From Government to 

Governance: Implications for Social Work Administration. 

Administration in Social Work, 33, 407422-.

-Gasiorowski, M. J. (1995). Economic Crisis and Political Regime 

Change: An Event History Analysis. The American Political Science 

Review, 89 (4), 882897-.

-Haftel, Y., & Thompson, A. (2006). The Independence of 

International Organizations: Concept and Applications. Journal of 

Conflict Resolution, 50 (2), 253275-.

-Hummel, R. (1998). Toward a New Administrative Doctrine: Governance 

and Management for the 1990's. The American Review of Public 

Administration, 19 (3), 175197-.

-International Monetary Fund (IMF). (2010, October 13). World Economic 

Outlook (WEO): Recovery, Risk, and Rebalancing. Retrieved 032012-11- 

from.http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010//02/index.htm.

-Kaufmann, D., &Kraay, A. (2002). Growth without Governance 

[with Comments]. Economía, 3 (1), 169229-.

-Kaufmann, D., &Kraay, A. (2008). Governance Indicators: Where are we 

and Where Should we Go? World Bank Research Observer, 23(1):130-.

-Kaufmann, D., Kraay, A. &Mastruzzi, M. (2010b). Response to “What 

Do the Worldwide Governance Indicators Measure?” European Journal of 

Development Research, 22 (1), 55 - 58.

-Kaufmann, D., Kraay, A. &Mastruzzi, M. (2010c). Response to: “The 

Worldwide Governance Indicators: Six, One, or None”. Retrieved 

292011-09- from http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/

ResponseKL.pdf

-Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M. (2007). Worldwide 

Governance Indicators Project: Answering the Critics. Retrieved 210/10/ 

from http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/

Resources/17404791167941884942-2604389//1149112210081-/

Answering_Critics.pdf

-Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M. (2009b). Governance 

matters 2009: Learning From Over a Decade of the Worldwide 

Governance Indicators. Retrieved 0210/10/ from http://info.

worldbank.org/governance/wgi/index.asp.

-Kaufmann, D., Kraay, A., &Mastruzzi, M. (2010a). The Worldwide 

Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues (World 

Bank Policy Research Working Paper No. 5430). Washington, DC: 

The World Bank.

-Kettl, D. (2002). The Transformation of Governance: Public 

Administration for Twenty-First Century America (Interpreting 

American Politics). Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins 

University Press.

-Kettl, D. F. (2000). The Transformation of Governance: Globalization, 

Devolution, and the Role of Government. Public Administration 

Review, 60 (6), 488497-.

-Kingdon, J. W. (1984). Agendas, Alternatives, and Public Policies 

(Longman Classics Edition) (2nd Ed.). Essex, UK: Longman.

-Langbein, L., & Knack, S. (2010). The Worldwide Governance 

Indicators: Six, One, or None? Journal of Development Studies; 46 

(2), 350370-.

-Langbein, L., & Knack, S. (2010). The Worldwide Governance 

Indicators: Six, One, or None? Journal of Development Studies; 46 

(2), 350370-.

-Levi-Faur, D. (2010). Regulation and Regulatory Governance. The 

Hebrew University, Jerusalem Papers in Regulation and Governance 

(Working Paper No. 1). Retrieved 042012-07- from http://regulation.

huji.ac.il/papers/jp1.pdf

-Lovan, R., & Shaffer, R., & Murray, M. (2004). Participatory 

Governance: Planning, Conflict Mediation and Public-Decision 

Making in Civil Society. London, U.K: Ashgate Publishing.

-Mehanna, R., Yazbeck, Y., &Sarieddine, L. (2010). Governance and 

Economic Development in MENA Countries: Does Oil Affect the 

Presence of a Virtuous Circle?. Journal of Transnational Management, 

15 (2), p. 117150-.

-Mimicopoulos, M., Kyj, L., &Sormani, N. (2007). Public Governance 

Indicators: a Literature Review. New York, NY: United Nations 

publications.

-Ndulu, B. J., & O'Connell, S. A. (1999). Governance and Growth in 

Sub-Saharan Africa. The Journal of Economic Perspectives, 13 (3), 

pp. 4166-.
-Neumayer, E. (2003). The Pattern of Aid Giving: The Impact of Good 
Governance on Development Assistance. New York, NY: Rutledge.
-Osborne, E. (2004). Measuring Bad Governance. Cato Journal, 23 
(3), 403422-.

-Poluha, E., &Rosendahl, M. (2002). Contesting 'Good' Governance: 

Crosscultural Perspectives on Representation, Accountability and 



احلوكمة الرشيدة: اململكة العربية السعودية حالة دراسية

23األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  11  - جانفي  2014 . ص.   3 -23  

Public Space. London, U.K: Rutledge.

-Pradhan, R. P., &Sanyal, G. S. (2011). Good Governance and Human 

Development: Evidence form Indian States. Journal of Social and 

Development Science, 1 (1), pp. 18-.

-Przeworski, A., Alvarez, M.E., Cheibub, J.A. &Limongi, F. (2000).  

Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being 

in the World, 19501990-. Cambridge, United Kingdom: Cambridge 

University Press.

-Reinhart, C. M., &Rogoff, K. S. (2009). This Time is Different: 

Eight Centuries of Financial Folly. Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press.

-Repucci, S. (2011, March). Economic Crisis Responses from 

a Governance Perspective in Eastern Europe and Central Asia: 

Regional Report. United Nations Development Program (UNDP) 

(Regional Center for Public Administration Reform (RCPAR)). 

Retrieved 062012-20- from http://www.rcpar.org/mediaupload/

publications/2011//20110325_Impact_of_Economic_Crisis_on_

Governance_FINAL.pdf.

-Rhodes, R. (2007). Understanding Governance: Ten Years On. 

Organization Studies, 28(08), 12431264-.

-Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding governance: Policy Networks, 

Governance, Reflexivity and Accountability (Public Policy & Management). 

Berkshire, UK: Open University Press.

-Riddell, R. (2007). Does Foreign Aid Really Work?. New York, NY: 

Oxford University Press.

-Santiso, C. (2001). Good Governance and Aid Effectiveness: The 
World Bank and Conditionality. The Georgetown Public Policy 
Review, 7 (1), 122-.

-Scott, W. (2003). Organizations: Rational, Natural and Open Systems 
(5th Ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

-Thomas, M. (2008). What do the worldwide governance indicators 
measure? Retrieved 410/20/ from http://www.sais-jhu.edu/bin/
q/r/What%20Do%20the%20 Worldwide%20 Governance%20 

Indicators%20Measure.pdf.

-United Nations Development Program (UNDP) (2010). Human 

Development Report 2010  20th Anniversary Edition. The Real 

Wealth of Nations: Pathways to Human Development. (2nd ed.). New 

York, NY: Palgrave Macmillan. Retrieved 062011-26- from http://

hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf.

-United Nations Economic and Social Commission for Asia and 

the Pacific (UNESCAP). (2009). What is Governance? Retrieved 

022011/10/ from http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/

Ongoing/gg/governance.pdf.

-Weiss, T. (2000). Governance, Good Governance and Global 

Governance: Conceptual and Actual Challenges, Third World 

Quarterly, 21 (5), 795814-.

-World Bank (1991). Managing Development: The Governance 

Dimension. (Discussion Paper 34899). Washington, DC.: The World Bank. 

Retrieved 062011/26/ from http://www-wds.worldbank.org/external/

default/WDSContentServer/WDSP/IB/200620060307_000090341/07/03/

104630/Rendered/PDF/34899.pdf.

-World Bank (2003) Better Governance for Development in the Middle 

East and North Africa: Enhancing Inclusiveness and Accountability. 

Washington DC: World Bank Group.

-World Bank (2013). World Data Bank. Retrieved 102013-5- 

from http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/

selectvariables.aspx?source=worldwide-governance-indicators.

-World Bank Institute. (2006). Governance Data: Web-Interactive 

Inventory of Datasets and Empirical Tools, Washington, D.C. 

Retrieved 022011-11- from http://web.worldbank.org/WBSITE/

EXTERNAL/WBI/EXTWBIGOVANTCOR/0,,contentMDK:20673

879~menuPK:1742423~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSite

PK:1740530,00.html.

-World Bank. (2004). Beyond Economic Growth Student Book. 

Retrieved 042012/04/ from http://www.worldbank.org/depweb/

english/beyond/global/glossary.html.


