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 الخالصة

رصد طبيعة وواقع المؤشرات الرئيسية للحكم الرشيد في العراق ومدى تطابقها مع اليات الحكمم اليمي تهدف الدراسة إلى  

وبذلك فان البحث يطمر  الحكمم الرشميد يلسميلة مم  اقمق تحقيمه الرفاويمة للمملاط ي  و لمك  ،وضعيها المؤسسات الدولية 

زز م  اليات الحكم .إال ان تحليق المؤشرات الخاصمة بمارارا الحكمم فمي م  خالل تفاعق وترابط مكلناته االساسية اليي تع

العراق تؤشر الى ان العراق يعاني م  غياب الحكم الرشيد بسبب تفاعق مجملعة م  المحدرات الداخلية والخارقيمة اليمي 

 .الدول على تحقيقها مما اضر بالدولة وابعاروا ع  االسس الرشيدا اليي تعمق ،رافقت ب اء ويايق الحكم في العراق

 

 الي مية المسيدامةالحكم الرشيد ، مؤشرات الحكم الرشيد،  الكلمات المفتاحية:

 

 

 

Applying Good Governance Standards is a Path to Promote Sustainable Development 
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Abstract 

 The study aims to Accordingly, this research sought to monitor the nature and reality of the 

main indicators of good governance in Iraq and the extent of their compatibility with the 

mechanisms of governance established by international institutions. Thus, the research 

presents good governance as a means to achieve the well-being of citizens, through the 

interaction and interdependence of its basic components that enhance the mechanisms of 

governance. The analysis of the indicators related to governance in Iraq indicates that Iraq 

suffers from the absence of good governance due to the interaction of a set of internal and 

external determinants that accompanied the construction of governance structures in Iraq, 

which harmed the state and distanced it from the rational foundations that countries are 

working to achieve. 
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   : المقدمة

( الى اقاممة مؤسسمات 2030تسعى رؤية العراق للي مية المسيدامة )

اراريمة فعالممة ت مم  اميممراو الحقمملق السياسمية والمدنيممة واالنسممانية 

والعدالة والمساواا لجميع الملاط ي  اماو القانلن . وال يمك  تصلر 

تحقيه وذه االوداف في ضق الفسار واليهميش وغياب العدالمة فلهمذه 

والسمميما تحقيمه الي ميممة يافمة ثير البممارز علمى االصممعدا الق مايا اليم 

فممال سممبيق الممى تحقيممه اوممداف الي ميممة المسمميدامة إال فممي  ،المسمميدامة

اقامممة مرتكممزات الحكممم الرشمميد عبممر االصممال  الهيكلممي ممم  خممالل 

تطلير اليمات عممق االقهمزا الحكلميمة وتطملير االنظممة والقملاني  

ح الي ظيمية يلن الحكم الرشيد م  خالل مراقعة اليشريعات والللائ

 إ اصبح يمثق قلور العملية الي مليمة للمدول والمجيمعمات الميقدممة 

ر الحكمم يشير الكثير م  اليجارب والدراسمات المى ان تطبيمه معمايي

الرشيد فمي ومذه المدول عملمت علمى تعزيمز عالقمة الدولمة ممع قميمع 

الممملاط ي  وبممي  الحكلمممات المريزيممة والمحليممة . فممالحكم الرشمميد 

م ظلمة ميكاملة م  اليقاليد والمؤسسات الالزمة لممارسمة عمليمات 

السمملطة ياالنيخممماب والمراقبمممة وتمممداول السممملطة وامكانيمممة صمممياغة 
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الفاعلمة وت فيمذوا ممما يع مي انمه يممارر تم ثيرا االوداف والسياسمات 

بعاروممما االقيصمممارية واالقيماعيمممة والسياسمممية ب فمممي عمليمممة الي ميمممة 

 .يافةوالبشرية 

 

 محاور  خمسةومن اجل تحقيق اهداف البحث تم تقسيمه على 

 المحور االول : منهجية البحث .

مقاربوووات المؤسسوووات الدوليوووة لمفهووووم الحكوووم المحوووور اليووواني : 

 .رشيدال

ميوة  للتنميوة المسوتدامة وعالاتهوا ياالسو  المفاهالمحور اليالث: 

 بالحكم الرشيد.

: تحليل مؤشورات الحكوم الرشويد فوي العوراق للمود   الرابعالمحور 

(2003- 2020.) 

 : االستنتاجات والتوصيات . الخام المحور 

 المحور االول : منهجية البحث .

 

 : البحث مشكلة -1

شممير العديممد ممم  االبحممار واليقممارير الدوليممة الممى تممرري مؤشممرات ي 

الحكم فمي العمراق وابيعاروما يثيمرا عم  اسمس الحكمم الرشميد بسمبب 

ناويك ع  تس م انظمة  ،لمت بهأاليحلالت السياسية واالزمات اليي 

 سياسية غير يفلءا سدا الحكم في الدولة. 

 : اهدف البحث -2

يمراب ارارا الحكمم فمي العمراق مم  يهدف البحمث المى بيمان ممدى اق 

تطبيممه مؤشمممرات الحكمممم الرشممميد المعيممممدا علمممى الصمممعيد العمممالمي 

ليحقيه الي مية المسيدامة في  اوامكانية اصالمها . يلنها تمثق مسار  

  .العراق

 :  فرضية البحث -3

ر الحكمم يي طله البحمث مم  فرضمية مفاروما ان تطبيمه وتفعيمق معماي

قميممع مسمميليات العمممق المؤسسممي ل ظمماو الرشمميد يممؤري الممى تممرابط 

 .في تحقيه الي مية المسيدامة هماالمر الذي يس ،الحكم

 

  اهمية البحث : -4

يكيسممب البحممث اومييممه ممم  ملضمملر الحكممم الرشمميد الممذي اصممبح 

معيارا او مؤشرا على قذب االسيثمارات والمساعدات الدولية فهمل 

ارر الطبيعيمة فقمط ال يشير فقط الى مسم  االسميلالل واسميثمار الممل

بق اسيثمار في الع صر البشري م  خالل اليعليم والسك  والحقملق 

ولمذلك فمان  ،واللاقبات ويذلك صيانة البيئة والحفاظ علمى رعاييهما

ربط مفهلو الحكم الرشيد ممع مفهملو الي ميمة المسميدامة ومل المحملر 

 االساسي ليحليق ال مل االقيصاري الى ت مية مسيدامة شاملة .  

 

 :  منهج البحث -5

يقمملو البحممث علممى الممم هل اليحليلممي اللصممفي معيمممدا علممى البيانممات 

المقدممممة مممم  قبمممق مجملعمممة الب مممك المممدولي ويمممذلك علمممى االبحمممار 

  .والدراسات العلمية

 الحدود المكانية والزمانية للبحث : -6

اممما  ،اقيصممرت الحممدور المكانيممة للبحممث علممى االقيصممار العراقممي 

 (.2020 -2003الحدور الزمانية فشملت المدا ) 

 

سوووات الدوليوووة لمفهووووم الحكوووم // مقاربوووات المؤس اليووواني المحوووور

 : الرشيد

ظهر مفهلو الحكم الرشميد نييجمة تفاعمق مجملعمة مم  االعيبمارات  

فممالكثير ممم   ،سمملاء ممم  ال اميممة العمليممة او ممم  ال اميممة ال ظريممة 

الكيابمممات واالبحمممار تعمممزو ظهممملر ومممذا المصمممطلح المممى اليليمممرات 

واليطلرات اليي تجلمت فمي اليليمر المذي مصمق فمي طبيعمة االروار 

واليطممملرات الم هجيمممة  ،اليمممي ت مممطلع بهممما الحكلممممات مممم  قهمممة 

واالياريمية م  قهة اخرى . فقد طر  وذا المفهلو في ظق سياقات 

وقمد تم ثر بمعطيمات راخليمة  ،ية وسياسية اقيصارية واقيماعية وثقاف

وروليممة . ويمكمم  بهممذا الصممدر االشممارا الممى بعممت المقاربممات اليممي 

 م ها :  ،ت اوليها المؤسسات الدولية بخصلص وذا المفهلو

 

 اوال : مقاربة البنك الدولي

يرى الب ك الدولي ان ارارا الحكمم تيجسمد فمي اي نشماط ييعاممق فيمه 

وان اليحمممدي المممذي يلاقمممه  ،الحكلممممة  االفمممرار والمجملعمممات ممممع

الحكلمممممات وممممل تعزيممممز اليعممممامالت السلسممممة والم يجممممة وتقلممممي  

اليعامالت المحبطة والمبدرا للطاقات في م حى باتجاه الحكم الرشيد 

يمرو يراممة ومقملق فالحكم الرشيد ول ممارسمة السملطة بشمكق يح ،

. يمممما ييجسمممد الحكمممم الرشممميد فمممي وضمممع [1]وماقمممات الجميمممع  

المممذرار الي فيذيمممة  يعمممد  وبهمممذا  ،السياسمممات اليمممي يمكممم  الي بمممؤ بهممما 

 اوقلي م اي مم  مجيمعما  ممدني  يو ،للحكلمات المسؤولة عم  واقباتهما 

ا  يكملن لكمق فمرر  ،يشارك في الشؤون العاممة وفمه سميارا القمانلن 

لت فممي بصممرف ال ظممر عمم  مريممزه االقيممماعي او االقيصمماري صمم

 .[2]الحكم وييلقى معاملة عارلة وم صفة 

 .[3] ووذا يرتكز على اعيباري  وما.
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.الي مممي ية اي بمع ممى انممه يممق ممم  لديممه مصمملحة فممي ارارا الحكممم 1

المشارية فانه يمك ه  لك ممع ت ممي  قميم االنصماف في ويرغب 

 واليسامح واليعامق مع الجميع .

قبمق الشمعب علمى فشملها  .المساءلة ووي تع ي مسماءلة االرارا مم 2

ووممي االخممرى تي ممم  قمميم الشممفافية  ،والمكافمم ا علممى نجامهمما 

 والي افسية في اخييار الملظفي  العاملي  .

ووممي ارتبمماط   ،لة مهمممة وو مما تؤيممد مقاربممة الب ممك الممدولي علممى مسمم

 ،برنممامل ارارا الحكممم ببرنممامل الم مماا االسمميثماري بصمملرا وثيقممة 

ية القصملى لقلاعمد واقمراءات واضمحة بحيث انهما يعطيان االولل

 ،وليطبيمه فعممال وثابمت لهممذه القلاعممد  ،فمي مجممال ت ظميم االقيصممار 

وليمملفير الخممدمات العامممة االساسممية وبصمملرا فاعلممة مثممق )الب ممى 

 .[4]اليحيية وتطبيه القانلن واليعليم( 

 

 . ثانياً : مقاربة صندوق النقد الدولي

 ،يؤم  ص دوق ال قد ب ومية الحكم الرشيد في قميع مرامق الي ميمة 

ولمذلك فهمل يريممز علمى قلانممب الحكمم الرشميد اليممي تمرتبط ارتباطمما  

يشمممفافية الحسمممابات الحكلميمممة  ،وثيقممما بسياسمممات االقيصمممار الكلمممي 

وفاعليممة الجمهمملر وارارا الممملارر واالسمميقرار وشممفافية االقيصممار 

ويعبمر الصم دوق عم   لمك . [5] ر الخماص وت ظيم بيئة عمق القطما

وتقمديم المدعم  ،ع  طريه رعم السياسات فمي تلمك المدول مم  قانمب

ففممي قانممب رعممم السياسممات ت حصممر  ،اليق ممي لهمما ممم  قانممب اخممر 

االول تحسمي   :ومما ،السياسات المعمززا للحكمم الرشميد فمي مجمالي 

ت ارارا الملارر العامة مم  خمالل االصمالمات اليمي تشممق مؤسسما

القطمار العماو ) مثمق الخزي ممة العاممة والب مك المريمزي والمؤسسممات 

يمما تشممق  ،العامة والخدمة المدنية ووظيفمة االمصماءات الرسممية 

االقممراءات االراريممة ) ياالن ممباط المممالي فممي الشممريات المملليممة 

للدولة وارارا الملازنمة وقممع االيمرارات ومراقبمة ال فقمات وميابعمة 

اما فمي قانمب المدعم اليق مي فيميم تعزيمز القمدرا [. 6] ماالت الفسار 

علممى تصممميم وت فيممذ السياسممات االقيصممارية وب مماء مؤسسممات فعالممة 

لص ع السياسات وتحسي  مسماءلة القطمار العماو عبمر تعزيمز القمدرا 

 .[7] الي فيذية للدولة في االملر االتية .

ت للمر  تصمميم السياسما :اليدريب والمساعدا في ب اء القدرات-1

وتعزيممز ارارا ال ممرائب والجمممارك وتحسممي  ارارا  ،الم اسممبة 

 .الملازنة وال فقات العامة 

االويممماو بمسمم لة الشممفافية فممي المعممامالت الماليممة فممي الملازنممة -2

العامممة للدولممة والب ممك المريممزي والقطممار العمماو وتحسممي  انظمممة 

ويمكمم  فممي وممذا  ،المحاسممبة ومراقعممة الحسممابات واالمصمماءات

االطممار االسمميعانة بخبممرات المؤسسممات الماليممة الدوليممة يالب ممك 

فيما ييعله بالشمفافية فمي السياسمات الماليمة وال قديمة ممع ، الدولي 

 تيبع االنفاق على الفقر . 

تدابير عملية ليعزيز ال زاوة فمي ارارا بعمت االنشمطة الحكلميمة -3

 االرارا ال ريبية . االيثر عرضة للفسار مثق ارارا الجمارك و

 

 :ثالياً : مقاربة البرنامج االنمائي لألمم المتحد 

باعيبار ان الي مية م  م ظلر البرنامل االنممائي لمممم الميحمدا ومي 

فان ال ظرا الى الحكمم الرشميد ومي علمى انمه  ،تلسيع خيارات ال ار

ممارسمممات السممملطة السياسمممية واالقيصمممارية واضراريمممة و الق مممائية 

ليمات العمليمات آوتشمق يافة شؤون المجيمع على االصعدا ليحسي  

والمؤسسات اليي يقلو ع  طريقهما االفمرار بماليعبير عم  مصمالحهم 

 وممارسة مقملقهم القانلنيمة واللفماء باليزامماتهم ومعالجمة خالفماتهم

. ووذا يشير الى خمسة مجاالت  ات أوللية تعممق علمى تحقيمه [8]

ووممي : مؤسسممات الحكممم وتشمممق  ،الحكممم الرشمميد علممى ايمممق وقممه

وارارا القطمماعي  العمماو  ،الهيئمات اليشممريعية والق ممائية واالنيخابيمة 

ورعممم الحكمم المحلممي وم ظمممات المجيمممع  ،والالمريزيممة ،والخماص

ومرملممة االنيقممال االسمميث ائية  ،وارارا الحكممم فممي االزمممات ،المممدني

[9]. 

 

  .رابعاً:  عناصر الحكم الرشيد

الرشيد مم  ثالثمة ع اصمر تيفاعمق ممع بع مها ليحقيمه ييكلن الحكم 

وول تعزيز وترشيد الحكم الرشيد . ووذه الع اصر  ،الهدف الرئيسي

 .[10]وي 

مؤسسمماتها اليشممريعية والي فيذيممة والق ممائية بالدولممة  تعممد  الدولممة : -1

الطرف الرئيسي والفعال في تجسيد الحكم الرشيد م  خالل يافة 

تحديد ووضع السياسات العامة في البالر ما تقلو به م  اشراف و

فهمي  ،بلاسطة تدخلها في مجال تشريع القلاني  ومراقبة تطبيقهما

تسيطيع وضع االليات الي ظيمية الم اسبة لفر  ميطلبات الحكمم 

و لك عبر فيح المجمال امماو المشمارية الشمعبية واميمراو  ،الرشيد

ة ومي وممدوا فالدولم ،واليعبيمر ،ومرية االخييمار ،مقلق االنسان

الكفيلممة والقمماررا علممى تحقيممه اليمملازن بممي  المجمماالت السياسممة 

 تعمد  فع مدما تقملو الدولمة بهمذه االروار  ،واالقيصارية واالقيماعية

 م  اوم ع اصر الحكم الرشيد.

ومحلريما فمي  االقطار الخاص رورا مهم   يؤريالقطار الخاص : -2

مجال الي مية واليطلير االقيصاري فالقطار الخاص اصمبح يمثمق 

الملرر الرئيس للفرص في المجاالت االقيصارية وتشليق االيدي 

ناويك ع  روره فمي مجمال االرارا ،يافة العاملة على المسيليات 

فهل يسيطيع ان يلفر المال والخبرا والمعرفمة الالزممة  ،والي مية
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يما بامكانه تلفير الشفافية لكثيمر مم  القطاعمات  ،يةلعمليات الي م

 ف ممال عمم علممى نشممر المعللمممات واضمصممائيات  تممهنظممرا لقدر

فكمق وممذه االروار  ،روره فمي تقليممق نسمب البطالممة ومكافحمة الفقممر

 تصب في اطار ارساء الحكم الرشيد.

يافممممة المجيمممممع المممممدني : ويشمممممق الم ظمممممات غيممممر الحكلميممممة -3

ة والجماعات الدي ية وال سلية ويمق المملاط ي  يالجمعيات المه ي

الذي  يسهملن في اليفاعق السياسي واالقيماعي فهل يقلو بيعبئمة 

وممذه الجماعمممات ممم  اقمممق المسمماومة فمممي االنشممطة االقيصمممارية 

  .واالقيماعية والسياسية

 

 . خامساً: مؤشرات الحكم الرشيد

مخيلمم   ت خممذ المؤشممرات الخاصممة بممالحكم الرشمميد بعممي  االعيبممار

الجلانب االقيصارية والسياسية والمؤسساتية . ويمك  االشمارا بهمذا 

الصدر الى مجملعة المؤشمرات الكميمة اليمي يعيممدوا الب مك المدولي 

 .يمؤشرات يمية ييم ع  طريقها الحكمم علمى انجمازات ارارا الحكمم

 . [11]ووذه المؤشرات وي 

ء علمى امكانيمة ي والمساءلة : يسلط وذا المؤشمر ال ملأبداء الرإ-1

على اخييار مم  يممثلهم فمي  ،وقدرا مشارية الملاط ي  في بلد ما

ال ع  مرية اليعبير وتكملي  الجمعيمات ومريمة  ف ،الحكلمات 

ي والمسماءلة يعطمي تصملرا واضمحا عم  أبداء الرإن إاالعالو . 

فهمل  ،ييفية تعبير الملاط ي  ع  تف يالتهم وتمامي  الحقملق لهمم

و تمكم  ومؤالء ألعمليات اليمي يمكم  ان تقيمد يشير الى مجملعة ا

الملاط ي  م  اليعبير ع  اودافهم الفررية والجماعيمة وتحقيقهما . 

اما المساءلة فهي تشير الى ممق الفماعلي  سملاء يمانلا افمرارا  او 

ووممذا ييطلممب  ،م ظمممات علممى تحمممق المسممؤولية عمم  تصممرفاتهم

فالصمملت  ،تحقيممه الشممفافية والمسممؤولية عمم  تبريممر االقممراءات

وم  والمساءلة شرط مسبه لللصلل الم ص  للسلع والخدمات 

 رعم تحسي  نيائل الصحة واليعليم.  ثم  

الفاعلية الحكلمية : يعكس وذا المؤشر امكانية الحكلمة وقمدرتها -2

علممى تهيئممة السياسممات السممليمة وت ظيمهمما بهممدف تحقيقهمما ووممذا 

همارات تمك مه ييطلب وقلر نظاو اراري يفملء ييميمع بقمدرات وم

م  ارارا الشؤون العامة للدولة وم ع مدور اي تليمرات مفاقئمة 

 في وذ السياسات . 

االسيقرار السياسي وغياب الع   يبي  وذا المؤشر اميممال عمدو -3

والمممذي يمممؤري  ،االسممميقرار السياسمممي او الع ممم  بمممدوافع سياسمممية

ية بدوره الى زيارا المخاطر وعدو االطمئ ان في البيئمة االقيصمار

االسميثمار  توسيكلن ال ييجة الميرتبة على  لمك انخفما  معمدال

انخفممما  معمممدالت ال ممممل  ومممم  ثمممم  سممملاء المحلمممي او االق بمممي 

 االقيصاري 

نلعية االطر الي ظيميمة : يبمي  ومذا المؤشمر قمدرا الحكلممة علمى -4

صياغة وت فيذ القلاني  اليي تسمح بيعزيز وت مية القطار الخاص 

 اسمممبة ليطممملير االعممممال ومعالجمممة المحمممدرات بايجمممار البيئمممة الم

 واالخي اقات اليي تم ع  لك .

ييعلممه وممذا المؤشممر بمرقعيممة القمملاني  وسمملطيها  :سمميارا القممانلن-5

علممى الجميممع ويممذلك مممدى ثقممة الميعمماملي  فممي االليممزاو بالقلاعممد 

نلعيممة انفمما  العقمملر ومقمملق الملكيممة  السممي ماالقانلنيممة للمجيمممع 

 م فظال ع  اميمالية الجريمة والع   والشرطة والمحاي

مكافحة الفسار : ييعله وذا المؤشر بمدى قدرا الدولة على يشم  -6

ال عم  يشم  اصمحاب ال فمل  والمصمالح  مالفسار بكق انلاعمه ف

 الخاصة وال خب المسيطرا على الدولة .

 

مية  للتنمية المستدامة وعالاتهوا ي// االس  المفاه المحور اليالث

 الرشيد.بالحكم 

اليممي ت اولممت  اتتعممدرت اليعريفمماوال مفهوووم التنميووة المسووتدامة . 

ميقاربة م  ميث الم ملن ا  يلهما  هالك  ،مفهلو الي مية المسيدامة 

اقيصارية واقيماعية وبيئية . وقمد اييسمب  ،ريزت على ثالثة ابعار 

الشمهرا الدوليمة فمي 1987تعري  المفلضية العالمية للبيئة والي مية 

الممذي يمم   علممى ان الي ميممة المسمميدامة وممي  ،وسمماط االقيصمماريةاال

الي يد م  ان قدرات ا ليلبية اميياقات ا في الحاضمر ال تمؤثر سملبا فمي 

 .[12]قدرات اقيال المسيقبق ليلبية اميياقاتهم 

 

و اك ثالثة ابعار للي مية المسميدامة ثانيا : ابعاد التنمية المستدامة : 

وومممي ميرابطمممة  ،والبيئمممي ،واالقيمممماعي ،وومممي البعمممد االقيصممماري

البعممد السياسممي ووممي  ف ممال عمم وميكاملممة فممي ظممق اطممار تفمماعلي 

 .[13] ياالتي

البعممد االقيصمماري : ييمحمملر وممذا البعممد فممي االسممار ممملل ييفيممة -1

تحقيممه نمممل اقيصمماري مسمميداو عمم  طريممه الكفمماءا فممي اسمميلالل 

تحقيممه الرفاويممة االقيصممارية ممم   ف ممال عمم  ،الممملارر الميامممة 

خممالل الحممد ممم  اليفمماوت بممي  الممدخق بممي  االقيممال الحاليممة مممع 

المحافظممممة علممممى رصمممميد ممممم  االصمممملل االقيصممممارية لمقيممممال 

 المسيقبلية .

البعممد االقيممماعي : يهممدف وممذا البعممد لخدمممة الع صممر البشممري -2

وتحسي  مسيلى معيشيه باعيباره اسار الي مية ع  طريمه رفمع 

تمملفير السممك  لالئممه ليقلممي  مسمميلى ، لى اليعلمميم والصممحةمسممي

اليلزيممممع العممممارل للممممدخق والثممممروات االويممممماو بممممالمرأا  ،الفقممممر
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ممايممة مقمملق االنسممان وممايممة  ،واشممرايها فممي عمليممة الي ميممة

 واميراو خصلصيات الي لر الثقافي .

البعممد البيئممي : ييمحمملر وممذا البعممد ممملل الكيفيممة اليممي يمكمم  ممم  -3

المحافظمممة علمممى المممملارر الطبيعيمممة واالسممميخداو االمثمممق خاللهممما 

المحافظممة علممى الممملار االوليممة والطاقممات غيممر و ،والرشمميد لهمما 

المحافظمممة علمممى اللابمممات والمسمممامات الخ مممراء و ،الميجمممدرا 

 ومماية البحار والمحيطات .

وممذا البعممد ممم  اوممم وممذه االبعممار ا  ال يمكمم   يعممد  البعممد السياسممي : -4

رونه فهل يلفر االطار الذي تيجسمد م  بقة ان تيجسد لمبعار السا

فيممه مبممارو وقلاعممد الحكممم الرشمميد وارارا الحيمماا السياسممية ارارا 

ت مممم  الشمممفافية والمشمممارية فمممي اتخممما  القمممرار وت مممامي الثقمممة 

فهمذا  ،والمصداقية والمحافظة على السيارا واالسيقاللية للمجيممع

ة علممى مسمميلى االبعممار البعممد يسممهم بفعاليممة فممي تجسمميد االسمميدام

 السابقة.

 

ثاليووووا : دور مبووووادا الحكووووم الرشوووويد فووووي تحقيووووق ابعوووواد التنميووووة 

 المستدامة : 

ان تب ي مبارو الحكم الرشيد في اي بلد سملف يكملن لهما رور يبيمر 

في الحد م  مخيل  الجلانب السلبية المؤثرا على الي مية المسيدامة 

ب بعاروا االقيصارية واالقيماعية والسياسمية والبيئيمة .وومذه االروار 

 . [14]وي 

رور مبممارو الحكممم الرشمميد فممي تحقيممه البعممد االقيممماعي للي ميممة  -1

ييجلى وذا الدور م  خالل تخفميت تكلفمة الخمدمات ، والمسيدامة

والرفممع ممم   ،السممك  واليعلمميم واالقيماعيممة االساسممية يالصممحة 

االمر الذي يمؤري المى تخفميت معانماا الطبقمات الفقيمرا  ،قلرتها

يما ان تحقيه العدالمة والمسماواا فمي  ،وتحس  ظروفها المعيشية 

 فجلا بي  االغ ياء والفقراء .رفع ال رائب يساعد على تقلي  ال

رور مبارو الحكم الرشيد في تحقيه البعد االقيصاري للي مية : ان -2

االسيخداو االمثق والعقالني للملارر االقيصارية يسمهم فمي الرفمع 

مممم  الكفممماءا والفعاليمممة االقيصمممارية فمممي ت فيمممذ مشممماريع الي ميمممة 

ط الفسمار ووذا ييحقه م  خالل تب ي اسميراتيجية ضمب،المسيدامة 

وتمملفير المعللمممات وتعزيممز نظمماو المسمماءلة  ،وتعزيممز الشممفافية

االمر الذي يسهم بيعزيمز وتفعيمق االسميثمارات  ،والرقابة المحلية

والرفع م  معدل ال مل االقيصاري . ان ضبط  ،المحلية واالق بية

ا رور يبير في رعم وزيارا مجمم االيمرارات مالفسار والمساءلة له

 بة االنفاق العاو .الحكلمية ومراق

رور مبممارو الحكممم الرشمميد فممي تحقيممه البعممد البيئممي للي ميممة: ان   -3

ووذا يظهر  ،المساءلة القانلنية لها رور يبير في تحقيه وذه البعد

وم مع اليصمرف  ،م  خالل االسيلالل القمانلني للمملارر الطبيعمة

ن اتبمممار اسممميراتيجية محكممممة إميممث  ،بهمما بشمممكق غيمممر قمممانلني 

لحليمة قطار الملارر المائية سملف تمكم  مم  اليصمدي بفاعليمة 

لمخيل  ممارسات الفسار . يما ان اعيمار ومذه االسميراتيجية فمي 

قطممار الصمم اعات االسمميخراقية القائمممة علممى الشممفافية وتمملفير 

المعللمممممات ال ممممرورية الخاصممممة بممممالعقلر والصممممفقات تسمممممح 

شمميلر الرشملا اليممي تم مع ممم  االسميلالل غيممر بمحاربمة الفسمار و

 الكفلء لعائدات وذه الملارر االسيراتيجية . 

رور مبممارو الحكممم الرشمميد فممي تحقيممه البعممد السياسممي للي ميممة:  -4

ييحقممه وممذا البعممد ممم  خممالل تعزيممز اليممات ال زاوممة والمسمماءلة 

والشفافية للمؤسسات وللمسؤولي  في الحكلمات وضمان اليمثيق 

يما ان ترسيخ مبارو  ،ب في عملية ص ع القرار الم اسب الم اس

الديمقراطيممة ومكممم القممانلن واميممراو مقمملق االنسممان والحريممات 

يحريممة الممرأي واالخييممار واليعبيممر سمميكلن لهمما رور يبيممر فممي 

 تحقيه وذه االبعار. 

 

// تحليل مؤشرات الحكم الرشويد فوي العوراق للمود   المحور الرابع

(2003- 2020): 

ك العديمممد مممم  المؤشمممرات الدوليمممة اليمممي تصمممدروا المؤسسمممات و ممما

وفي وذا البحث سييم اليرييز على المؤشمرات  ،والم ظمات الدولية 

وتكيسب وذه المؤشرات اوميمة خاصمة  ،الصاررا ع  الب ك الدولي 

ن تطبيقها في اي بلد يعكس مدى يفاءا وفاعلية المؤسسمات إميث  ،

ر الحكمم الرشميد ومي بمثابمة يمعاي اليي تمارر السلطة. ا  ان تطبيه

مؤشرات عالميمة ليقيميم وقيمار اراء المؤسسمات الحكلميمة لمخيلم  

فهممي اصممبحت وسمميلة تسيرشممد بهمما الجهممات المانحممة  ،رول العممالم 

  واالقانمممب فمممي صممم اعة قمممرارات اليمليمممق يوالمسممميثمري  المحليممم

ق واالسيثمار . ويقلو الب ك الدولي ب شر سمية معماير تجميعيمة فمي يم

و  -2,5وقمد اعطيمت ررقمات تيمراو  بمي  ) ، 1996عاو م ذ العماو 

ميث تمثق الدرقة السمالبة انخفما  تلمك  ،( ليحديد نييجة الحكم2,5

المؤشممرات فيممما تع ممي الدرقممة الملقبممة ارتفممار نسممبة تطبيممه تلممك 

المؤشرات ووذا يدلق على وقلر الحكم الرشيد . ويعيممد قيمار ومذه 

ر اساسممية تيمثممق فممي بعممد سياسممي وبعممد ر علممى ثالثممة ابعممايالمعمماي

فالبعمممد  ،ويقمممار يمممق بعمممد بمؤشمممري  ،اقيصممماري وبعمممد مؤسسممماتي

السياسي يقار م  خالل مؤشري اليصليت والمسماءلة واالسميقرار 

السياسممي بي ممما يقممار البعممد االقيصمماري ممم  خممالل فعاليممة الحكلمممة 

ن اما البعد المؤسسمي فيقمار بمؤشمري سميارا القمانل ،وقلرا الي ظيم

ومكافحمممة الفسمممار . ورقمممق معرفمممة ملقمممع العمممراق فمممي ظمممق ومممذه 

 . (1رات سييم رراسيها م  الجدول )المؤش
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 (2020 -2003( مؤشرات ادار  الحكم في العراق للمد  ) 1جدول )

 مكافحة الفساد سياد  القانون نوعية االطر التنظيمية الفاعلية الحكومية االستقرار السياسي ابدأ الرأي والمسائلة السنة

2003 1.50- 2.39- 1.70- 1.41- 1.64 1.21- 

2004 1.64- 2.18- 1.59- 1.65- 1.83- 1.48- 

2005 1.30- 2.69- 1.63- 1.53- 1.71- 1.37- 

2006 1.28- 2.83- 1.72- 1.39- 1.68- 1.45- 

2007 1.13- 2.77- 1.57- 1.32- 1.84- 1.46- 

2008 1.10- 2.47- 1.24- 1.15- 1.77- 1.46- 

2009 1.02- 2.18- 1.18- 1.01- 1.70- 1.33- 

2010 0.99- 2.24- 1.20- 1.05- 1.56- 1.26- 

2011 1.07- 1.85- 1.13- 1.09- 1.45- 1.17- 

2012 1.08- 1.93- 1.11- 1.25- 1.46- 1.22- 

2013 1.06- 2.01- 1.10- 1.24- 1.45- 1.28- 

2014 1.14- 2.48- 1.4- 1.25- 1.33- 1.33- 

2015 1.13- 2.26- 1.25- 1.24- 1.42- 1.37- 

2016 1.02- 2.31- 1.27- 1.13- 1.63- 1.39- 

2017 1.05- 2.31- 1.26- 1.20- 1.63- 1.37- 

2018 1.00- 2.53- 1.31- 1.17- 1.75- 1.39- 

2019 0.96- 2.60- 1.34- 1.18- 1.72- 1.34- 

2020 1.01- 2.53- 1.33- 1.38- 1.75- 1.28- 

 www.govindicators.orgالمصدر : اعدار البامث باالعيمار على مجملعة الب ك الدولي على الرابط   

 

 

مم  ضمع  واضمح فمي  يي ح م  الجمدول اعماله ان العمراق يعماني

ا  لمممم تشمممهد  ،الممممدا المدروسمممة  لمؤشمممرات البعمممد السياسمممي خمممال

فقمد سمجق مؤشمر اليصمليت  ،مؤشرات وذا البعد اي تحس  ايجابي 

واف ملها   ، 2003( عماو -1.64نييجة للحكمم بللمت ) أقق  والمساءلة 

( . اما مؤشمر االسميقرار السياسمي -1.01فقد بللت ) 2020في عاو 

مموغيمماب الع مم  ف م خف ممة للحكممم ويلهمما تقممع  اهممل االخممر سممجق قيم 

ا  سممجق  ،ولممم يشممهد اي تحسمم  ايجممابي  ،ضممم  المسمميلى السمملبي

( واخف مها فمي عماو -2.01بللمت )  2013اف ق نييجة للحكم عاو 

(. ويعكمس تمدولر مؤشمرات ومذا -2.83فقد بللت )  2006في عاو 

  غيماب البعد في الدولة عدو تحممق الفماعلي  لمسمؤولياتهم ف مال عم

المملعي ب وميممة العمممق السياسممي نييجممة ال زاعممات اليممي تحممدر بممي  

 اقطاب السياسة في العراق .

اممما فيممما ييعلممه بمؤشممرات البعممد االقيصمماري وبممالرغم ممم  وقلعهمما 

قميعمما فممي المسمميلى السمملبي فمميالما ان مؤشممر الفاعليممة الحكلميممة  

عماو ( -1.4المى )  2006( عماو  -1.72ملحلظما مم  )  اسجق تحس   

مؤشمر الجملرا الي ظيميمة فبعمد ان سمجق إلمى . يذلك بال سمبة  2014

( تحسمم  وممذا المؤشممر -1.65بللممت ) 2004نييجممة للحكممم عمماو  أقممق  

. ووذا اليدني ول نيما  تمدولر االوضمار  2009( عاو -1.01وبلغ )

 .البلد وغياب االقراءات الرقابية السياسية واالم ية واالقيصارية في

الجممدول اعمماله يالممما  ان مؤشممرات البعممد  وع ممد تفحمم  بيانممات

المؤسسمماتي وممي ميباي ممة ولمميس ثابيممة علممى مسمميلى وامممد ف جممد ان 

-2003ررقة الحكم الرشيد لمؤشر سيارا القانلن في العراق للمدا )

نييجممة  أقممق  ا  بللممت  ،( قميعهمما تقممع فممي المسمميلى السممالب 2020

او ( عممم-1.33( واف ممملها )-1.84ب حمممل ) 2007للحكمممم فمممي عممماو 

الرقابة  وقلر. ووذا يعلر الى عدو محاسبة المسؤولي  وعدو 2014
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ال عممم  وقممملر المحاصصمممة الحزبيمممة  ممموانعمممداو تممملفير االمممم  ف

حاول يق م ها مماية اتباعها والدفار يالمسيطرا على الحكلمة اليي 

ع هم وان يان على مساب القانلن . يذلك ان ررقمة الحكمم لمؤشمر 

ووممي نفسممه لكمم  بقيممت باالطممار  ،اي ممةالسمميطرا علممى الفسممار وممي ميب

انخفمما  وممذا المؤشممر بفعممق انيشممار ممماالت الفسممار فممي الدولممة فممي 

ف ال ع  تهريب المال العاو وتزوير االنيخابمات .  ،قميع مفاصلها

( -1.17فيالما ان اف مق نييجمة للحكمم سمجلها ومذا المؤشمر ومي ) 

 (.-1.48ا  بللت )  2004وارنى نييجة في عاو  2011عاو 

( ان اليحسم  فمي مجممق المؤشمرات بمدأ م مذ 1يالما م  الجدول ) 

بعمممد اليليمممر السياسمممي فمممي العمممراق مممما عمممدا مؤشمممر  2004العممماو 

االسمميقرار السياسممي بممدأ ييصمماعد بسممبب المشممايق السياسممية اليممي 

 لت قائمة .اتعص  بالبلد واليي الز

 

 والتوصيات : المحور الخامس: االستنتاجات

 اوال: االستنتاجات :

ير الحكممم الرشمميد يممؤري فممي نهايممة المطمماف الممى يان تطبيممه معمما -1

تمممرابط قميمممع مسممميليات العممممق المؤسسممماتي ل ظممماو الحكمممم ) 

السياسممي االقيصمماري االقيممماعي البيئممي ( ووممذا ييطلممب تحقيممه 

مبدأ العدالة والمساواا . ولذك يرى العديد م  البامثي  ان الحكم 

 الرشمممميد يعممممد ال مممممان والرييممممزا االساسممممية ليحقيممممه الي ميممممة

رن الحكمممم الرشممميد يقممملو علمممى اسمممار ممارسمممة  ،المسممميدامة 

الصالميات السياسمية واالقيصمارية واالراريمة علمى المسميليات 

ويشمممق قطاعممات الدولممة االراريممة والقطاعممات الخاصممة يافممة 

وم ظمات المجيمع المدني وفه ابعار وخصائ  الحكمم الرشميد 

القممانلن والمسممائلة الميمثلممة بمما ) الديمقراطيممة والشممفافية ومكممم 

 . (والمساواا

ووممذه البيئممة  ،ان الي ميممة المسمميدامة تيطلممب تمملفر البيئممة الم اسممبة -2

ر الحكم الرشيد . وم  خالل ما تم م اقشيه يتيمثق في اقامة معاي

مممم  مؤشمممرات الحكمممم الرشممميد الخاصمممة بمممالعراق تظهمممر ومممذه 

إال ،المؤشرات تدني ارارا الحكمم فمي البلمد وبمالرغم مم  تباي هما 

فمي بعمت المؤشمرات بدرقمة ايبمر مم   ،انه يالما تم خر البلمد

فهمممل ميممم خر قمممدا فمممي مؤشمممر االسممميقرار السياسمممي  ،االخمممرى 

لظروف اليي يممر إلى اوغياب الع   ووذا امر طبيعي بال سبة 

مؤشممري سمميارا القممانلن إلممى بهمما البلممد ويممذلك االمممر بال سممبة 

ء يممان فممي بقيممة وبممالرغم ممم  ان االرا ،والسمميطرا علممى الفسممار 

 المؤشرات اف ق إال انه الييالئم وإمكانيات البلد.

ان ما يمك  اسي ياقه م  خمالل المؤشمرات الملاررا فمي الجمدول  -3

(  ان ارارا الحكم في العراق يمك  قياسها بشكق م هجي 1رقم )

ومم  الممكم  تحسم  االراء فمي المؤشمرات اليمي سمجق  ،وم ظم

اليذبذب لم يكم  اعيباطما وانمما مسمي د رن وذا  ،فيها البلد تذبذبا 

رن المؤشمرات المخيلفمة تم عكس امما  ،الى ظروف ملضملعية 

فكلمما تمدنى او تحسم   ،إيجابا على المؤشرات االخمرى  وأسلبا 

 ،اراؤومما فممم  الم طقممي ان تمم عكس علممى المؤشممرات االخممرى 

فمممثال ان تحسمم  مؤشممر سمملطة القممانلن يمم عكس علممى مؤشممرات 

او االسيقرار السياسي او فعالية الحكلمة او  الصلت والمساءلة

 لفسار وبالعكس .قلرا الي ظيم او السيطرا على ا

 

 ثانياً: التوصيات :

ييطلمممب تحسممم  مؤشمممر الصمممملت والعدالمممة اصمممال  سياسممممات  -1

المؤسسممات السياسممية ممم  نمملامي اليشممريع والميابعممة والرقابممة 

والعمممق علممى معالجممة ممملاط  المملو  اليممي رافقممت ب مماء وممذه 

لمؤسسات ياليلافقية السياسية والمحاصصة الحزبيمة والريملن 

 .  الى مبدأ الكفاءا والمه ية في اس ار المهاو اللظيفية 

مؤشمممر االسممميقرار السياسمممي وغيممماب الع ممم  المممذي سمممجق فيمممه   -2

ييطلممب اصممال  وتعزيممز رور المؤسسممات  ،العممراق اسمملأ اراء 

االم ية م  خالل ايجمار نظماو اسميخباري مه مي يسمهم فمي مفما 

ام  واسيقرار الدولة وب اء وذه المؤسسات علمى قلاعمد واسمس 

تطليروا عمليا  وط ية بعيدا ع  الحزبية والجهلية والعمق على

وتكييكيمما ممم  خممالل تطمملير مخرقممات االياريميممات والكليممات 

 والمدارر العسكرية .

ييطلب تحسي  اراء مؤشر فعالية الحكلمة اصال  رور سياسات  -3

االقيصممار الكلممي وغيرومما ممم  السياسممات اليممي يمكمم  ان تحقممه 

وومذا ييطلمب العممق علمى  ،االسيخداو الكفلء والرشميد للمملارر 

ر اراء ت خمممذ ب ظمممر االعيبمممار اميمممراو المبممماررات يمعممماي تطمملير

والعمممق الطمملعي واميممراو اليخصمم  وتقسمميم العمممق واعيمممار 

القلاعد االخالقية في ممارسة االعمال واميراو لفئات المسيفيدا 

 والمسيهدفة 

مؤشممر الجمملرا الي ظيميممة ييطلممب وممذا المؤشممر ضممرورا امممدار   -4

اا مالئممم لعمممق القطممار تليممرات مؤسسممية وقانلنيممة تخلممه م مم

الخممماص وومممذا يؤيمممد ضمممرورا االويمممماو بالم ممماا االسممميثماري 

والممذي يشمممق ازالممة القيمملر الكميممة وال لعيممة اليممي تعيممه مريممة 

القطممار الخمماص وت ميممة العالقممة الميلازنممة بممي  القطممار العمماو 

 والخاص .

مؤشر سيارا القمانلن وومذا المؤشمر ييطلمب وقملر قملاني  تحكمم  -5

ى ممم  ييعممدى علممى الحقمملق والحريممات العامممة وان وتعاقممب علمم

 ،تفمر  الدولممة سمملطيها علممى الجميممع رون اي اسمميث اء او تميممز
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وال يحيما  إال  ،وقد يفق الدسيلر العراقي والقلاني  ال افذا  لمك

 الي فيذ والمراقبة .

مؤشر السيطرا على الفسار : ييطلب وذا المؤشر تفعيمق االليمات  -6

للحممد م ممه م ممع انيشمماره ممم  خممالل اسمميخداو واالروات القانلنيممة 

وسمممائق المسممماءلة والشمممفافية وال زاومممة وتطبيقهممما فمممي قميمممع 

غيمر رسممية مم  اقمق  وأمؤسسات الدولة سملاء يانمت رسممية 

 .فسارخله بيئة خالية م  ال
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