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أعزائي الطلبة ستجدون في هذه وثيقة دروسا تتعلق بالحكامة فستجدون في الدرس 

. مفهومها ومكوناتها ولمحة تاريخية عن الحكامةاألول 

أهداف  والتنمية من منظور الحكامةأما في الدرس الثاني ستجدون عنصرا يتناول 

.  عالقة التنمية بالحكامةوالتنمية المستدامة 

 

الحكامة: المحور الثاني  

 الدرس األول

 مفهوم الحكامة

 عن نشأة الحكامة  لمحة تاريخية1-

كتابات البنك الدولي  في1989عام(governance) الحكامة كانت بدايات ظهور مفهوم
المتعمقة بكيفية تحقيق التنمية االقتصادية، ومحاربة الفساد، حيث تم الربط بين اإلدارة 

أدبيات البنك الدولي عمى أن األدوات  الحكومية الكفؤة والنمو االقتصادي، كما بينت
الحكومية لمسياسات االقتصادية البد أن تكفل العدالة والمساوات باإلضافة الى كونها 

 اقتصادية وفعالة

وقد زاد التركيز عمى االبعاد الديمقراطية لممفهوم من حيث تدعيم المشاركة وتفعيل  .
شرعيا لمواطنيها، ثم تطور المفهوم ليصبح  من الدولة ممثال يجعل المجتمع المدني، وما

 .بالحكم والحكومة كل األنشطة المرتبطة يشمل محدد، الحقل دراسي مؤشر

ودور الحكومة من جانب والتطور  ويعود ظهور المفهوم إلى التغير الذي طرأ عمى طبيعة
 كان لظهور العديد من المتغيرات جانب آخر، ففي الجانب العممي من لعممي ا المنهجي



كفاعل رئيس في صنع السياسات  من النظرة التقميدية لمدولة جعل الدور البارز الذي
 .موضع شك العامة

 :من خالل ذلك يظهر

 زيادة أهمية البيئة الدولية في عممية وضع السياسات؛ -

 التأثر بالضغوط الدولية؛ ضعف قدرة الدولة عمى مقاومة -

 انخفاض قدرتها عمى ممارسة وظائفها في ظل العولمة وثورة االتصال؛  -

انتقل من مفهوم اإلدارة العامة إلى مصطمح اإلدارة  النظري  األكاديمي وعمى الجانب
بوساطة البيروقراط، إلى حكومة تدار  الحكومية التي تعكس االنتقال من حكومة تدار

 المنظمات استمرارية  عمى بوساطة المنظمين الذين يممكون القدرة عمى االبداع والمحافظة

 .وديمومتها

وقد أدى هذا إنهيار االجماع العممي لمجوعة من القيم التي تشكل أسموب اإلدارة العامة 
مثل احترام االقدمية والتدرج الوظيفي وظهور مجموعة أخرى من القيم حمت محمها مثل 

 .الفردية التمكين والتركيز  عمى النتائج، وا عطاء فرصة أكبر  لممسؤولية

 :الحكامة  تعريف2-

يتداول هذا المصطمح في وسط المتخصصين في التنمية، والدراسات الحكومية المختمفة 
المصطمح إلى أكثر من معنى في المغة  واالقتصادية، حيث ترجم هذا اإلدارية منها
 .الحاكمية الحكمانية، الحكم الواسع، إدارة الحكم والحكم الراشد، :العربية منها

الحكامة  الذي جاء فيه أن تعريف البنك الدولي :ومن أهم التعاريف التي تناولت الحكامة



 .القوة في إدارة الموارد االقتصادية واالجتماعية لمدولة من أجل التنمية أسموب ممارسة

كما عرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحكامة انها ممارسة السمطة االقتصادية 
كافة المستويات، ويضم اآلليات والعمميات  إلدارة الشؤون عمى اإلدارية والسياسية أو

 من التعبير عن مصالحهم  األفراد والجماعات والمؤسسات التي يمكن من خاللها
 . وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خالفاتهم

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الحكامة انها  استعمال السمطة السياسية  وعرفت
وتطبيق الرقابة عمى تسيير الموارد في المجتمع  من أجل تحقيق تنمية اقتصادية 

 .واجتماعية

 :الحكامة عمى ثالث أبعاد تنطوي تعاريف

 .بعد سياسي تمثيمي يقوم عمى حكم القانون والمساواة والمساءلة-

 .بعد تقني يتعمق بالكفاءة والفعالية-

 .بعد اقتصادي اجتماعي يتعمق بتحويل النمو االقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة-

 : هناك آليات رئيسة منها :مكونات الحكامة

طار تشريعي مالئم يسمح بالمشاركة :الدولة  .التي توفر بيئة سياسية وا 

 الذي يوفر مناصب شغل و كشريك في اإلدارة؛ :القطاع الخاص

ودورها في تسهيل تقاطع الفعل السياسي : المجتمع المدني واألحزاب والجمعيات
 .الجماعات حتى تقوم بالمشاركة في األنشطة واالجتماعي عبر تعبئة



 

 الرابع الدرس

  : التنمية من منظور الحكامة1-

تحت 28/11/1991في صدر مقرر عن مجمس وزراء المجموعة االقتصادية األوربية
 عنوان حقوق االنسان

والتنمية، فإذا كان الحكامة تعني حسن التصرف في إدارة الحكم لجهة  الديمقراطية
 لحدودها والمساواة، الشفافية والمسائمة

أحيانا، فإنها يمكن أن تساعد في تحقيق التنمية وتشتبك مع  الدنيا ولمشرائح الدنيا
 عمى عالقة دليل الديمقراطية، وهذا

 .الحكامة بالتنمية

نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغيرات في الفرد والجماعة والتنظيم من  :مفهوم التنمية
 حيث المعمومات والخبرات

ومن ناحية األداء وطرق العمل، ومن ناحية االتجاهات والسموك مما يجعل الفرد 
 والجماعة صالحين لشغل وظائفهم

نتاجية عالية وتعرفها المجنة العالمية لمبيئة والتنمية بأنها التنمية التي تمبي  بكفاءة وا 
 .المقبمة عمى تمبية احتياجاتها بقدر األجيال من دون المساومة  احتياجات الحاضر

 : أهداف التنمية المستدامة2-



 تحقيق نوعية حياة أفضل لمساكنة؛ -

 تحقيق استغالل واستخدام عقالني لمموارد؛ -

 .تمع ربط المجتمع  بأهداف التكنولوجيا الحديثة -

 : عالقة الحكامة بالتنمية3-

 : إن عالقة التنمية بالحكامة  يمكن قراءتها من خالل ثالث زوايا هي

 تشمل الحضر والريف وجميع الطبقات االجتماعية والفئات بما فيها المرأة :وطنية -1
 .والرجل

 أي التوزيع العادل لمثروة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وعالقات دولية تتسم: عالمية -2

 بقدر من االحترام والمشترك

 .اإلنساني والقواعد القانونية

. أي مراعاة مصالح األجيال الحالية واألجيال الالحقة: زمنية -3

 

 

 ترقبىا في الوراسلت الوقبلت أسئلت اهتحبى  هبدة الحكبهت والوىاطنت  وستكىى :مالحظة

. في ضىء هب هى هقدم لكن في الدروس وأنتن هطبلبىى ببإلجببت عنهب وتقديوهب لألستبذ

 


