احلكم الراشد ،من أجل تنمية اقتصادية مستدامة يف عامل معقد
الدكتور توفيق بج بج

كبري احملاضرين جبامعة ماالاي ،ماليزاي
مستخلص البحث
يف ظل عامل معقد ،ويف ظل مفاهيم جديدة؛ كالعوملة ،احلكم الراشد والتنمية املستدامة ،أصبح من الضروري
مساءلة علم االقتصاد احلديث ،ومبختلف نظرايته عن سبب جناح النظرايت التنموية يف البلدان املتقدمة ،وفشلها
يف بلدان العامل الثالث؟ إن هدف هذا البحث هو التعرف على طبيعة العالقة بني احلكم الراشد والتنمية
املستدامة من جهة ،وأتثري متغريات عاملنا اليوم على طبيعة ونوعية هذه العالقة؟ لقد انطلقت هذه الورقة البحثية
من اإلطار املفاهيمي ملكوانت املوضوع ،لتنتقل ابلتحليل إىل املؤشرات واألبعاد اليت تؤثر يف عالقة احلكم الراشد
ابلتنمية املستدامة يف عاملنا اليوم ،لتصل إىل بيان اإلطار األمثل ،الذي ميكن من خالله إحداث تنمية اقتصادية
مستدامة يف ظل حكم راشد .لقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي فيما خيص عرض اإلطار املفاهيمي،
كما اعتمدت الدراسة على املنهج التحلي لي يف حتليل املؤشرات واألبعاد ،كما مت استخدام املنهج املقارن يف بيان
الفروق بني التجارب املختلفة .أظهرت النتائج أن اإلطار املفاهيمي حيتاج إىل ضبط ،وخاصة أن املفاهيم تتأثر
بعوامل :البيئة ،الرتمجة والشمولية.كما أابنت الدراسة يف شق املؤشرات واألبعاد ،إىل أن تعدد مؤشرات املنظمات
الدولية ،وعدم جتانسها وقدرهتا التأثريية املختلفة ،وصعوبة قياسها تعترب من العوامل التضليلية يف الدراسات
اإلحصائية ،وهذا ما يعقد مسألة بناء النماذج االسرتشادية .واختتمت الدراسة ابلتأكيد على أن العالقة بني
احلكم الراشد والتنمية املستدامة يف األوضاع العاملية املثلى ،هي عالقة تكاملية ختادمية .فاحلكومات ميكن أن
تلعب دورا حموراي يف حتقيق التنمية املستدامة إذا ما توافرت اإلرادة السياسية ،وذلك ابعتماد عناصر احلكم الراشد؛
أال وهي :املسؤولية ،العدل ،الشفافية واالستقاللية.
الكلمات املفتاحية :التنمية املستدامة ،احلكم الراشد ،النظرايت التنموية ،عناصر احلكم الراشد.
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املقدمة

لعل من انفلة القول التأكيد على أن لكل زمان أدبياته ومفاهيمه ،اليت تعكس يف جمملها التغريات

البنيوية اليت خيضع هلا اجملتمع .ومن مثة ال غرابة أن تطفو مفاهيم ومصطلحات جديدة مل تكن موجودة من قبل،
وخاصة أن عاملنا اليوم ،عامل متسارع يف مجيع اجلوانب واجملاالت .إن مفاهيم احلكم الراشد ،والتنمية االقتصادية
املستدامة ،والعوملة من املفاهيم اليت أخذت حقها من التداول والدراسة خالل العقود الثالثة األخرية .وال يزال
االهتمام يتزايد هبا ،حبكم ال تحدايت واملشاكل اليت تعاين منها كثري من الدول؛ كاألداء االقتصادي اهلزيل،
والفشل يف حتقيق التنمية ،وظهور أقطاب ومنظمة عاملية تعترب نعمة لبعض الدول ونقمة على بعضها ،مما ولد يف
كثري من األحايني أزمات اقتصادية عاملية خانقة .ففي ظل هذه املستجدات والتحدايت ،يصبح من الضروري
مساءلة الفكر التقليدي ،وخاصة الليربايل منه عن دور الدولة يف ضبط النشاط االقتصادي ،وخاصة أن أدبيات
هذا الفكر جعلت من السوق هو الضابط الرئيس للتنافس بني األعوان االقتصادية املنتجة خالل عقود من الزمن،
لترتاجع مع هناية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين لصاحل دور الدولة كضابط للسوق ،وذلك من
خالل إدخال أبعاد احلكامة يف املؤسسات املختلفة.

لقد خضع مصطلح التنمية يف حد ذاته ،وعرب التاريخ إىل مراجعات عديدة خالل الفرتة ما بني هناية
احلرب العاملية الثانية ،وتسعينيات القرن املاضي .لقد تطور مفهوم التنمية ليصبح مفهوما إنسانيا ،بعد أن كان
مفهوما يتعلق ابلنمو االقتصادي فحسب ،ليصبح فيما بعد مفهوما إنسانيا مستداما .وخالل هذه املسرية كان
احلكم عامال حيواي يف عملية التحول االجيايب يف بعض الدول ،وعكس ذلك يف دول أخرى .فأين مكمن اخللل
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اي ترى ابلنسبة للدول ال نامية؟ هل هو يف غياب نظام احلكم الراشد على مستوى املؤسسات ،والقطاعات
والدول ،أم يف نظرايت التنمية يف حد ذاهتا ،أم يف آليات التنمية املعتمدة لدى الدول املتخلفة؟ لقد دونت مفكرة
كثري من الباحثني مناذج لدول استطاعت بفضل مبادئ احلكم الراشد ،أن تتجنب األسوأ من الناحية االقتصادية
والسياسية واالجتماعية والبيئية .ولقد جلبت هذه التجارب الناجحة أنظار كثري من الدارسني لعالقة احلكم الراشد
ابلتنمية املستدامة يف جوانبها الثالث األساسية؛ االقتصادية ،االجتماعية والبيئية .كما بنت كثري من الدول
إسرتاتيجية وطنية تربط بني احلكم الراشد والتنمية املستدامة ،كما أولت دراسات وتقارير املنظمات الدولية أمهية
كربى للموضوع ،وخاصة يف شقه امليداين.

إن الدارسات والبحوث اليت اهتمت برصد العالقة بني احلكم الراشد والتنمية املستدامة ،اهتمت بداية
برصد العوامل اليت تصنع الفوارق بني الدول يف مستوى الرفاه ،والذي تعزوه بعض الدراسات إىل عاملي اجلغرافيا
واملؤسسات

)Daron Acemoglu,2003

(كما أظهرت نتائج دراسات ميدانية أن للمؤسسات أتثريا واضحا

على عدم استقرار النمو ،فكلما ارتقت جودة املؤسسات  ،كلما اخنفض عدم استقرار النمو ،وأكثر من هذا فإن
التأثري ابق ومستقر ومعترب حىت حتييد فعل السلطات العمومية ) .( Hali Edison,2003ومع مرور الزمن ظهر
شعور قوي لدى الكثريين ،أبن مبادئ احلكم الراشد وحكامة املؤسسات هي ،منظومة شاملة قادرة على ختفيف
الصراع ،وتزيد من االندماج والتفاعل بني خمتلف األطراف  ،وذلك بزايدة فاعلية اإلفصاح واملساءلة والرقابة
والتحفيز ( ،)Hitt et al., 2003كما أهنا تعمل على تعظيم قيمة الدولة ودعم قدراهتا التنافسية مبا يساعدها يف
خلق فرص عمل جديدة ،واحلصول على التمويل املطلوب  ،وتساعد على االستخدام األمثل للموارد وتعزيز
املساءلة ،وحسن توزيع اخلدمات وإدارهتا  ،مبا يؤدي إىل خلق مناخ مالئم لألعمال ( .)Alter, 2003وعليه يظهر
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أن هناك اتفاق بني الدارسني حول األثر الذي حيدثه احلكم الراشد على التنمية االقتصادية املستدامة؛ ولكن
اخلالف حاصل حول طبيعة هذا التأثري ومستواه واجتاهه؟
ومما سبق ميكننا أن ندرك أمهية موضوع ال بحث ،يف استكشاف العالقة الرتابطية بني احلكم الراشد وإطار
املؤسسات من جهة ،والتنمية االقتصادية املستدامة من جهة أخرى .وهذا ما ميكننا من دراسة مؤشرات احلكامة
االقتصادية للمؤسسات وأتثريها على التنمية االقتصادية املستدامة.
 .1اإلطار املفاهيمي للموضوع
 1.1احلكم الراشد
احلكم الراشد ،أو "احلكم الصاحل" ،أو " احلوكمة" أو " احلكامة" ،كلها مصطلحات شاع استخدامها يف
السنوات األخرية ،يف امليدان التنمية االقتصادية والعلوم السياسية للتدليل على املصطلحات
Governance, Governance

االجنليزية ,Corporate

 .Goodوال ميكن أن جند تعريفا متفقا عليه نتيجة أن استعمال هذه

املصطلحات هو وليد البيئة اليت نشأت فيها ،كما أن هناك فروق يف االستعمال هلذه املصطلحات بني أدبيات
املنظمات الدولية املختلفة ،فأدبيات البنك الدويل مثال تستخدم مصطلح احلكم الراشد للتدليل على فكرة اإلدارة
الرشيدة بدالل ة النمو االقتصادي ،عندما يتم التطرق إىل التنمية ،يف حني أن املفهوم على املستوى السياسي،
يعاجل مسألة احلكم والعالقة بني عامة الناس واإلدارة احلاكمة ،مبا يدخل يف ذلك مسألة الشرعية واملشاركة
مكوانت للحاكمية الراشدة (فرجاين.)2004،
والتمثيل واملساءلة ،إضافة إىل اإلدارة العامة الرشيدة ابعتبارها ّ
وهناك من يعترب احلكم الراشد نظاما يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم يف أعماهلا( ،)Alamgir,2007وهناك
من يعتربها جمموعة قواعد وإجراءات هتدف لضمان السري احلسن للمنشأة وتوجيه املديرين ليكونوا أكفاء وعلى
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دراية بكل القواعد القانونية والوظيفية ( .)Auteurs,1998كما نلحظ أن بعض املنظمات االقتصادية ،اعتمدت
تعريفات عامة للحكم الراشد ،مثل تعريف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ( )UNDPو الذي يعرف احلكم الراشد
على أنه "ممارسة السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على كافة املستوايت  ،ويشمل
يعرب املواطنون واجملموعات عن مصاحلهم وميارسون حقوقهم
اآلليات والعمليات واملؤسسات اليت من خالهلا ّ
القانونية ويوفون ابلتزاماهتم ويقبلون الوساطة حلل خالفاهتم"  .كما أن تعريف البنك الدويل

( The World Bank,

 )1992مل يبتعد كثريا عن سابقه عندما اعترب احلكم الراشد عبارة عن "التقاليد واملؤسسات اليت من خالهلا تتم
ممارسة السلطة يف الدول من أجل الصاحل العام  ،مبا يشمل عملية اختيار القائمني على السلطة ورصدهم
واستبداهلم وقدرة احلكومات على إدارة املوارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعلية واحرتام كل من املواطنني والدولة
للمؤسسات اليت حتكم التفاعالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينها" .وعلى خالف التعريفني األخريين جاء
تعريف منظمة التعاون االقتصادي

والتنمية OCED

( )Freeland,2007مركزا على الشق االقتصادي ،وعلى نوع

من أنواع نظام احلكم الراشد؛ أال وهو نظام احلكم الراشد اخلاص ،متمثال يف حوكمة املؤسسات.

فاعتربOCED

احلكم الراشد عبارة عن " :جمموعة من العالقات فيما بني القائمني على إدارة الشركة وجملس اإلدارة ومحلة أسهم
وغريهم من املسامهني".
وما ميكن أن نلحظه عن التعريفات السابقة أهنا ،حوت على مجلة مصطلحات متثل نتائج وليست
مدخالت مثل:الوفاء اباللتزامات (كما يف تعريف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي) وقدرة احلكومات على إدارة
املوارد (كما يف تعريف البنك الدويل) حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية (كما يف تعريف منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية)
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))Kemp et al. (2005) and Avellaneda (2006

 ،ومن انحية أخرى نلحظ أن كثري من

املصطلحات يصعب قياسها ،ألهنا تعرب عن شيء معنوي خيتلف حول تقديره ،كما نلحظ أن تعاريف املنظمات
الدولية ،وحىت لو كانت اقتصادية يغلب عليها الشق السياسي ،على اعتبار أهنم ينظرون إىل احلكم الراشد كعصا
سحرية حتقق التنم ية املستدامة ،على الرغم من أن بعض التجارب فشلت يف حتقيق النمو االقتصادي ،على الرغم
من تبين اسرتاتيجية للحكم الراشد.

 1.2التنمية االقتصادية املستدامة
برز مفهوم التنمية ،ما بعد احلرب العاملية الثانية ،فأطلق هذا املصطلح بداية على النمو االقتصادي .ويف
مرحلة الحقة جرى الرتكيز على التنمية البشرية ،مث تطور بفعل التغريات العاملية لتصبح تنمية بشرية مستدامة،
ولتستقر يف مواثيق املنظمات الدولية احلديثة على مفهوم التنمية اإلنسانية ميعناها الشامل .وابلعودة إىل إعالن
احلق يف التنمية لسنة  ،1990( 1986إعالن) جنده اعترب "التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية
شاملة تستهدف التحسن املستمر لرفاهية السكان أبسرهم واألفراد مجيعهم على أساس مشاركتهم النشطة واحلرة
واهلادفة يف التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها" .ومن مث أعطى هذا اإلعالن أبعادا أخرى للتنمية أوسع
من النمو االقتصادي ،وميكن اعتبار هذا املفهوم للتنمية ابملوجة الثانية ملفهوم التنمية ،حبيث جند أن البعد
السياسي بدأ يربز أكثر .مث جاءت املوجة الثالثة ملفهوم التنمية،واليت اصطلح على تسميتها ابلتنمية املستدامة.
وقد ظهر أول تعريف للتنمية املستدامة يف تقرير املفوضية العاملية للبيئة والتنمية
)Environment and Development (WCED, 1987

6

( The World Commission on

 ،املعروف ابسم تقرير براندتالند (

Brundtland

 ، )Reportوأعطى الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة

UNDP

تفسريات كثرية ملفهوم التنمية املستدامة واملتواصلة

أبهنا تعين القضاء على الفقر ،وتدعيم كرامة اإلنسان ،وإعمال حقوقه ،وتوفري فرص متساوية أمام اجلميع عن
طريق احلكم الصاحل ،والذي ميكن عن طريقه ضمان مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية
والسياسية .وال تكتفي التنمية الشاملة هبذا فقط؛ بل ال تنتقص من قدرة األجيال الالحقة على تلبية متطلباهتا.
ومن خالل ما سبق نسجل ،أنه وعلى الرغم من تشابك مفهوم التنمية املستدامة يف كثري من الدراسات؛
إال أننا نلحظ ذلك اإلمجاع على أهنا هي احلالة املثلى املرغوب حتقيقها ،وهي متس أبعاد ثالثة رئيسة؛ أال وهي:
البعد االقتصادي ،البعد االجتماعي والبعد البيئي .فالبعد االقتصادي يتطلب وفرة رأس املال املادي ،والذي يعترب
عصب العملية االقتصادية للمؤسسات املختلفة .أما البعد االجتماعي ،فيعمل على إشراك الرأمسال البشري ،سواء
كان فردي أو مجاعي من خالل التجمعات املختلفة ،والذي يعترب العنصر األساس للعملية االقتصادية .أما البعد
البيئي ،فيتمثل يف محاية البيئة من خالل التقليل من استنزاف املوارد الطبيعية احملدودة ،وحفظ األرض من كل
العوامل الضارة ابلبيئة .وعلى الرغم أن هذه الورقة البحثية تركز على اجلانب االقتصادي للتنمية؛ إال أننا نؤكد على
أن عنصر االستدامة للتنمية جيب أن يشغل األبعاد الثالثة السابقة معا.
 1.3العامل اليوم
لقد تطور العامل يف خمتلف جوانبه ،الثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية خالل اخلمسني سنة
املاضية .وقد برزت العوملة أو الكوكبية كظاهرة تدعو لزوال احلدود املادية واملعنوية ،وقيام قوانني عاملية مشرتكة
تسهل حركة الناس ،وانتقال السلع واخلدمات على نطاق عاملي  .إن أي حماولة جلمع التعريفات املختلفة هلذه
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الظاهرة ،هي حماولة ميكن أن نسميها عبثية ،على اعتبار أن العوملة كظاهرة اترخيية واجتماعية وسياسية واقتصادية،
يصعب حصرها ،وخاصة أهنا ظاهرة متعددة املظاهر واجملاالت .وسأكتفي هنا بتعريفني هلذه الظاهرة .يركز
التعريف األول ( ،1998السيد) على أهنا أداة حتليلية لوصف عملية التغيري االجتماعي يف خمتلف اجملاالت؛ أما
التعريف الثاين ( ،2000مهيوب) والذي يعترب أن العوملة طموح لالرتقاء واالرتفاع ابخلصوصي إىل مستوى عاملي،
فالعوملة احتواء للعامل وهي على خالف العاملية واليت تعين التفتح على كل ما هو كوين وعاملي .إن اجملال األبرز
للعوملة هو اجملال االقتصادي ،على اعتبار أن جل أدوات العوملة هي أدوات اقتصادية على املستوى احمللي أو
العاملي؛ كاملنظمات العاملية املختلفة (....GAT,IMF,WTOاخل)
وقد مت التذكري بطبيعة العامل اليوم من خالل اإلشارة لظاهرة العوملة ،اليت جعلت من العامل قرية صغرية ال
ميكن معها اعادة استنساخ جتاري ما مسيت ابلدول الوطنية .إن طبيعة العامل اليوم تفرض على من يتصدى لوضع
اسرتاتيجية للحكم الراشد على أي مستوى كان ،أن يضع يف احلسبان حقيقة أن احلكم الراشد ،والتنمية املستدامة
ال يعمالن مبعزل عن عامل متغري تغلب عليه السمة الكوكبية.

 .2معايري ومؤشرات احلكم الراشد.
 1.2معايري احلكم الراشد
تتباين آليات احلكم الراشد أو معايريه بتباين اجلهات واملصاحل ،فالبنك الدويل يركز على ما حيفز النمو
واالنفتاح االقتصادي ،بينما يركز برانمج األمم املتحدة اإلمنائي على االنفتاح السياسي .ففي دراسة قام هبا معهد
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البنك الدويل التابع للبنك الدويل ،وإبشراف دانيال كوفمان و آخرين مت احتساب ستة ) (6معايري للحكم
الراشد أتخذ بعني االعتبار اجلانب السياسي ،واالقتصادي و املؤسسايت( )Kaufmann ،2007وهي:
أوال :الصوت واملساءلة :يقيس هذا املعيار مدى قدرة موطين بلد ما على املشاركة يف انتخاب
حكومتهم ،وكذاك حرية التعبري ،وحرية تكوين اجلمعيات ،وحرية وسائل اإلعالم.
اثنيا :االستقرار السياسي وغياب العنف/اإلرهاب :يقيس هذا املعيار احتمال زعزعة استقرار احلكومة
بوسائل غري دستورية ،أو عن طريق العنف ،مبا يف ذلك اإلرهاب.
اثلثا :فعالية احلكومة :ويقيس هذا املعيار نوعية اخلدمات العامة ،وقدرة جهاز اخلدمة املذنبة واستقالله
عن الضغوط السياسية ،ونوعية إعداد السياسات.
رابعا :نوعية التنظيم :يقيس قدرة احلكومة على توفري سياسات وتنظيمات سليمة تتيح تنمية القطاع
اخلاص وتساعد على ذلك ...ويكون ذلك بتوفري بيئة مناسبة لألعمال والقضاء على أهم القيود
الرئيسة اليت تواجه الشركات.
خامسا:سيا دة القانون :يقيس هذا املعيار مدى ثقة املتعاملني يف أحكام القانون يف اجملتمع والتقيد هبا،مبا
يف ذلك نوعية إنفاذ العقود ،وحقوق امللكية ،والشرطة واحملاكم ،وكذلك احتمال وقوع جرائم و أعمال
عنف.
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سادسا :مكافحة )ضبط ،احلد من( الفساد :يقيس هذا املكون مدى استغالل السلطة العامة لتحقيق
مكاسب خاصة ،مبا يف ذلك أعمال الفساد الصغرية والكبرية ،وكذلك استحواذ النخبة وأصحاب
املصاحل على مقدرات الدولة.
ويف دراسة أخرى خبصوص احلكم الراشد يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،حددت معيارين :األول
حكم القانون واملساواة وحق املشاركة والفرص املتساوية لالستفادة من اخلدمات ،أما الثاين :التمثيل واملشاركة
والتنافسية والشفافية واملساءلة .وذهبت دراسة اثنية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

OCED

لتأكيد على

أربعة معايري هي :دولة القانون ،وإدارة القطاع العام ،والسيطرة على الفساد ،وخفض النفقات العسكرية .يف حني
أن الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة

UNDP

ركز على تسعة معايري وهي  :املشاركة ،حكم القانون ،الشفافية ،

كرّي .)2004،أما فيما خيص
ُحسن االستجابة  ،التوافق  ،املساواة  ،الفعالية  ،احملاسبة و الرؤاي اإلسرتاتيجيةّ (.
املؤشرات االقتصادية فغالبا تستعمل املعايري األربع التالية:
أوال :مؤشر معدل الدخل :وهو مؤشر معترب يف قياس التنمية ،فمستوى اإلنتاج االقتصادي للبلد على
عدد السكان يعطي نظرة حقيقة عن املستوى املعيشي لألفراد .وإذا أخذان البلدان العربية كمثال جند أن
نصيب الفرد كان

2096

دوالر يف سنة

2003

ويعترب هذا نصيب منخفض ،مقارنة بـ:

7804

دوالر

نصيب الفرد العاملي ،و 4054دوالر على مستوى الدول النامية خالل نفس السنة.

اثنيا :نسبة إمجايل االستثمار إىل نسبة الناتج احمللي اإلمجايل :ويقيس هذا املؤشر نسبة االستثمار إىل
اإلنتاج.
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اثلثا :مؤشر رصيد احلساب اجلاري كنسبة مئوية من الناتج اإلمجايل :ويقيس هذا املؤشر معدل مديونية
الدول ،ويساعد على تقييم قدرة الدول على التسديد ،ويعطي هذا املؤشر صورة حقيقية على املستقبل
املتوقع.
رابعا :صايف املساعدة اإلمنائية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل :ويقيس هذا املؤشر مستوايت
املس اعدة مسرية الشروط ،واليت تنهض ابلتنمية واخلدمات اجلامعية ،وهو يرد بنسبة مئوية من الناتج
الوطين اإلمجايل.

ومما سبق ميكننا أن نؤكد على أن تصنيف املعايري وتوزعها وحىت انتشارها ال يهم ،بقدر ما هتم قدرة
قياس هذا املؤشر عمليا ومدى جناعة القياسات املستعملة.

 2.2قياس مؤشرات احلكم الراشد
نتيجة تعدد طرق اعتماد املعايري ،تعددت كذلك طرق حساب مؤشرات احلكم الراشد بني املنظمات
املختلفة ،وتعترب طريقة

Principal Component Analysis

إحدى أجنع الطرق ببقياس ،وهي تعتمدعن تقنية

قياسية لتمويل خطى املكون الرئيس للمتغريات ابلشكل الذي يسمح إبلغاء االرتباط املوجود بينها ،وهي طريقة
معروفة يف القياس االقتصادي ،وتعتمد على تقنية املربعات الصغرى  ،OLSفيمكننا قياس أي عالقة خطية بني
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مجلة متغريات ومؤشر احلكم الصاحل ألي دولة .كما أن دانيال كوفمان وآخرون قاموا بوضع مؤشر لقياس احلكم
الراشد ،يسمى مؤشر النوعية املؤسساتية

)Indicator of Quality Institutional (IQI

املتوسط احلسايب لألشكال الست ملؤشرات احلكم ،اليت ذكرها كوفمان ،وقيمته ترتاوح ما

ويأخذ هذا املؤشر
بني 2,5-و2,5

ومن

الواضح أنه كلما كانت القيمة أعلى ،كلما دلت على جودة احلكم ،ويعرض اجلدول رقم ) (1نتائج حساب
مؤشر إمجايل لنوعية املؤسسات للدول اليت احتلت املراتب األوىل يف هذا املؤشر لسنة

2009

وبصفة عامة يعتمد بناء مقاييس احلكم الراشد إعطاء املؤشرات املذكورة عالمات ،هي معدل عالمات
جماالت اليت يغطيها كل مؤشر .وكمثال على ذلك ،جند أن هيئة البنك العاملي وضعت
وحتقيق احلكم

الراشد12.

مؤشرا ختص املسآلة العامة ،

و10

22

مؤشرا  ،الختبار

ختص جودة اإلدارة .ويتم ترتيب الدول حبسب

موقعها من هذه املقاييس  ،على سلم يتكون من  173رتبة ،حبسب عدد دول العينة اليت أتخذ من مناطق خمتلفة،
وحسب مستوايت دخل خمتلفة ،وحبسب معدل صالح احلكم ،وترتاوح عالمة الدولة من  100-0حسب درجة
صالح احلكم ،وتغطي األسئلة حقوال عدة ،وجتسد مدى اندماج الشعوب يف مسار أنظمتها احلاكمة .لقد
أحصى برانمج األمم املتحدة للجنة التنمية املستدامة املنبثقة عن قمة األرض

130

مؤشرا مصنفا إىل أربعة أنواع

رئيسة :اقتصادية ،اجتماعية ،بيئية ،ومؤسسية.
 .3عالقة احلكم الراشد ابلتنمية االقتصادية املستدامة.
إن عالقة التنمية ابحلكم الراشد ميكن قراءهتا من خالل عدة نظرايت يف الدراسات االقتصادية التطبيقية،
واليت اهتمت ببيان العالقة املوجبة بني حتسني مؤشرات احلكم الرشيد ،واألداء االقتصادي ،مثل :انك وكيفر
( )Knack and Keefer, 1995وماورو ( )Mauro, 1995وابرو ( )Barro, 1996وكوفمان وأخرون
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( Kauffman

 .)et al., 1999, 2004, 2005, 2006 and 2010ويؤكد كوفمان )( Kauffman,2005على أن احلكم اجليد هو
املفتاح ...ولكن ما مل حتدث حتسينات يف الصوت واملساءلة واحلد من الفساد ،فلن يكون لﻺصالحات
األخرى ،سوى أتثري حمدود .وبصفة عامة يظهر أثر احلكم الراشد على التنمية وبشكل اجيايب ،ومع توافر املعايري
السابقة يف اجلوانب التالية:

أوال :مستوى الدخل :يساهم في زيادة الدخل الفردي للسكان بثالث مرات تقريبا على املدى الطويل،
وخيفض معدالت وفيات الرضع حبوايل الثلثني ،وينمي معدل حمو األمية من  %15إىل

25%

الشكل رقم )(2

اثنيا :التنافسية وتوزيع املداخيل :فاحلكم الراشد يعمل على تقليل الفساد ،مما يتيح للشركات الكربى على
االستثمار ،كما يساعد أصحاب الدخول احملدودة للوصول إىل اخلدمات العامة بسهولة ،ودون اللجوء إىل
استعمال الرشاوى .الشكل رقم ) (3

وما جيب التأكيد عليه ،هو أن أن احلكم الراشد ليس فقط شرطا أساس للتنمية املستدامة ،وإمنا هو
نتيجة كذلك ملراحل التنمية املستدامة ،فالعالقة بينهما هي عالقة تزاوجيه ال عالقة مقدمة ونتيجة ،ولكي يؤدي
احلكم الراشد إىل تنمية اقتصادية مستدامة  ،جيب أن تتوافر يف رأي الباحث ،أربع مكوانت وثالث زوااي
،وثالثة خمرجات.
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أوال :املكوانت :وهذه املكوانت أساسية  ،وهي ( )1( )Kemp et al., 2005تكامل السياسات وتناسقها بني
خمتلف املؤسسات احلاكمة التشريعية والتنفيذية واألمنية  ،وحتسني التفاعالت بني املؤسسات احلكومية وغري
احلكومية  ،وإجياد خطة حكومية طويلة األمد لالقتصاد واجملتمع  ،وتوفر اإلرادة السياسية لكل ذلك )2( ،
حتديد أهداف عامة طويلة األجل ومعايري للتخطيط متفق عليها وقواعد حمددة للتغيري والتبديل ومؤشرات مقبولة
للحاجة الختاذ إجراءات معينة والسري قُدماً حنو االستدامة  )3( ،توفري املعلومات الضرورية الختاذ اإلجراءات
املناسبة واحلوافز املالئمة للتنفيذ العملي  ) 4( ،تعزيز برامج التطوير واإلبداع يف املؤسسات الرمسية واخلاصة مبا
يؤدي لالستخدام األمثل واألكفأ والفعال للموارد واملصادر .

اثنيا :الزوااي :وجيب أن تعمل املكوانت السابقة على ثالثة زوااي هي )1( :الزاوية الوطنية ،تشمل احلضر والريف
ومجيع الطبقات االجتماعية والفئات مبا فيها املرأة والرجل )2( .الزاوية العاملية ،أي التوزيع العادل للثروة بني الدول
الغنية والدول الفقرية وعالقات دولية تتسم بقدر من االحرتام واملشرتك اإلنساين والقواعد القانونية )3( .الزاوية
الزمنية ،أي مراعاة مصاحل األجيال احلالية واألجيال الالحقة.
اثلثا :املخرجات:إن أي خمرج للحكم الراشد من أجل تنمية اقتصادية مستدامة يف عاملنا اليوم ،جيب أن يقاس
ابلتايل:
( )1قدرة احلكم الراشد على توفري رأس املال الضروري للمؤسسات االقتصادية املختلفة ،ألن رأس املال هو احملرك
األساسي ألي استثمار.
( )2قدرة احلكم الراشد على إجياد فرص جديدة لالستثمار ،وذلك من خالل إجياد البيئة الصاحلة لالستثمار.
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( )3وقدرة احلكم الراشد على إجياد إدارة قوية وموارد بشرية مميزة ،وذلك خبلق احلالة التنافسية بني خمتلف الفاعلني
االقتصاديني.

اخلامتة
النتائج
حاولت هذه الدراسة كشف العالقة بني احلكم الراشد والتنمية االقتصادية يف عامل معقد .و قد أظهرت
النتائج أن اإلطار املفاهيمي حيتاج إىل ضبط ،سواء ملصطلح اجلكم الراشد ،أو التنمية املستدامة؛ ألنه املدخل
األساس لﻺحاطة ابملوضوع ،وخاصة أن املفاهيم تتأثر بعوامل :البيئة ،الرتمجة والشمولية.كما أابنت الدراسة يف
شق املعايري واملؤشرات أن تعدد مؤشرات املنظمات الدولية ،وعدم جتانسها وقدرهتا التأثريية املختلفة ،وصعوبة
قياسها تع ترب من العوامل التضليلية يف الدراسات اإلحصائية ،وهذا ما يعقد مسألة بناء النماذج االسرتشادية .كما
اختتمت الدراسة ابلتأكيد على أن احلكم الراشد له أتثري على التنمية االقتصادية املستدامة يف األوضاع العاملية
املثلى ،من خالل زايدة معدل دخل الفرد إىل ثالث مرات يف املدى الطويل ،وخيفض معدل الوفيات الرضع
حبوايل الثلثني ،كما يعمل على خفض معدل األمية حبدود  ،10%كمايعمل على حفز معدل النمو بنسبة

% 0.4

 ،ورفع معدل االستثمار بنسبة  . % 0,27كما أن العالقة بني احلكم الراشد والتنمية املستدامة هيعالقة تكاملية
ختادمية .ليصل الباحث إىل طريقة عملية لتخادم احلكم الراشد والتنمية املستدامة ،واليت عرب عنها الباحث
بعالقة 3-3-4 :أربع مكوانت ،ثالثة زوااي ،وثالثة خمرجات رئيسة .كما جيب اإلشارة أنه مل يكن جمال الدراسة
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اجلوانب األخرى للحكم الراشد ،بل حاولت الدراسة التعرض للجانب االقتصادي فقط ،رغم االعرتاف كما سبق
ذكره أن للجانب االجتماعي والبيئ دور ال يستهان به يف حتليل العالقة بني احلكم الراشد التنمية املستدامة.

التوصيات:
بناء على ما سبق نوصي مبا يلي :
( )1تطبيق مبادئ احلكم الراشد يف كافة املؤسسات ،احلكومية واخلاصة .
( )2اعتماد أنظمة اجلودة الشاملة يف كافة املؤسسات ،احلكومية واخلاصة .
للمساءلة واحملاسبة  ،ذات استقاللية مالية وإدارية  ،وبصالحيات قانونية .
( )3إنشاء أجهزة رقابية متخصصة ُ ،
( )4دعم نظم احلكامة اخلاصة والعامة؛ حكامةاإللكرتونية ،الثقافية... ،إخل.
( )5االلتزام مبعايري اإلفصاح والشفافية يف كافة املؤسسات ،احلكومية واخلاصة .
( ) 6خلق بيئات سليمة وجيدة لالستثمارات ،وذات مناخ استثماري مالئم لعمل القطاع اخلاص ،وإلطالق
مبادراته يف حتقيق التنمية املستدامة.
( )7حتسني معايري احملاسبة ،وتنفيذ قوانني مكافحة الرشوة وتعزيزها.
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