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 الملخص 

تعد قدرة  فاعلية الحوكمة في إدارة النشاطات والفعاليات االقتصادية وال سيما بعد       

األزمااات االقتصااادية واالرايااارات الماليااة التااي عااد و فااي العااالل والتااي اسااتندت إلاا  

الحوكماااة فاااي النااازوا ماااي األزماااات التاااي واأاتااااا اإذ ات اااح  ن   لااا  األزماااات 

كاراااو بفعاااا ارتشاااار سااااغزة الفساااد و ياااام المساااا لة وارعااادا  الشااافافية  واالرايااارات

وارنفاض الكفا ة والفاعلية ا ف اً  عاي عاد  االساتجابة العتياأاات الماواطنيي راغيا  

عااي عااد  االلتاالا  بااالهواريي وغااظا  كلاااا مااااغز تعكااو  يااام م اااد  الحوكمااة والتااي 

لندمات العامة بشكا كفاو  وتكلفاة مناسا ة بفهداراا رشأت  عالة الحزمان واالفتهار إل  ا

وغو مما يؤدي إل  ارنفاض مؤشزات التنمياة ال شازية المزت  اة باالفهز واألمياة ف اً  

 عي  التدغور الصحي وال يئي .

ويصدق مفاو  الحوكمة الزشيدة عل   تفاعا مجموعة مي العواما واآللياات التاي       

لسياساة العاماة للدولاة توأا  ماي ألاًا األغادا  تؤدي األسلوم األمثا إلدارة الدولاة فا

الوطنية العاماة ا والهاواريي واألراماة واإلرشاادات التشازيعية ا والن ار اإلساتزاتيجية 

والايئات الزقابية ا وبظل  تتمثا الحوكمة في م د  عسي التصز  عل  أميع الواأاات 

د  ي التصااز  مااي عياام المااوارد واله ااا  علاا  الفساااد والمحافاااة علاا   اازوات الاا ً

ب زيهااة رشاايدة تحكماااا الشاافافية فااي مااوارد الاا ًد ال  يعيااة وال شاازية وفااي عًقتاااا 

بالمحير النارأي ا وفي ضو  ما تهد  تشكا الحوكمة الزشيدة ضازورة الباد منااا فاي 

 غظا المزعلة االرتهالية التي يمز باا العزاق .  
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يدة يااؤدي إلاا  تاادري معاادالت وتشاايز مشااكلة ال حاام إلاا   ن  يااام الحوكمااة الزشاا     

التنميااة وارنفاااض مسااتوا الزفاغيااة ا وياااد  ال حاام إلاا  ت ااويز محااددات الحوكمااة 

 الزشيدة مي  أا الوصوا إل  التنمية واستدامتاا .

ويفتزض ال حم  ن للحوكمة الزشيدة   زا  في تحهيق التنمية ا ومي  ل اعتمد المناج      

تحهيق  غدافا  اوتال وضاع أل اة لل حام ماي ألاًا التحليلي في األتيار فزضية ال حم و

تهسمي  عل    ً ة م اعام ا  ماا الم حام األوا فهاد تنااوا اإلطاار  لمفااغيمي للحوكماة 

الزشاايدةا وتناااوا الم حاام الثاااري الحوكمااة الزشاايدة  تحليااا الفااز  والتحااديات فااي 

حهاقات العازاق،ا وتناااوا الم حام الثالاام الوصااوا إلا  الحوكمااة الزشاايدة فاي سااا اساات

التنمية في العزاقا  و رص  تزكيل عينة ال حم  عل  ت  يهاات الحوكماة فاي العازاق ا 

 ما  دوات ال حم فهد تل استعماا  الكت  وال حوث ومواقع الناو  ا ف اً  عاي التهااريز 

والن ااة الوطنيااة .وتاال التوصااا إلاا  مجموعااة مااي االسااتنتاأات مااي  غماااا التجزبااة 

ت اله اااعيي العااا  والنااا  ا وعااد  أاغليااة اله اعااات المحاادودة للدولااة فااي شاازاكا

الحكوميااة للتعامااا بفاعليااة مااع اله اااف النااا  ا ف ااً  عااي  يااام اإلطااار التشاازيعي 

والهاروري الاظي يانال الشازاكة بايي اله ااعيي  العاا  والناا ،  اوضاعف ملحاوس فاي 

حكومة االلكتزورية إرادة التغييز التي تؤدي إل  التأألز في  عملية التحوا وفق رموذا ال

وغظا يزت ر بأمور فنية مناا االعتياا إل  استثمارات ك يزة لتأميي تهارة المعلومات ا  و 

قااااد يعااااود إلاااا  الفجااااوة الزقميااااة  والااااظي لاااا  ارت اااااط بعوا ااااق تعليميااااة واقتصااااادية 

وتنايميااة،اتأألز  اسااتعماا الناااا  المصاازفي آلليااات الاادفع االلكتزورااي ا ف ااً  عااي 

لجاااز اإلداري وازدواأياة األدوار والمااا  .وأاا  ال حام بمجموعاة ماي الت نل فاي ا

التوصااايات منااااا اتعليااال الهااادرات المؤسساااية للدولاااة ماااي ألاااًا تاااأميي السياسااايات 

االقتصااادية واالأتماعيااة التااي تمكااي مااي ت  يااق بزامجاااا التنمويااة ا ومكافحااة الفساااد 

أااود قواعااد وتشاازيعات ا  وتعلياال فاعليااة الن ااوف للمسااا لة ويااتل ذلاا  مااي ألااًا و

وإللا  كافة  أالة الدولاة بمعااييز اإلفصااا والشافافية وعازض منزأاات عملااا علا  

الجماااور بوصااف  الاااد  األوا الااظي تسااع  لندمتاا  كافااة األأااالةا وبنااا  الهاادرات 

ال شاازية مااي ألااًا التاادري  الموأاا  باااألدا  ا ووضااع بزرااامج تحااديم شاااما ألرامااة 

تنسيق مع مزاكل التدري  والت ويز في الجامعات ا ف ً  عي رشاز الندمة المدريةا وال

الااوعي االلكتزورااي لاادا المااواطنيي وق اااف األعماااا ومنامااات المجتمااع الماادري ا ي 

تفعيااا التعاااون باايي الجامعااات العزاقيااةا وضاازورة عهااد ور  دوريااة وراادوات علميااة 

ؤا واألفكااار لاادا منتصااة فااي مجاااا الحوكمااة االلكتزوريااة التااي تسااال بتعلياال الااز

 المناومة العلمية األكاديمية العزاقية.
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Abstract : 

The effectiveness of governance in the economic activities and 

events and management, especially after the economic crisis and 

financial collapse that occurred in the world and which was based 

on corporate governance at the exit from the crisis they faced, as 

it turned out that most of the crises and collapses were due to the 

spread of the phenomenon of corruption, lack of accountability 

and lack of transparency and a reduction in efficiency and 

effectiveness, as well as failure to respond to the needs of 

citizens, not to mention the lack of compliance with laws and 

these are all manifestations reflect the absence of corporate 

governance principles and that their lack of a situation arises 

deprivation and lack of public services efficiently and cost of 

suitable and then leads to a reduction of poverty and human 

development indicators and illiteracy increase on the health and 

environmental degradation                                                

True concept of good governance on the interaction range of 

factors and mechanisms that result in the best way to manage the 

state Public policy of the state went through the general national 

goals, laws and regulations and legislative guidelines, strategic 

plans and regulatory bodies, and so is the governance of the 

principle of good disposition on all interfaces in terms of 

resources and the elimination corruption and preserve the 

country's wealth of any act in a rational manner is governed by 

transparency in the natural and human resources of the country 

and in its relationship to the outer ocean, and in the light of the 

foregoing constitutes good governance need to be including in 

this transitional phase through which Iraq  .          
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  According to the research problem that the absence of good 

governance leads to lower rates of development and the low level 

of well-being, the research aims to develop the determinants of 

good governance in order to access development and 

sustainability.                                                                                    

Presumably the research that for good governance impact on the 

achievement of development, and then the analytical method 

adopted in the selection hypothesis and achieve its objectives, 

was a plan to search through Tksmah on three topics mode, the 

first section addressed the conceptual framework for good 

governance, addressing the second topic of good governance 

(analysis of opportunities and the challenges in Iraq), the third 

section dealt with access to good governance under development 

benefits in Iraq, and focused research sample on governance 

applications in Iraq, focus, and search tools has been the use of 

books and research sites and the net, as well as reports and the 

national plan .autam reach a group of the conclusions of the most 

important experience limited State in partnerships public and 

private sectors, and the lack of readiness of government sectors to 

deal effectively with the private sector, as well as the absence of 

legislative and legal framework governing the partnership 

between the two sectors (public and private), a marked weakness 

in the will for change that lead to delays in the process 

transformation according to the e-government model and the 

associated technical, inter alia, the need for large investments to 

secure information technology, or may be due to the digital divide 

(which has a link by obstacles educational, economic and 

regulatory), the delay in the use of the banking system of the 

mechanisms of electronic payment, as well as inflation in the 

administrative apparatus and the duplication roles and tasks .ujae 

Find a set of recommendations which, to strengthen the 

institutional capacity of the state through the provision of 

economic And the fight against corruption and enhance the 
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effectiveness of accountability and this is done by having rules 

and regulations, and to require all state agencies disclosure and 

transparency, and display its output on public standards as a first 

objective, which seeks to serve all of the devices, and human 

capacity building through orientated performance training, and 

develop a comprehensive update of the service systems program 

civil, and coordination with the training and development centers 

in universities, as well as electronic publishing awareness among 

the citizens and the business sector and civil society 

organizations, namely the activation of cooperation between the 

Iraqi universities, and the need to hold regular workshops and 

scientific seminars competent in the field of e-governance, which 

contributes to the strengthening of the visions and ideas of the 

scientific academic system Iraqi .                                                                                                 

                                       

  -ة :مقدم

تت ل  الحوكمة الزشيدة الشفافية والمسا لة وسيادة الهارون والمؤسسات الفعالة غي      

أل  مال في عملية التنمية االقتصادية اوتعد ضزورية للنمو والتنمية ويت ح ذلا  ماي 

ال يارااات العالميااة الرت اااط النمااو األساازف واألدا  اإلرمااا ي األف ااا بتحسااي الحوكمااة 

ت فعالية الحكومة ا والجاودة التنايمياة ا وسايادة الهاارون ا والساي زة السيما في مجاال

عل  الفساد ا و يمكي  ن رناز إل  غظا النتيجة مي من لق مفاو  الحوكمة وغي بظل  ال 

تتعدا  ن تكون راما  تحكل العًقة بيي األطزا  األساسية التاي تاؤ ز فاي األدا  بشاكا 

هوية المؤسسة ودورغاا وتأ يزغاا فاي المجتماع علا  عا   ي  راا تشما مهومات معينة لت

 المدا ال عيد.

 

تأتي  غمية ال حم ا مي عيم  ر  يحاوا  ن يزبر بيي الحوكمة الزشايدة  أهمية البحث :

 والتنمية االقتصادية في العزاق .  

 

إن فهاادان يليااات الزقابااة وارعاادا  الشاافافية وضااعف ضااوابر الحوكمااة مشكككلة البحككث : 

 شي الفساد والظي يؤ ز سل ا  عل  التنمية ومدا تحهيهاا . تؤدي إل  تف
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 ياد  ال حم إل  تحهيق اآلتي : هدف البحث :

 التعز  عل  مفاو  الحوكمة ورشأتاا وم اد اا. -2

 تحليا واقع الحوكمة في العزاق والتحديات الزاغنة في بلوغ الحوكمة الزشيدة . -1

 الحوكمة الزشيدة الداعمة للتنمية .وضع يلية مهتزعة في وصوا العزاق إل   -3

: تهو  فزضية ال حم عل  السؤاا اآلتي : غا للحوكمة الزشيدة دور في  البحث فرضية

 تحهيق التنمية ؟ 

 

اعتمااد ال حاام علاا  المااناج الوصاافي التحليلااي للوصااوا إلاا  الحوكمااة مككن ا البحككث : 

 الزشيدة الداعمة للتنمية .

 

 ألمفاهيمي للحوكمة الرشيدةالمبحث األول / اإلطار 

 تجااااادر اإلشاااااارة فاااااي ال اااااد  إلااااا   ن مصااااا لح الحوكماااااة   -مف كككككوم الحوكمكككككة  :

 Governance   غو مص لح فزض رفس  و وأد ذات  قسازا  وطواعياة والادافع ورا ،

، والنصنصااة Globalizationشاايوف غااظا المفاااو  غااو تنا ماا  مااع لفاااي العولمااة  

 Privatizationلامااا أاادا ك يااز فااي بدايااة ساورغمااا ا ويزأااع لفاا  ، اللااظيي دار عو

،الاظي توصاا Governanceالحوكمة إل  التزأمة العزبية لألصا االركليالي للكلماة  

إلياا  مجمااع اللغااة العزبيااة بعااد محاااوالت عاادة  لتعزياا  الكلمااة   المشاااداري وشاايحان ا 

1022 :12.، 

إدارة شاؤون الدولاة تغياز يهو  مفاو  الحوكمة عل   ساس وسيفاة الحكوماات فاي        

في السنوات األأليزة مي دور ر يو وعيد في بعض األعيان إل  دور المنساق والمانال 

في سا  سلوم الحوكمة ا  ما بالنس ة إل  األمل المتحدة فتعز  الحوكمة بأرااا ال زيهاة 

 world . . التااي تمااارس باااا الساال ة فااي إدارة المااوارد االقتصااادية واالأتماعيااة

Bank,1991:p1)، 

ويزا ال ن  الدولي  ن الحوكمة إرما غي ع ارة عي ال زيهة التي تمارس باا السل ة     

 worldإدارة الماااااوارد االقتصاااااادية واالأتماعياااااة للااااا ًد ماااااي  أاااااا التنمياااااة  

Bank,1991:p1 ا و  راا تعز  بكيفية ممارساة السال ة ماي أارا  الدولاة ماي  أاا ،

عل  الصعيد السياساي  و االقتصاادي  و اإلداري ا  تسييز أيد لإلعماا الحكومية سوا 

فالحكومااة تاااد  إلاا  دراسااة مؤسسااات الدولااة وعًقتاااا مااع المؤسسااات االأتماعيااة 

 واالقتصادية.

ويعد ساور الحوكمة رتيجة التوسع الك يز في عجال المجتمعاات ف اً  عاي التناوف       

عجال الحكوماات عاي  دا  الادور الك يز في االعتياأات ال شزية ا غاظا التغياز  دا إلا  

بمفزدغااا لااظل  كااان البااد مااي  شاازا  الجاااات  يااز الحكوميااة مثااا اله اااف النااا  

ومنامات المجتمع المادري ا  ي إن الحوكماة غاي إطاار لتعليال مشااركة الجااات  ياز 
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الحكوميااة والمااواطنيي فااي رساال سياسااات الدولااة وماادا إدارة شااؤوراا علاا  المسااتوا 

تااي تجعااا الحكومااة تهااد  بااديً  لألساالوم التهلياادي فااي اإلدارة الااظي المحلااي بال زيهااة ال

يزكاال علاا  كااون الدولااة تااؤدي الاادور األساسااي  و المنفاازد فااي إدارة شااؤون الدولااة  ا 

 وتعز  الحوكمة بأراا تعكو كيف تتفاعا الحكومة مع المؤسسات االأتماعية األألزا

ف يااتل اتناااذ الهاازارات و ن وكيااف تاازت ر تلاا  اإلطاازا  بااالمواطنيي والمهيماايي وكياا

الحوكماااة تساااع  لتحهياااق الزفاغياااة والعدالاااة والديمهزاطياااة والمسااااواة وتنفياااف عااادة 

 ،. 5: 1022المشكًت المجتمعية واإلقليمية والعالمية  ال سا  ا 

إن الحوكمة مي الممكي  ن تستثمز الفز  لتزتهي بالدولة ضامي مؤسسااتاا وعاي       

المنتلفة وأظم المليد مي االساتثمارات وتهلياا تكلفاة ر س  طزيق  رش تاا االقتصادية

الماااا وتوسيااف المااوارد المتاعااة توسيفااا   مثااا واساات عاد رهاااط ال ااعف ا كااا ذلاا  مااي 

ألًا وضع استزاتيجية طويلة  و قصيزة األمد ا  ن غظا الم اد  ال تتحهق بدون األألاظ 

 اا صاورة واعتمااد الكفاا ة بالحاكمية عي طزيق اساتغًا أمياع الماوارد المتاعاة بأف

والن زات والمصداقية إل  أار  اإلمكارية العالية لجظم المليد ماي االساتثمارات وغاظا 

 ،7: 1025يت ل  ما يأتي  إعصا  التنمية ال شزية ا 

 وضع أل ر و غدا  استزاتيجية للمؤسسات . •

 تحديد أل وط واضحة للمسؤولية والمسا لة . •

 عالة مع التدقيق المؤغا والمستها .وضع راا  رقابة داأللية ف •

 ت  يق راا  التعوي ات   مكافئات وعوافل ، . •

 

 سازت الحاأة إل  الحوكمة في العديد مي االقتصااديات المتهدماة -: الحوكمة نشأة -1

والنامية ألًا العهاود الماضاية ا فاي  عهاام االراياارات االقتصاادية واألزماات المالياة 

يسايا و مزيكاا الًتينياة وروسايا فاي عهاد التساعينيات ماي  التي عصالو فاي دوا شازقي

الهزن العشزيي ا وكظل  الحاا ماع ماا شاادا االقتصااد العاالمي فاي اآلوراة األأليازة ماي 

 زمة مالية وألاصة فاي الوالياات المتحادة األمزيكياة و روباا كاراو  ولا  غاظا األزماات 

ا  2997رياا والياباان عاا  تل  التي سازت بدوا أنوم شزقي يسيا ومناا ماليليا وكو

إذ رتج عي غظا األزمة تعزض العديد ماي الشازكات العمًقاة ل اا هات مالياة كاادت  ن 

ته ي عل  وأودغا مما  دا إلا  وضاع قواعاد للحوكماة ل ا ر عماا أمياع  صاحام 

العًقة في الشازكة ا وتلايادت  غمياة الحوكماة رتيجاة التجااا كثياز ماي دوا العاالل إلا  

مة االقتصادية الز سمالية التي يعتمد فيااا بدرأاة ك يازة علا  الشازكات تحوا في األرا

الناصااة لتحهيااق معاادالت مزتفعااة ومتواصاالة مااي النمااو االقتصااادي ا وقااد  دا اتساااف 

عجاال تلاا  المشاازوعات إلاا  ارفصاااا الملكيااة عااي اإلدارة ا وشاازعو تلاا  المشاازوعات 

ساتدارة فاتجااو إلا   ساواق بال حم عي مصاادر التموياا التاي تكاون  قاا تكلفاة ماي اال

الماا وساعد عل  ذل  ما شادا العالل مي تحزيز لألسواق المالية ا فلادت عملية ارتهاا 
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رؤوس األمواا ع ز الحدود بشكا  يز مس وق ودفع اتساف الشزكات وارفصاا الملكية 

عي اإلدارة إل  ضعف يلياات الزقاباة علا  تصازفات الماديزيي اوإلا  وقاوف كثياز ماي 

 ،.  6كات في  زمات مالية   مزكل  بو س ي للحوكمة ا الشز

 -مبادئ الحوكمة : -3

إن الحوكمة السليمة واإلدارة الزشيدة لمؤسسات الدولة تؤدي إل  تحهيق  غادافاا و       

الن ااوة األولاا  فااي عمليااة إرشااا  راااا  الحوكمااة تتمثااا فااي الناااز إلاا  الم اااد  التااي 

ة والتي وافهو علياا عكوماات الادوا  ع اا  المناماة اعتمدتاا منامة التعاون والتنمي

 -وتكييفاا بما يند  تحهق  غدا  مؤسسات الدولة المنتلفة وكما يأتي:

 (0الشكل )

 مبادئ الحوكمة

 
 المصدر : مي عما ال اعثيي 

   المحافاااة علاا   مااواا الدولااة  عااق الشااع ، : تعااد المحافاااة علاا  الماااا العااا

ومااي  غاال الساا ا الكفيلااة بتحهيااق ذلاا   كماااا المالااة  الاااد  األوا لجميااع األطاازا 

الهارورية والتشزيعية وبماا ياتً   ماع التغيازات الحاصالة فاي ال يئاة االقتصاادية عموماا  

 ،. 5: 1006وال يئة االقتصادية المحلية بوأ  ألا . عسيي ا 

  ضمان عهوق المتعامليي مع مؤسسات الدولة : تمثا ال يئة المحي ة بالمنامة مي

ستثمزيي  و مجاليي  و ماورديي  و عاامليي ... الا ا  فئاة  صاحام المصاالح بالنسا ة م

لكا منامةا وتعد عوكمة مؤسسات الدولة مي  غل األسالي  التاي تحفال غاؤال  لغازض 

الدألوا في منتلف التعامًت مع تل  المؤسسات المهولة الشايزة  ن ر س الماا ي حام 

أظم رؤوس األمواا إل  المنامات التي تهف علا  دا ما  عي االستهزار مما يؤدي إل  

المحافظة على اموال 
 (حق الشعب )الدولة 

ضمان حقوق المتعاملين 
 مع مؤسسات الدولة 

 االفصاح والشفافية 

مهام وصالحيات 
 اإلدارة 
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 رض صل ة وتعما ضمي معاييز وقاواريي  ابتاة مماا يشايع روا االطمئناان للمتعاامليي 

 معاا.

  اإلفصاااا والشاافافية : يعااد م اااد  اإلفصاااا والشاافافية مااي  غاال الم اااد  الًزمااة

ياااع لتحهيااق  و ت  ياااق رااااا  عوكماااة مؤسساااات الدولااة ماااي ألاااًا ضااازورة تاااوفز أم

المعلومااات بدقااة ووضااوا وعااد  إألفااا   ي معلومااة وإساارغااا للجماااور فااي الوقااو 

المناساا  واإلفصاااا عااي كافااة ال يارااات الماليااة والمعلومااات األألاازا وتهاااريز األدا  

 والملكية و سلوم استندا  الصًعيات . 

  مااااا  وصاااًعيات اإلدارة : يحااادد رااااا  الحوكماااة مساااؤوليات اإلدارة وسااا ا

الفعالة لإلدارات التنفيظية مي ألًا توافز المعلومات لكافة المستويات اإلدارياة المتابعة 

وبظا العناية المانية الًزمة وبما يتناس  مع المسؤوليات الملهاة علا  عاتهااا وبالشاكا 

الاااظي ي ااامي األدا  األمثاااا وكاااظل  ضااامان ساااًمة تهزياااز النشااااط والتهااااريز المالياااة 

 www.iraqcp.org/members4/0061017wsa2.htmوالمحاس ية. 

 

 اكتس و الحوكمة  غمية ك يزة في اآلوراة األأليازة لماا تحهها  ماي  -: الحوكمة أهمية -2

 منافع متمثلة باالتي : 

 . تّشجع الحوكمة المؤسسات عل  االستندا  األمثا لمواردغا 

  الحوكمةُ الشزكات عل  تحهيق النمو المستدا  وتشجيع اإلرتاأية .تساعد 

  تهلا الحوكماة كلفاة ر س المااا علا  الشازكة ا إذ إن ال ناو  تمانح قزوضاا  ذات

رس  فا دة  قا للشزكات التي ت  اق  راماة الحوكماة موازراة  بالشازكات  ياز الملتلماة 

 بتنفيظ الحوكمة 

  واإلشاازا  علاا   دا  الشاازكة ع ااز تحديااد  طااز تساااا الحوكمااة عمليااة الزقابااة

 الزقابة الداأللية وتشكيا اللجان المتنصصة وت  يق الشفافية واإلفصاا .

  تسال الحوكمة في أظم االستثمارات النارأياة ماي ألاًا أللاق بيئاة اساتثمارية

قادرة عل  أظم المستثمزيي األأار  إل   سال الشزكة التي ت  ق الحوكماة ا باعت اار 

ارغا في شزكة ملتلمة وشفافة ومي  ل فإن عنصز عاد  التايهي يكاون  قاا موازراة  استثم

 بالشزكات األألزا .

  21تعما الحوكمة عل  استهزار  سواق الماا .  مزكل ابو س ي للحوكمة ا   .، 

وبنا  عل  ذل  فإن الحوكمة مسألة ملحة في عصزرا الحالي األراا تُشكا مناوماة       

نفيف الصزاف وتليد مي االردماا والتفاعا بيي منتلف األطزا  ا شاملة قادرة عل  ت

وذل  بليادة فاعلية اإلفصااا والمساا لة والزقاباة والتحفيال ا وتعماا علا  تعاايل قيماة 

الدولة ودعل قدراتاا التنافسية بما يساعدغا في أللق فز  عما أديدة والحصوا علا  

ا للماوارد وتعليال المساا لة وعساي التمويا الم لوم ا وتسااعد علا  االساتندا  األمثا

توزياااع النااادمات وإدارتااااا ا بماااا ياااؤدي إلااا  أللاااق مناااا  مً ااال لألعمااااا ا وأاااظم 

http://www.iraqcp.org/members4/0061017wsa2.htm
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، . وبالتالي ا 1002االستثمارات وتحسيي كفا ة الشزكات وتعايل الفا دة مناا  الع د ا 

يج   ن تكون الحوكمة  الزشيدة ماي األغادا  اإلساتزاتيجية للادوا العزبياة بشاكا عاا  

 والعزاق بشكا ألا  .

 

 المبحث الثاني / الحوكمة الرشيدة )تحليل الفرص والتحديات في العراق(

تسع  الحوكمة إل  تحهيق رفع الكفا ة في  دا  المؤسسات ووضع األرامة الكفيلة        

بتنفيف  و تهلياا الغاو وت اارم المصاالح والتصازفات  ياز المه ولاة ووضاع  راماة 

المؤسسات ووضع غيكا يحدد توزيع الحهوق والمساؤوليات كافاة  للزقابة عل   دا  تل 

وتحديد الهواعد واإلأزا ات والمن  ات المتعلهة بسايز العماا داألاا المؤسساة ا لاظل  

فااإن الحوكمااة الزشاايدة تعااد مناومااة مااي التهاليااد والمؤسسااات التااي تمااارس مااي ألًلاااا 

 اة عليااا ا ف اً  عاي صايا ة السل ة في الدولة بما في ذل  عمليات االرتناام والمزاق

وتنفياااظ سياساااات فعالاااة ا اعتااازا  الماااواطنيي والدولاااة للمؤسساااات التاااي تاااتحكل باااإدارة 

النشاااطات والفعاليااات االقتصااادية واالأتماعيااة ا وبنااا  علاا  ذلاا  فااإن الحوكمااة غااي 

ساغزة معهدة لاا ارعكاساتاا عل  التنمية االقتصادية واالأتماعية وال شزية ا كماا تعناي 

الحوكمة الزشيدة وأود  رماط مي ال يزوقزاطية المتنصصة الهادرة عل  ت ويز وتنفيظ 

السياسااات التنمويااة النوعيااة وضاامان تااوفيز الناادمات العامااة ا وبااظل  تعااد الحوكمااة 

ضاازورة فااي تحهيااق تنميااة بشاازية واقتصااادية عهيهيااة ا لكااي  مسااألة ت  يااق الحوكمااة 

تحليااا الواقااع ومواأاااة مجموعااة مااي  ورجاعاااا فااي العاازاق تسااتوأ  التعااز  علاا 

 التحديات ا وغظا ما سو  يتل الت زق إلي  .

 أوالً: تحليل الواقع 

تااز الحاأة إل  الحوكمة الزشيدة بوصفاا  داة فاعلة مي  دوات اإلصًا اإذ تماارس 

مي ألًلاا السل ة السياسية واالقتصادية واإلدارية في إدارة الموارد االقتصادية لتدويز 

لة االقتصاد الوطني مي  أا الناوض بمؤسسات الدولة سوا  كاراو العاماة منااا  و عج

 الناصة والمجتمع المدري في طزيق تحهيق النمو االقتصادي والزفاغية المجتمعية .

وبااظل  تعااد الحوكمااة مناومااة متكاملااة لثً ااة محاااور ر يسااة لإلصااًا  اإلدارة ا       

المالية ا اله ا  ، تزتكل عل   سو الهارون وعل  مادا المشااركة ف اً  عاي الشافافية 

والمسا لة واالستجابة والكفا ة ا فاي بظل  ت يي تأكيد الزصد الفعاا لإلدارة االقتصادية 

سيع المشاركة العامة وتهوية الًمزكلياة وتفعياا الجااات الزقابياة الزشيدة مي ألًا تو

وزيااادة قاادرة االقتصاااد الااوطني علاا  توسيااف الماادألزات ورفااع معاادالت االسااتثمار ا 

والتوأ  رحو توسايع التنمياة بمفااو  عاديم إلا  أارا  المفااو  الهاديل ا   أل اة التنمياة 

ي ال ااادايات األولااا  لصااايا ة ، ا و لهاااد ركااال االقتصااااديون فااا156: 1023الوطنياااة ا 

األفكار و النازيات االقتصادية تزكيلا  ك يزا  عل  دور ر س المااا الماادي فاي النشااط 

االقتصادي اإذ ركل الفكز التهليدي عل   ّن تحهيق زيادة فاي متوسار رصاي  الفازد ماي 
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الدألا الهومي غي التي ت مي رجااا عملياات التنمياة مساتنديي فاي ذلا  علا   ّن زياادة 

رصي  الفزد سيؤدي إلا  مساتوا معاشاي  ف اا و اله اا  علا  المشااكا التاي تعااري 

مناا الادوا  وألاصاة النامياة بادال  ماي اغتماامال باإلرساان  وركالوا علا  تعاايل النااتج 

: 2996،   الجاااابزي واالماااا  ا Gross National Productالهاااومي اإلأماااالي  

200.، 

تو ارا  باالز ل ماي  ن تحهياق زياادة فاي النماو ولكي استزاتيجيات التنمية غظا       

االقتصادي متمثلة فاي زياادة متوسار رصاي  الفازد ماي الادألا الهاومي إال  ن مشاكًت 

غظا الدوا زادت و زاد معاا سو  األوضاف االقتصادية إذ عارو مي مستويات المعيشة 

و  التنمياة المتدرية و التفاوت في الدألوا وال  الة و الت انل و غاظا يعكاو قصاور مفاا

التهليدي ا إذ يًع   ن التغيز الكمي في الناتج الهومي اإلأمالي ال يُع از عاي التغيازات 

النوعية في الايكا االقتصادي واالأتماعي وان المال بالنس ة لل لدان النامية غاو التأكياد 

 ، . 216: 1009عل  التغيزات النوعية إل  أار  التغيزات الكمية   الهزيشي ا 

د  عيد تعزيف التنمية في الس عينيات لتعني تهليا الفهز و عد  المسااواة و اله اا  و ق   

عل  ال  الة ضمي اقتصاد يستمز بالنمو . وعزفو العديد مي الجاات التي تعن  به ية 

التنمية ا بان التنمية ليسو ق ية اقتصادية فهر و  رما تزت ر  ي ا  باألفكاار السياساية ا 

، ا  إذ األاظ تع ياز روعياة 217: 1009فزاد المجتمع .  الهزيشي او الحكومات و دور  

، ا يساازي فااي التع يااز عااي التنميااة إذ تعنااي تحساايي فااي Quality of lifeالحياااة    

الندمات العامة مي ش كات المياا الصالحة للشزم وش كات الصز  الصحي  والعناياة 

ألساسااي للتنميااة . و غكااظا بالتغظيااة و الصااحة و تعلاايل  ف ااا و صاا ح اإلرسااان الاااد  ا

بد ت النازية االقتصادية تعن  باإلرسان بوصاف  ماوردا  ماماا  ماي الماوارد االقتصاادية 

إل  أار  الموارد االقتصادية األألزا ا و  ن التزكيل عل  تازاكل ر س المااا ال شازي 

كمااا غااو التاازاكل المااادي يعت ااز الهااوا المحزكااة للنمااو االقتصااادي  ولتحهيااق التنميااة 

 ، .22:  1002القتصادية  الدعمة ا ا

و سا الازو  والتحديات الك يزة التي رعيشاا في بلدرا العازاق فانحي الياو  بحاأاة     

إل  مناجية وبظا أاد شاما عل  الصعيد الوطني واإلقليمي وعل  مستوا المحافاات 

لمواطناون لت ويز ال نية التحتية وعل  يلياة تنفياظ فاعلاة لسياساات وبازامج الحكوماة اوا

عل  األتً  شزا حال ومانال ومستوياتال الثهافية والتعليمية غل أل  مي عملية إعاادة 

بنااا  الدولااة وغااو الشاازط األساسااي لتحهيااق التنميااة واالسااتهزار وعلاا  الماادا ال عيااد ا 

ويًعاا  فااي العااازاق ضااعف الحوكمااة الزشااايدة ا وغااظا راااأل عاااي الاااواغز السااال ية 

عهاود عاار  منااا العازاق ماي ضاعف الجاااز اإلداري ا مماا التزاكمية التي تزأع إلا  

شكا تحديا  ك يزا   ما  تحهيق ال زامج والمشاريع التنموية ا وغدرا  في الجاود وال اقات 

،  وفااي الحااديم عااي واقااع الحوكمااة فااي 156: 1023واألمااواا   الن ااة الوطنيااة ا 

ة مي األغدا  والتحديات العزاق سنتناوا الًمزكلية والحكل المحلي مي ألًا مجموع
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ا وذل  لما تلع   الًمزكلية في إدارة الشؤون المحلياة ماي دور ماال فاي مجااا تحهياق 

 الكفا ة والفاعلية 

 الالمركزية والحكم المحلي  -0

لًمزكلية في إدارة الشؤون المحلية األ ز المال في مجااا تحهياق الكفاا ة والفاعلياة     

ا تحهياااق كفاااا ة  دا  النااادمات واله اااا  علااا  اإلدارياااة وزيادتااااا وذلااا  ماااي ألاااً

ال يزوقزاطية التي تًز  تزكيل السل ة ومي ألًا اإلساا  في استثمار الموارد المتاعة 

وتفعيا دور المشااركة الشاع ية فاي اقتازاا وارجااز المشااريع التنموياة وبماا ياؤدي إلا  

الفاازد واالقتصاااد تهااديل الناادمات إلاا  المسااتفيديي مناااا وبأقااا التكاااليف علاا  مسااتوا 

الوطني ا إن قدرة الًمزكلية في إدارة الشؤون المحلياة علا  تحهياق الكفاا ة والفاعلياة 

اإلداريااة وزيادتاااا تاازت ر بمتغياازات ت اازز مااي ألااًا العًقااة باايي الحكومااة المزكليااة 

واإلدارات المحليااة ا وكلمااا كارااو غااظا العًقااة وفهااا  للحاادود الهاروريااة وإيجاااد رااوف مااي 

ون والدعل والمسااردة  دا ذلا  إلا  زياادة قادرة اإلدارات المحلياة فاي مساألة إدارة التعا

شؤوراا  ا ف ً  عي التأكيد عل   ن المزكلية ال تهتصز عل  رها صًعيات السل ات 

االتحاديااة إلاا  الساال ات المحليااة عساا ا وإرمااا تمكاايي الساال ات المحليااة مااي مواأاااة 

زمااة إلرمااا  مناطهامااا ا و ن ال يااؤدي التفاااوت فااي األع ااا  الماليااة واالسااتثمارية الً

إياازادات الساال ات المحليااة إلاا  التفاااوت فااي اإلرمااا  فيمااا بيناااا ا ويمكااي  ن رشاان  

 ،2مجموعة تحديات وتهابلاا مجموعة مي األغدا  مي ألًا الجدوا  

 

 ( تحديات وأهداف الالمركزية والحكم المحلي في العراق0جدول )

 األهداف    التحديات   

اإلداريااة تعكاو راجاا  مزكليااا  ماا تالاا ال نا  

    

زيادة درأة الًمزكلية اإلدارية في 

 الوزارات اله اعية والمحافاات

تااداألا الصااًعيات باايي الحكومااة االتحاديااة 

   والحكومات المحلية .

 دعل وت ويز اإلدارة المالية في العزاق 

 

محدودية دور مجاالو المحافااات فاي بعاض 

المجاااالت ذات الصاالة الو يهااة باالألتصااا  

  المحلي 

دعااال قااادرات الحكوماااات المحلياااة فاااي تهاااديل 

 الندمات 

 

حادياااة ضاااعف التنسااايق بااايي الاااوزارات االت

  ومجالو المحافاات .

 التنسيق بيي الوزارات ومجالو المحافاات 

ضااااعف اعتماااااد الًمزكليااااة اإلداريااااة فااااي 

تفااااااويض الصااااااًعيات علاااااا  المسااااااتوييي 

  المزكلي والمحلي 

دعااااال الًمزكلياااااة اإلدارياااااة فاااااي تفاااااويض 

الصااااااًعيات علاااااا  المسااااااتوا المزكاااااالي 

 والمحلي 

المصااادر : عماااا ال ااااعثيي باالعتمااااد علااا  وزارة التن اااير ا أل اااة التنمياااة الوطنياااة 

 . 152-157ا 1023، ا بغداد ا 1023-1027 
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 ،1ولغزض تحهيق األغدا  تل صيا ة وسا ا يمكي التعز  علياا مي ألًا الشكا  

 

 ( وسائل تحقيق أهداف الالمركزية والحكم المحلي في العراق2شكل )

 
المصدر : عمل الباحثين باالعتماد على وزارة التخطيط ، خطة التنمية الوطنية  

 .252، 2103( ، بغداد ، 2103-2102)

 (3)شكل 

وسائل تحقيق أهداف الالمركزية والحكم المحلي )دعم وتطوير اإلدارة المالية في 

 العراق(

 
المصدر :  عمل الباحثين باالعتماد على وزارة التخطيط ، خطة التنمية الوطنية 

 .252، 2103( ، بغداد ، 2103-2102)

 

زيادة درجة الالمركزية 
في الوزارات القطاعية 

 والمحافظات 

  ثقافة اشاعة
 اإلدارية  الالمركزية

تفعيلللللللللل  اإلطللللللللللر 
القانونية واإلداريلة 
وتطويرهللللا لزيللللادة 

 الالمركزية 

تعزيز االنظمة 
واإلجراءات الداعمة 

 لالمركزية 

وضللللللا  يا للللللات 
واضللللللللللحة فللللللللللي 
 التخطيط التنموي 

وتطوير اإلدارة  دعم
 المالية في العراق 

التحو  من موازنة بنود إلى 
موازنة برامج في اعداد 

 الموازنات 

إيجللاد مدللادر لتوليللد المللوارد 
المحليللة لتكللون تحللت تدللر  

 اإلدارات المحلية 

مراجعة قانون اإلدارة المالية 
وإعادة النظر بتوزيا المهام بما 
 يعزز ال مركزية اإلدارة المالية 

تطلللللللوير لنظملللللللة الرقابلللللللة 
والم لللللاءلة وتقلللللويم اإلداء 

 المؤ  ي  
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 ( وسائل تحقيق أهداف الالمركزية والحكم المحلي4شكل )

الحكومات المحلية في تقديم الخدمات في العراق( )دعم قدرات

 
المصككدر :  عمككل البككاحثين باالعتمككاد علككى وزارة التخطككيط ، خطككة التنميككة الوطنيككة 

 .252، 2103( ، بغداد ، 2103-2102)

 مكافحة الفساد  -2

ياااا اله ااا  علاا  الفساااد واعاادا  مااي  ك ااز التحااديات و غاال الماااا  التااي تتصاادا لاااا 

ع  رأاا  العاالل ا ويمكاي  ن رصاا إلا  عكوماة بمنتلاف مساتوياتاا الحكومات فاي أميا

قادرة عل  تحهيق النجاا في مجاالت اإلصًا وت  يق الهواريي ا ن تسع  إل  مكافحة 

الفساااد الااظي يعااد عه ااة مااي العه ااات التااي تهااف  مااا  ت  يااق الهااواريي ا ويمااز العاازاق 

اد  وبأشااكال  المنتلفااة التااي بتحااديات ك ياازة  دت إلاا  ارتشااار كثيااز مااي سااواغز الفساا

 ارعكسو ي ارغا عل  األدا  المؤسسي الحكومي وعل  كفا ة تنفيظ بزامج التنمية  .

ا  1003وكان العزاق قد دألا ألوا مازة فاي تهااريز مناماة الشافافية الدولياة فاي عاا  

عادد وتؤكد غظا المنامة  ن الع زة ليسو بتسلسا ال لد بالنس ة لدوا العاالل ا باا الع ازة ب

النهاط التي يحصا علياا في المؤشز المكون مي عشز رهااط فكلماا ارتفعاو درأتا  ماي 

عشزة كان  كثز رلاغة ا  ما إذا ارنف و فاو  كثاز فساادا  ا والتحساي لايو فاي وضاع  

بالناز إل  صعودا فاي أادوا تسلساا الادوا  و تزاأعا  فاي ذلا  التسلساا ا باا زياادة 

، في العاا  الماضاي إلا  1فإذا تزاأعو رهاط  مي   عدد رهاط   و رهصاراا مي عشزة ا

، في تهزيز العا  الظي يلي  فظل  مؤشز سي  وإن كاان قاد تحساي تسلسال  فاي أادوا 2 

الدوا الن ذل  قد يتحهق بس   زيادة األمز سو ا في دوا  ألازا  و بسا   عادد الادوا 

عود بجادوا الداأللة فاي الجادوا فالتحساي غاو بلياادة الادرأات ماي عشازة ولايو بالصا

دعم قدرات الحكومات 
المحلية في تقديم الخدمات 

 في العراق 

تعزيز التن يق والتفاع  
ما الجهات اال تشارية 

والمراكز العلمية 
 التخددية 

حدللر الخللدمات العامللة 
اال ا للللللية بللللللاإلدارات 

 المحلية  

اعتمللاد بللرامج لتطللوير 
قللللللللللللدرات اعضللللللللللللاء 
المجلللللللللال  البلديلللللللللة 
ومالكلللللللللات اللللللللللدوا ر 

 المحلية 
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، يوضااح مؤشااز ماادركات الفساااد وموقااع العاازاق وتزتي اا  1تزتياا  الاادوا ا والجاادوا  

،   الجشااعميا 1021 -1002عالميااا  وعزبيااا  ا ف ااً  عااي الموازيااة مااا باايي األعااوا   

1022 :90 ، 

 (2جدول )

ترتيب العراق دولياً وعربياً وما حصل عليه من درجات وفقاً لمؤشر مدركات الفساد 

 (2105 -2114لمدة )من ل

ترتيب العراق  01الدرجة من  السنة 

 دولياً 

ترتيب العراق 

 عربياً 

2114 2،0 021 02 

2115 2،2 032 02 

2112 0،1 021 02 

2112 0،5 022 02 

2112 0،3 022 01 

2111 0،5 022 02 

2101 0،5 025 05 

2100 0،2 025 05 

2102 0،2 021 02 

، دار  0هللا الجشككعمي ، الفسككاد والنزاهككة فككي العككراق ، طالمصككدر : حيككدر علككي عبككد 

-2103، والسكنوات ) 2104العراق ،  -الدكتور للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، بغداد

 ( تم الحصول علي ا من منظمة الشفافية الدولية .2105

عهق  عل  رس ة ل   1021إل  عا   1002ورًع  مي الجدوا بأن العزاق ومنظ عا    

وغاو لال يغاادر  سافا التزتيا  الادولي والعزباي ا إذ  20مي  1.1وغي  1005ا  في ع

دوليا  وغظا كان ماع بداياة  219درأة وتزتي    1.2عل   1002عصا العزاق في عا  

ومااع اسااتهزار الوضااع العزاقااي وإقاازار 1005دألااوا االعااتًا األمزيكااي وبعاادغا عااا  

غاي  علا  درأاة عههااا العازاق فاي درأاة و 1.1الدستور العزاقي الدا ل عهاق العازاق 

إقليمياا وبعاد غاظا العاا  دألاا العازاق فاي تنااق   27دوليا  و 237النلاغة وكان تزتي   

وغااظا  ن دا علاا  شااي فإراا  ياادا علاا  الوضااع السااي  الااظي يعيشاا  العاازاق سياساايا  

 واقتصاديا  واأتماعيا  .  

غز منااا سااغزة الفسااد واأ  العازاق تحاديات ك يازة  دت إلا  ارتشاار كثياز ماي الااوا 

 بأشكال  المنتلفة التي كان لاا ارعكاس عل  األدا  الحكومي ومي غظا التحديات : 

  ارتشار الهايل االأتماعياة والسياساية واإلدارياة الحاضانة للفسااد  و الحامياة لا   و

 المتسامحة مع  وتزسين  .

 . ضعف  هافة مكافحة الفساد 



1027لسنة  اذار . والستون لتاسع .........العدد ا.........................................مجلة الفتح ........................  
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

  إشغاا المناص  وألاصة الهيادية .عد  ت  يق المعاييز المانية في 

 . تنلف الناا  المصزفي وعد  قدرت  عل  منع عمليات  سيا األمواا 

  ضعف إأزا ات التعاون والتنسيق بيي المؤسساات العاماة والجااات المعنياة فاي

 مكافحة الفساد .

 .  قصور في معاق ة المسؤوليي المتاميي بالفساد واستغًا المنص 

  الحكومياااة وألاصاااة تلااا  التاااي تهاااد  ألدماااة م اشااازة ضاااعف الثهاااة بالمؤسساااات

 للمواطنيي   مع ارتشار ساغزة الزشوة ،.

  االلتفااا  علاا  تعليمااات ويليااات تنفيااظ العهااود الحكوميااة العامااة ممااا يفز اااا مااي

 ،163: 1023مكورات التنافسية والشفافية .   أل ة التنمية الوطنية ا

ما  التوأ  رحاو إصاًا عهيهاي ومكافحاة ومي ألًا تحديد غظا التحديات  كان الز       

الفساااد ا إذ تعااد مشااكلة الفساااد يفااة اقتصااادية واأتماعيااة و ألًقيااة ا ولهااد القااو مشااكلة 

الفساااد  غميااة ك ياازة فااي عمليااة اإلصااًعات فااي الاا ًد ومااي  أااا اله ااا  علاا  غااظا 

الااااغزة يجاا  تأساايو إطااار عمااا مؤسسااي يسااع  إلاا  مكافحااة الفساااد بكااا صااورة 

الًزمااة للحااد مااي ساااغزة الفساااد  ا وتساازيع عجلااة التنميااة ا ومااي اإلأاازا ات ومااااغز

 ، غي : 6: 1025إعصا  التنمية ال شزية ا  

 .الزقابة المشددة عل  الموسفيي والمزاأعيي للدوا ز الزسمية 

 . فزض عهوبات قارورية قاسية عل  ال زفيي الزاشي والمزتشي 

 مزاأعيي ألدمة لال .تجل ة غظا الدوا ز بحيم يستوع  عدد ال 

  ت سير اإلأزا ات وتهليا الكلفة النهدياة فاي ارجااز المعاامًت ورفاع الكاغاا عاي

 المزاأعيي .

  اسااتندا  اعاادث ال اازامج وال اازق التكنولوأيااة لساازعة ارجاااز المعااامًت ألدمااة

 لللبا ي .

 

تعااد مسااالة وأااود رقابااة داألليااة  ماازا  عيويااا  ومامااا  ألي مؤسسااة ا إذ ال تكااون         

، سانة 62-22الحوكمة فاعلة بدون راا  فعاا للزقابة الداأللياة  ن تهيايل اإلفازاد بعماز  

% واإلرااث 36.6دور الحكومة  يز فعاا في مكافحاة الفسااد عيام بلات التهيايل للاظكور 

زاد لمدا تأ يز مجلو النوام عل  الفسااد ف لات التاأ يز إلا  عاد % ا  ما تهييل اإلف31.0

% ا  ن تااأ يز اإلفاازاد 32.7%رساا ة الااظكور واإلراااث 31.9مااا علاا  مسااتوا العاازاق 

بحس  تهويمال لمدا تأ يز السل ة اله ا ية بالفساد بلت التأ يز إل  عد ما عل  مساتوا 

ز ماي ألاًا ماا تهاد   ن % ويااا16.1% واإلرااث 12.2ورس ة الظكور 17.5العزاق 

التأ يز بالسل ات الثًث فعااا بنسا ة الثلام فاي  تهاويل اإلفازاد لادور الحكوماة ومجلاو 

النوام والسل ة اله اا ية فاي مكافحاة الفسااد بحسا  مساح شا كة معزفاة العازاق لسانة 

 ، . 7: 1025 قسل إعصا  التنمية ال شزية ا 1022
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 .تدعيم المشاركة بين القطاع العام والخاص  -3

ويعاد تادعيل المشااركة بايي اله ااعيي العاا  والناا  مادألً  تنموياا  ذا فاعلياة مااي       

ألاًا تهسايل العماا الااظي تتكاماا فيا  مجااودات المنامااات  ياز الحكومياة ماع الجااااز 

بزرامج ت  فزاد المجتمع  اإلداري للدولة باد  تهديل ألدمات  كفأ و كثز استجابة لز  ا

 ،. 12رسان االديمهزاطية وعهوق اإل

ت اا لع الدولااة  باادور ر يسااي فااي تااوفيز المنااا  المً اال والمساااعد علاا  النمااو      

والت ور في األدا  مي ألًا أملة السياسات التي تهزغاا فاي غاظا اإلطاارا ساوا  كاراو 

السياسااات االقتصااادية  و التشاازيعات واألعكااا  الهاروريااة والتااي تعكااو الجااو المحااير 

ي الحياة االقتصاديةا لكاي ذلا  ال يمنحااا الهادرة علا  التصاور بنشاط اله اف النا  ف

الواضح والسليل لكيفياة بناا  وتاوفيز المحاير المً ال والمحفال علا  األدا  إال بمشااركة 

مي اله ااف الناا  وغاو المعناي بااظا اإلأازا ات واآلليااتا إذ إن  إأازا  المشااورات 

لمً ل عاي طزياق السياساات واإلأازا ات بيي الايئات الحكومية المعنية بتوفيز المنا  ا

الموضوعة مي أاة واله اف النا  المعناي بالنشااط والتفاعاا فاي الحيااة االقتصاادية 

في سا ما تهزا الايئات الحكومية مي إأزا ات ويليات مي شأر  التوصا إل  بناا  بيئاة 

اف الناا  رشاط مً مة ومحفلة عل  الم ادرة بما ينعكو إيجابا عل  مكارة ودور اله 

في النشاط االقتصاديا ويعد  االستهزار السياسي داعما قويا لوأود اله اف النا  في 

النشاط االقتصادي وت ورا مي ألًا دورا الك يز في أل  االستثمارات الناصة سوا  

المحليااة مناااا  و النارأيااةا عياام يعكااو  هااة  علاا  وضاامارا  ك ااز بنصااو  إمكاريااة 

االقتصاديا فعد  االستهزار السياساي يلياد ماي عالاة الشا  تحهيق المكاس  في النشاط 

وعااد  اليهاايي بنصااو  األوضاااف االقتصااادية ممااا يحااد مااي م ااادرة ور  ااة اله اااف 

 ،.21ا 1022النا  في االستثمار والتوسع كزيلا

ويسااااغل اإلطاااار التشااازيعي والهااااروري فاااي أللاااق الم اااادرة والتحفيااال علااا  النشااااط  

فزا مي  هة وطمأريناة فاي االقتصااد والمجتماعا إذ إرا  يماو االقتصادي مي ألًا ما يو

المؤسسااات والشاازكات إرتاأيااة كارااو  و ألدماتيااة بصاافة م اشاازة مااي ألااًا أوار اا  

التنايمية واإلداريةا  و بصفة  يز م اشزة مي ألًا ي ارا عل  منتلف اله اعات التي 

التأمينااتا وماي  ال  لاا صلة و يهة بنشاط اله اف النا  كاله ااف المصازفي  و ق ااف

فإراا  يتوأاا  العمااا علاا  وضااع اإلطااار الهاااروري والتشاازيعي المناساا  ألدا  اله اااف 

النا  والاظي ماي ال ازوري  ن يتواكا  ماع الت اورات االقتصاادية محلياا وألارأياا 

 تجن ا ألية األتًالت  و ارعكاسات سل ية.

اإلسزاف في  عمار وإيجاد ال ن  التحتية إذ تؤدي ال ن  التحتية بما تحتوي  مي شا كة  -2

ال زق والجسور والماوار  والم اارات وشا كة االتصااالت وقناوات الصاز  الصاحي 

والمياا  دورا ماما  في ت ور رشاط اله اف النا ا إذ إراا تعّد ماي النادمات األساساية 

دا  المعااامًت ومااي  اال المساااغمة فااي توسااع  ك ااز التااي تساااعد علاا  تسااايا وتساازيع  
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لنشاااط اله اااف النااا  وتواأاادا فااي النشاااط االقتصااادي. لااظل  فاااي تتاايح لاااظا اله اااف 

 النجاا في  دا  دورا إذ يسال في تنفيض كلف اإلرتاا وتنفيض األرباا .

 تنشااير االتحااادات المانيااة والنهابااات  مااي  مثاااا اتحاااد الصااناعات العزاقاايا اتحاااد -1

المهاوليي واتحاد الغز  التجارية العزاقيةا عي طزياق إأازا  ارتناباات عازة ورليااةا 

ومحاولة تكويي كارتا عزاقي للمشاركة في مشاريع إعادة  عمار العزاق. وإقامة عوار 

بنااا  باايي اله اااف والمؤسسااات الحكوميااة ذات الصاالة : لإلساااا  فااي تعااديا الهااواريي 

 تثمار في اله اف النا . واألرامة الًزمة لتسايا االس

شزوف الحكومة بماا  اإلصاًا و تيسايز اإلأازا ات الحكومياةا غيكلاة المصاار   -3

المملوكااة للدولااةا ماانح الهاازوض الصااغيزةا للمشاااريع الصااغيزة والمتوساا ةا إصااًا 

سوق العازاق لاألوراق المالياةا الساعي لًر اما  إلا  مناماة التجاارة العالمياة وإعياا  

ة اإلقليميااةا إيجاااد الايكااا المؤسساي الااًز  لنلااق التنااافو فااي النشاااط الازوابر التجارياا

 االقتصادي

إيجاد منا  تنافسي ا الن ت ويز اله اف النا  وزيادة إساام  ودورا يت لا  بيئاة  -2

تنافسية تجعل  يهد  عل  االستثمار وتشغيا  موال  في سا منافسة ت مي اساتمزارا فاي 

 ة اإلرتاأيااااااة وتحساااااايي الجودة الج ااااااوري النشاااااااط وتحساااااايي األدا  ورفااااااع الكفااااااا

 ،.1009:260ا

وعلي  فمي ال زوري إقامة مناا  اساتثماري أدياد وق ااف ألاا  رشار وفعااا يادعل   

التنمياة ويعماا علاا  تنفايض رسا ة ال  الااة وتحسايي مساتويات المعيشااة فاي المجتمااع ا 

يااق  مااا  والتااي يمكااي تحهيهاااا مااي ألااًا عسااي تنااايل األسااواق التنافسااية وإفساااا ال ز

األعماااا الحاازة ودعماااا. لااظل  فهااد اعتماادت الحكومااة العزاقيااة فااي ال دايااة علاا  تنفيااظ 

استزاتيجية ت اويز اله ااف الناا  بالتشااور التاا  وبالتنسايق ماع مؤسساات واتحاادات 

اله اف النا ا ومع النهاباات العمالياة العهااا لااظا سايتنل  العازاق تادريجيا  عاي دور 

ل  الز يو والمستثمز والمنتج الحالي إل  دور يهتصز عل  دعل المن ر والمنال والما

 ،.15: 1023وتسايا ت ور اله اف النا  في العزاق  استزاتيجية اله اف النا  ا

 

 المبحث الثالث / الوصول إلى الحوكمة الرشيدة في ظل استحقاقات التنمية في العراق

اعاد الحاكماة غاو الوصاوا إلا  إن الاد  الز يو مي ت اويز المؤسساات والهو          

الحوكمة الموأاة للتنمية بحيم يتل االرتها  بحياة الفزد ا ومي اأا ذل  فإن الت ورات 

يج   ن تكون عزيصة عل  مصلحة األفزاد ألًا عمليات الت ويز مع عد  االقتصاار 

عل  التزكيل عل  المنزأات ا الن عمليات الت ويز تساتغزق يأااال  طاوا ماي مجازد 

فيج   ن يشعز األفزاد بأغمية وقيمة غظا التحوالت عت  ي ه  عزي  عل   تماا   بد اا

 ، .7: 1022عمليات التحوا.  مزكل العهد االأتماعي ا 
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إن الحوكمااة الزشاايدة تت لاا  قيااادة تنميااة بشاازية شاااملة قا مااة علاا   ساااس أليااارا       

لزشيدة غاي اإلدارة الجيادة ديمهزاطي ّعِز بعيدا  عي دا زة التأ يز وبظل  تكون الحوكمة ا

لجميع المؤسسات في الدولة مي ألًا سياسات ويلياات وممارساات تهاو  علا  الشافافية 

والمشاااركة والمسااا لة وساايادة الهااارون ومكافحااة الفساااد وتسااع  لتحهيااق العدالااة وعااد  

التمييال بايي الماواطنيي واالساتجابة العتياأااتال وتتحازا الكفاا ة للوصاوا بالسياسااات 

دمات ألعل  مستوا مي الفعالية بشكا مزضي للجميع   مزكل العهد االأتمااعي ا والن

1022 :7. ، 

 أوالً : بناء القدرات 

إن بنااا  الهاادرات بحااد ذاتاا  سياسااة عامااة تهت ااي الن ااوف لتغياازات بعياادة الماادا      

وتل ية مت ل ات الحوكمة الزشيدة لتمكيي منتلف األطازا  الفاعلاة ا عكومياة كاراو  و 

يااز عكوميااة ا وان امااتً  الهاادرات الًزمااة إلدارة التعهياادات واألزمااات والمناااطز  

المتعددة األبعاد ومواأاة الم زوعة في عصازرا ا واساتغًا الماوارد  ف اا اساتغًا 

وتحساايي الهاادرة التنافسااية وكساا  رغااان التنميااة المسااتدامة ا يت لاا  األمااز بنااا  رؤيااة 

سوا  علا  الصاعيد الاوطني  و المحلاي ا بشاكا يمكاي أديدة تعلز باتجاا بنا  الهدرات 

الادوا والحكومااات ومنتلااف مكورااات المجتمااع الماادري مااي  ن تكااون فااي صاال  عمليااة 

 ،.   1022التنمية  المجلو االقتصادي واالأتماعي ا 

تحديد التوأاات الم نية عل  الحوكمة الزشيدة والها ماة علا  المشااركة واإلدارة  -2

 إل  التفوق واالمتياز .الفعالة التي تسع  

إرسا  إدارة قا مة علا  النتاا ج بوصافاا راجاا  إلدارة اله ااف العاا  موأااة رحاو  -1

تحهيق  غادا  التنمياة ومساا لة المساؤوليي الحكاومييي والمجتمعاات المحلياة واساتندا  

 ال يارات المتاعة باد  تحسيي صنع الهزار .

ركتال وإشازاكال فاي صال  ضمان مشاركة المواطنيي وإشزاكال وذل  ألن مشا -3

فكاازة الديمهزاطيااة سااوا  علاا  المسااتوا الااوطني  و المحلااي .  المجلااو االقتصااادي 

 ،.1022واالأتماعي ا 

 

 ثانياً: تمكين اإلنسان والحكم 

 ن تمكيي اإلرسان مي  أا تحهيق الديمهزاطياة يفتازض  ن يكاون علا  مساتويات        

ل  المستوا الثهافي تتنظ قيل التع يز علا  الاظات  ً ة   اقتصادية و هافية وسياسية ، فع

الثهااة والتسااامح والنشاااط السياسااي لاا   غميااة بالغااة فااي رشااأت الديمهزاطيااة وتوطياادغا 

وتحما المؤسسات الديمهزاطية غظا الهايل وماع تحساي المساتوا العلماي واالتصااا بايي 

وشا كات التواصاا ال شز وذل  مي ألًا النفاذ إل  تكنولوأيا المعلوماات واالتصااالت 

االأتماعي  ن عملية إصًا الحكل تاد  إل  تحوياا غاظا اإلبعااد إلا  عناصاز داعماة 
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، ي يي تمكيي اإلرسان والحكل  قسل إعصا  التنمية ال شزية 5لتمكيي اإلرسان ا والشكا  

 ، .5: 1025ا 

 ( تمكين اإلنسان والحكم5شكل ) 

 
إلحصكككاء ، قسكككم إحصكككاء التنميكككة الج كككاز المرككككز  ل –المصكككدر : وزارة التخطكككيط 

 . 5، 2105البشرية ، الحكم الرشيد وحقوق النازحين في العراق ، 

 ثالثاً: القدرات اإلدارية للخدمة المدنية 

كااان العاازاق مااي الاادوا المتهدمااة بهدراتاا  فااي إدارة اله اااف العااا  بكااادر ألدمااة           

د ماي الحازوم والعللاة الدولياة  دت مدرية عالي الكفا ة  ال  ن اآل ار  الناأمة عاي عهاو

إل  ضعف الهدرات اإلدارية للندمة المدرية ف اً  عاي رها  االساتثمار فاي المجااالت 

الز يسة لله اف العا  وم اعفة عدد موسفي  رتيجة عد  توافز فز  العماا ال ديلاة فاي 

هاد اله اف النا  ا أعا مي غظا اله اف متزغا ودون المستوا في تهديل الندمات وتع

اإلأاازا ات وتااأألز فااي  رجاااز المعااامًت وتفشااي ساااغزة الفساااد المااالي واإلداري ا 

وبالتالي تدري وضاعف فاي كفاا ة األدا  ا وبناا ا  علا  ذلا  تاااز  غمياة بناا  الهادرات 

 ،  .160: 1023اإلدارية للندمة المدرية   الن ة الوطنية ا 

لجاااز اإلداري فاي الادوا علا   ساو إن بنا  الهادرات اإلدارياة تعناي تناايل ا           

علمية ساليمة تكفاا تحهياق األغادا  المزأاوة منا   ي ارا  يعناي تناايل غاظا الجاااز ماي 

عياام  سااالي  وطاازق العمااا ف ااً  عااي تنااايل شااؤون العااامليي فياا  مااي أاراا  ا ومااي 

أار  يألز فاو يظغ  إل  المدألا الظي ينااز إلا  الحكوماة  و المجتماع بوصاف  رااماا  

مي غياكا منتلفة تؤدي وسا ف متنوعة وان غظا الاياكا متزاب ة ومتناسهة فيما يتكون 

بيناا وبالتالي فان  ي أللا في  عادغا يهاود إلا  األاتًا الاياكاا األألازا مماا يعناي إرا  

يتمحااور عااوا إدألاااا  رماااط تنايميااة أدياادة بحياام تكااون متً مااة مااع   رااواف النشاااط 

وإأزا ات للعما داألا غظا األرماط الجديدة ف ً  الجديد ف ً  عي إدألاا رال وقواعد 

عي  تحهيق العًقات اإلشزافية واإلدارياة واالستشاارية بايي غاظا التنايماات ماي راعياة 

وبيي التنايمات الجديدة والهديماة ماي راعياة  ألازا ف اً  عاي تاوفيز الهياادات النشا ة 

الموارد ال شازية باعت ارغاا والواعية المؤمنة باظا السياسات وكظل  التزكيل عل   غمية 

العنصز الحاسل في تنفيظغا وإعداث التغييز الم لاوم والتزكيال المكثاف علا   ن تكاون 

مواطنون يعيشون في مأمن من الخو  ويملكون القدرة على التحكم بحياتهم  ) اإلن ان حقوق
 .ومجتمعهم 

قييييييم )التمكيييييين فييييي  ال قافييييية 
التعبير عن الذات التي  تمكين 
المييييييييييييواة ين ميييييييييييين  دارة 

 (.المجتمع

التمكييييييييين فيييييييي  السياسيييييييية 
مؤسسييات تجهيييا مييواة ين )

 (.للحكم 

) التمكييييييين فيييييي  االقتصيييييياد 
ميوارد تمكيين الميواة ين ميين 

 (. دارة المجتمع 
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منزأات منامات الجااز اإلداري تتسل بالنوعية والجودة لتحهيق المساغمة الفاعلة في 

 االرتها  بمستوا الزفاغية االقتصادية واالأتماعية .

جاااز اإلداري الحكاومي غادفا  ماي  غادا  االرتهاا  بالندماة وتّعد مسألة رفاع كفاا ة ال  

، وفاااي 160: 1023لوطنياااة ا المدرياااة  ا وغاااظا الااااد  بحاأاااة إلااا  وساااا ا الن ة ا

 : مهدمتاا

 اإلسزاف في تشزيع قارون الندمة المدرية المواك  لت ورات العصز . -2

 وضع بزرامج تحديم شاما ألرامة الندمة المدرية . -1

 تزشيق عجل الجااز الحكومي .وضع سياسيات  -3

 إصًا الناا  المؤسسي وفها  لمعاييز اإلدارة المعاصزة . -2

 ت ويز يليات الزقابة والمسا لة .  -5

 

 رابعاً: التحول إلى أنموذج الحكومة االلكترونية 

الحكوماااة االلكتزورياااة غاااي اساااتندا  تكنولوأياااا المعلوماااات الزقمياااة فاااي إرجااااز       

المعااامًت وتهااديل الناادمات المزفهيااة ب زيهااة  كثااز ديمهزاطيااة وين غااي لتاادعيل راااا  

الحوكمة االلكتزورية وتسايا ت  يه  االغتما  بموضوعات متعددة ذات صلة وطيادة با  

ت والتوقيعاات االلكتزورياة ا وال  اقاات اال تماريااة ا ا ماي ذلا  ال نياة التحتياة لًتصااال

وتأميي المعلومات ومكافحة الهزصنة االلكتزورية ا وتنايل التجارة االلكتزورية ا ور ل 

صااعوبة الت  يااق العملااي وضاانامة المت ل ااات الًزمااة والمجاااودات المت ل ااة إلقامااة 

نتلف دوا العالل التي تزياد  ن الحكومة االلكتزورية ا فهد فزض غظا الناا  رفس  عل  م

تسااايز الزكاا  وتتعااايو مااع اآلألاازيي ا وذلاا  الن إرجاااز اإلعماااا  و تأديااة الناادمات 

ب زيهة الكتزورية يحهق أودة األدا  ويوفز الجااد الم اظوا ا وباظل   صا حو الحكوماة 

االلكتزورية عتمية يج  السعي لت  يهاا في كا دولة عصزية تزيد  ن تواك  ت اورات 

: 1020الثااورة الزقميااة وال تتنلااف عااي را ااة المعلومااات العالميااة  الهاادوة ا  عصااز

291-297   .، 

ويعد بزرامج الحكومة االلكتزورية عنصزا  فعاال  في ت ويز عما اله اف العا  في         

العاازاق ا إذ اعتماادت الحكومااة العزاقيااة راجااا   متكااامً  للحكومااة االلكتزوريااة لتنميااة 

ا مي ألًا التنسايق ماع بزراامج األمال المتحادة اإلرماا ي ا وساع  العازاق العزاق ا وغظ

رحاو تنفيااظ سياساات متهدمااة بشااأن الحكوماة االلكتزوريااة والتااي تعاد  داة مامااة يمكااي  ن 

تعلز الشفافية والمسا لة وتحهيق المساواة والعدالة االأتماعية ماي  أاا الوصاوا رحاو 

 الحوكمة الزشيدة ، . اقتصاد متنوف م ني عل   ساس المعزفة  
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 ومي  أا إرجاا راا  الحكومة االلكتزورية يفتزض وأود عواما مي  غماا  :     

 مكافحة األمية االلكترونية :  -0

المهصود باظا الحالة  ن غنالا  عاددا  ماي الماواطنيي الاظيي ال يتااا لاال التعاماا ماع      

عليمياة  و اقتصاادية  ا وغاو ماا الكوم يوتز  و الدألوا علا  شا كة المعلوماات ألسا ام ت

يسم  بالفجوة الزقمية ا وللتغل  عل  غظا العا ق ين غي إدألااا ماادة الكوم ياوتز ضامي 

مناغج التعليل العا  ا وإتاعة فز  الحصوا عل   أالة الكم يوتز مننف ة لتكون في 

يي متناوا عامة الناس ومكافحة  مية اإلرتزريو بأسعار رملية وتادري  الشا ام النازأ

 ،.295: 1020عل  استندا  الكوم يوتز  الهدوة ا

 إصدار التشريعات الالزمة : -2

لل تعد التشزيعات الموأودة ما ق ا الثورة الزقمية صاالحة لمساايزة الت اور االلكتزوراي 

وتحهيق األغدا  المزأوة ا وسازت الحاأاة إلا  ت اويز غاظا التشازيعات لتتوافاق ماع 

يت مي ذل  ماي تناايل عملياة التعاقاد ماي ألاًا شا كة  راا  الحكومة االلكتزورية ا بما

المعلومااات ا واالعتاازا  بالتوقيعااات االلكتزوريااة  و الزقميااة ا وتنااايل عمليااة التو يااق 

 ،.295: 1020االلكتزوري   الهدوة ا

 إعداد الكوادر المؤهلة: -3

 إعاااداد الكاااوادر المؤغلاااة الكافياااة ماااي الماااوسفيي والفنيااايي للتعاماااا ماااع رااااا  الحكوماااة

االلكتزورية ا وذل  سوا  عي طزيق التعييي  و إعادة التأغيا والتادري  ا إذ ال شا   ن 

العنصز ال شازي غاو المحاز  الفاعاا  و الم ادف ألأاالة التهنياات االلكتزورياة   الهادوة 

 ،.295: 1020ا

 مسايرة التطور التقني : -4

عا  ا وتعااد عمليااة  صا ح التهااد  فااي مجااا الكم يااوتز واإلرتزريااو وتهنيااة المعلوماات واساا

ارت اط منتلف دوا العاالل بشا كة المعلوماات وتزاب ااا بوساا ا اتصااا مكثفاة ا سا يً  

إلاا  الت ااور التهنااي واقتنااا  المسااتحدث مااي  أالتاا  ومواصاالة ال زيااق رحااو الحكومااة 

 ،.295: 1020االلكتزورية   الهدوة ا

 دراسة تجارب اآلخرين -5

م ا لاظل  غاو بحاأاة إلا  الكثياز ماي الدراساات إن  راا  الحكوماة االلكتزورياة عادي    

والتساؤالت ا و مي المفيد لنجاا ت  يهات الحكومة االلكتزورية غاو التعاز  علا   ك از 

قاادر مااي المعلومااات عااي تجااارم اآلألاازيي فااي غااظا المجاااا ا ومااا  باازز االرجااازات 

مشااكا التاي المتحههة أزا  ت  يق الحكومة االلكتزورية ا ف ً  عي دراسة العه ات وال

 تواأ  ت  يهات الحكومة االلكتزورية .          

وبنااا ا  علاا  مااا تهااد  يمكااي وضااع من اار يشاان   عالااة الحوكمااة الزشاايدة ومسااارات 

 الوصوا إل  التنمية .
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 (/ مسارات الحوكمة الرشيدة0مخطط )

 
المصككدر : عمككل البككاحثين باالعتمككاد علككى وزارة التخطككيط ، خطككة التنميككة الوطنيككة   

(2103-2102 ) 

 

 االستنتاجات:

 ضعف الهدرة المؤسسية للدولة . -2

  يام الشفافية والفشا في مكافحة الفساد . -1

التجزبة المحدودة للدولة في شزاكات اله اعيي العاا  والناا  ا وعاد  أاغلياة  -3

ة للتعامااا بفاعليااة مااع اله اااف النااا  ا ف ااً  عااي  يااام اإلطااار اله اعااات الحكومياا

 التشزيعي والهاروري الظي ينال الشزاكة بيي اله اعيي  العا  والنا ،   .

ضااعف فااي إرادة التغييااز التااي تااؤدي إلاا  عمليااة التحااوا وفااق رمااوذا الحكومااة  -2

يازة لتاأميي تهاراة االلكتزورية وغظا يزت ر باأمور فنياة منااا االعتيااا إلا  اساتثمارات ك 

المعلوماااات ا  و قاااد يعاااود إلااا  الفجاااوة الزقمياااة   والاااظي لااا  ارت ااااط بعوا اااق تعليمياااة 

 واقتصادية وتنايمية ،اتأألز في استندا  الناا  المصزفي آلليات الدفع االلكتزوري .

 الت نل في الجااز اإلداري وازدواأية األدوار والماا  . -5

   توزيع الهوا العاملة .قصور في تن ير الموارد ال شزية وسو -6

  يام معاييز واضحة لهياس األدا  المؤسسي .  -7

 

 

 النفاذ إلى العدالة 

 .الد تور  -1

 .حقوق اإلن ان  -2

 .القضاء الدالح 

 ادالحات اقتدادية 

 .تحديث القطاع العام  -1

 .الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -2

 .الحكومة االلكترونية  -3

 

 .إشاعة ثقافة حقوق اإلن ان  -1

 .النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة  -2

تقوية الرقابة والم اءلة في إداء  -3
 .الخدمات العامة 

 االدالح المؤ  اتي من خال  

 .الر وم الكمركية  -1

 .الالمركزية   -2

 .إعادة تنظيم اإلدارة  -3

 

 الحوكمة الرشيدة 



1027لسنة  اذار . والستون لتاسع .........العدد ا.........................................مجلة الفتح ........................  
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

 

 التوصيات 

التنلي عي فكزة  ن الدولة غي المورد الوعيد للندمات االأتماعية والظغام إل   -2

 تفعيا م د  المشاركة مع اله اف النا  في تحديد اعتياأات التنمية .

تاااأميي السياسااايات االقتصاااادية لهااادرات المؤسساااية للدولاااة ماااي ألاااًا تعليااال ا -1

 واالأتماعية التي تمكي مي ت  يق بزامجاا التنموية .

مكافحااة الفساااد وتعلياال فاعليااة الن ااوف للمسااا لة ويااتل ذلاا  مااي ألااًا وأااود  -3

 قواعد وتشزيعات .

إللا  كافة  أالة الدولة بمعاييز اإلفصاا والشفافية وعازض منزأاات عملااا    -2

 األوا الظي تسع  لندمتاا كافة تل  األأالة. عل  الجماور باعت ارا الاد 

بنا  الهدرات ال شزية مي ألًا التدري  الموأ  باألدا  ا ووضع بزرامج تحديم  -5

 شاما ألرامة الندمة المدرية.

التنسيق مع مزاكال التادري  والت اويز فاي الجامعاات ا ف اً  عاي رشاز الاوعي  -6

المجتمااع الماادري ا ي تفعيااا  االلكتزورااي لاادا المااواطنيي وق اااف األعماااا ومنامااات

التعاون بيي الجامعات العزاقياةا وضازورة عهاد ور  دورياة ورادوات علمياة منتصاة 

فااي مجاااا الحوكمااة االلكتزوريااة التااي تسااال بتعلياال الاازؤا واألفكااار لاادا المناومااة 

 العلمية األكاديمية العزاقية.

 لكتزورية . ت ويز األرامة واإلأزا ات مي  أا العما لت  يق الحكومة اال  -7

ين غي السعي لتنفيظ منتلف  بعاد الحوكمة ألراا تمثا في عد ذاتاا  غدا  إرما ياة  -2

ا وال ين غي  ن يهتصز تزكيل صناف السياسات عل  ماا يسااا رسا يا  تنفياظا بسازعة باا 

 عل  الن وات ذات التأ يز األوضح عل  التنمية .

 

    -المصادر :

لتنمياة ال شازية   اإلرساارية ، بايي النازياة و ا،  1002الدعمة ا إبزاغيل مزادا   -2
 ا دار المناغج للنشز ا عمان . الواقع

 ا الحوكمة الزشيدة : المملكة العزبية السعودية عالة دراسيةال سا  ابسا  ع د هللا  -1

 ابدون سنة .

المشاازوعات الصااغيزة والمتوساا ة ،ا1020اإلساازا ا عساايي ع ااد الم لاا  ا    -3
 ا وزارة التجارة والصناعة المصزية ا مصز  . الدوا العزبيةودورغا في التشغيا في 

ا  2ا ط الفسااد والنلاغاة فاي العازاق، 1022الجشعمي ا عيدر علي ع اد هللا  ا  -2

 العزاق. -دار الدكتور للعلو  اإلدارية واالقتصادية ا بغداد

 . 1023ا  1030-1023استزاتيجية ت ويز اله اف النا  في العزاق  -5
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النصنصااااة وساااايلة لتحهيااااق اإلصااااًا ،ا1009كاااازيل ا الج ااااوري اسوسااااي  -6
ا  22ا مجلااة الهادسااية للعلااو  اإلداريااة واالقتصااادية ا المجلااد االقتصااادي فااي العاازاق 

 .  3العدد 

عوامااا و  ااار النمااو االقتصااادي والتنميااة فااي الفساااد ،ا 1002الع ااد ا أااورا   -7

  بية ا بيزوت . ا مزكل دراسات الوعدة العز والحكل الصالح في ال ًد العزبية
التنميااة ال شاازية فااي ،  ا2996الجااابزي امحمااد عابااد واالمااا ا محمااد محمااود ا  -2

ا اللجناة  الوطي العزبي : األبعاد الثهافياة والمجتمعياة اسلسالة دراساات التنمياة ال شازية

 االقتصادية لغزبي  سيا  االسكوا، اوبزرامج األمل المتحدة اإلرما ي اريويور .

الحوكمة المؤسسية ،ا 1022المشاداري اعً  فزعان طال  وشيحان اإيمان ا   -9
 .  2ا دار صفا  للنشز والتوزيع ا عمان ا ط واألدا  المالي واالستزاتيجي للمصار 

ادار 2ا ط الحكومة االلكتزورية واإلدارة المعاصزة،ا 1020الهدوة امحمود ا  -20

  سامة للنشز والتوزيع ا عمان .

قياس التنمية ال شزية مع إشارة ألاصاة للادوا ،ا 2997عسيي ا   باقز ا محمد -22
، ا بزرامج األمل المتحدة اإلرماا ي ا اللجناة 5ا سلسلة دراسات التنمية ال شزية   العزبية

االقتصاااادية و االأتماعياااة لغزباااي  سااايا  االساااكو، بزراااامج األمااال المتحااادة اإلرماااا ي 

 . 2997اريويور  ا 

التنميااااة االقتصااااادية رازيااااات و سياسااااات و  ،ا1007الهزيشاااي اماااادعو  ا  -21
 ادار وا ا للنشزا االردن .2ا ط موضوعات

الموقاع الحاالي لمصاز علا  ،ا1022مزكل المعلوماات ودعال اتنااذ الهازار ا   -23
ا مزكال العهااد  ألزي اة المؤشاازات الدولياة والمحليااة للحوكماة الزشاايدة ومكافحاة الفساااد

 االأتماعي   .

،ا قساال 1025الجااااز المزكاالي المزكاالي لإلعصااا   ا  –وزارة التن ااير  -22

 .الحكل الزشيد وعهوق النازعيي في العزاقإعصا  التنمية ال شزية ا 

ا سلسالة   ساسايات الحوكماة مصا لحات ومفااغيلمزكل  بو س ي للحوكماة ا  -25

 النشزات التثهيفية لمزكل  بو س ي للحوكمة .

26- World Bank(1991)Managing Development the governance . 

27-  www.iraqcp.org/members4/0061017wsa2.htm 
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