
1

الحكامة والتنمية

:إعداد

محمد الغالي، أستاذ السياسات العامة. د

كلية الحقوق مراكش
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تبعها ما هي العالقة بين مبادرات التنمية المتعددة التي ا

المغرب، و الحكامة؟ وهل يتم استحضار مباديء الحكامة 

غرب؟أثناء وضع وتتبع وتقييم مشاريع التنمية في الم
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:الحكامة؛ التنمية: تحديد مفاهيمي: الفقرة االولى

.مفهومها؛ شروطها؛ مبادئها ومعاييرها: الحكامة: أوال

.مفهومها؛ ومؤشرات ومعايير قياس معدالتها: التنمية: ثانيا

الحكامة والتنمية؛ أية عالقة؟: ثالثا

:لمحلينموذج التدبير التشاركي ا: الحكامة الجيدة: الفقرة الثانية

:عناصر التدبير التشاركي وأهدافه: أوال

:المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:ثانيا

ية                       محدودية المقاربة التشاركية في مخطط المبادرة الوطن: ثالثا

.للتنمية البشرية
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الحكامة

الرقابة

الفعالية
الكفاية

المحاسبة

الشفافية

القانون

العدالة

الشراكة

المساءلة
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تعني الحكامة:

ض التدبير الواعي و المعقلن لبنيات النظام للنهو

تعزيز بأوضاع مكوناته تحقيقا للتنمية، مع نظرة تستهدف

هم شرعية الحقل العمومي، وتحفيز األفراد لممارسة حقوق

حتى يساهموا في الشأن العمومي
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:من هذا التعريف يستنتج أطراف الحكامة

السلطة؛

المجتمع؛

المؤسسات.

القيم

الرؤية

المهمة

الحكامة
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الديمقراطية: شرط تحقق الحكامة

الديمقراطية

الحرية

المساواة

االختيار

التعاقب

التنافسية

العدالة المؤسسات
التناوب
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معايير قياس الحكامة

وم بعملية تختلف المعايير باختالف نشاط المؤسسات التي تق

.التقييم

:معايير منظمة التعاون االقتصادي للتنمية-1

:  تحدد هذه المنظمة هذه المعايير وترتبها كاألتي
.دولة القانون* 

.إدارة القطاع العام* 

.السيطرة على الفساد* 

.خفض النفقات العسكرية* 
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:معايير البنك الدولي بالنسبة لشمال افريقية-2

:يحدد هذا البنك المعايير في

.المحاسبة* 

.االستقرار السياسي* 

.فعالية الحكومة* 

.نوعية تنظيم االقتصاد* 

حكم القانون بالمساواة والمشاركة وتامين فرص متساوية* 

.لالستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة

.التحكم في الفساد* 
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:معايير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي-3

متخذةحق المواطنين بالتصويت وإبداء الرأي في القرارات ال: المشاركة•

سيادة القانون: حكم القانون•

، صفة دوريةوتعني توفر المعلومات الدقيقة، ونشرها بعلنية وب: الشفافية•

تلبية المطالب: حسن االستجابة•

ين المصالح ويقصد به القدرة على التوسط والتحكيم والتوفيق ب: التوافق•
المتضاربة 

ويقصد بها المساءلة السياسية واإلدارية والقضائية: المحاسبة•

وتعني إعطاء الحق للجميع في الحصول على الفرص : المساواة•
...المتساوية في االرتقاء االجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم العامة

كل عقالني ويقصد بها القدرة على تنفيذ المشاريع والبرامج بش: الفعالية•
...وراشد، يستجيب لحاجيات المواطنين وتطلعاتهم

النظرة شمولية، : الرؤية االستراتيجية•
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:مفهوم التنمية

األول، مفهوم تقليدي ضيق، يقتصر على الجانب -أ

وهذا .اديالنمو االقتصاالقتصادي فقط، فتصبح التنمية هي 

ا البنك المفهوم تستخدمه وتفضله العديد من المؤسسات ومنه

... الدولي

ة والثاني، مفهوم حديث واسع، ينظر إلي المسالة نظر-ب

اقتصادي بما هو سياسي واجتماعيشمولية، تربط ما هو 

وهو . انيةوبذلك أصبح األمر يتعلق بالتنمية اإلنسوثقافي،

.يةالمدلول الذي تبنته تقارير التنمية اإلنسانية العرب
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التـنميــة

النمو  االقتصادي-2 رية التنمية البش-1

دامةالتنمية البشرية المست-3
يةالتنمية االنسان-4

مراحل التنمية
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عناصر التنمية المستدامة

المستدامة

االنتاجية
االنصاف

التمكين
االستدامة
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الحكامة والتنمية؛ أية عالقة؟

أصبح من واجب الحكم الصالح أن يتأكد من مدى وحدود 

:تحقيق المؤشرات النوعية

الصحة؛1.

الثقافة؛ 2.

الحرية؛ 3.

الكرامة؛ 4.

المشاركة؛5.

.العلم6.



15

نمية، أصبح قياس التنمية يتم من خالل مؤشر مركب للت

حيث يتم دمج مجموعة من األبعاد والعناصر على أساس 

ليا المتوسط الحسابي العادي، وبناءا على المستويات الع

وعة من وتحليل هذه األبعاد بالقيام بمقارنة بين مجم. والدنيا

مالي ويتم دراسة وتحليل كال من الناتج الداخلي اإلج. الدول

الحياة للفرد؛ والقوة الشرائية؛ والتمدرس؛ والتعليم؛ ومعدل

:  تنميةويتم التمييز بين ثالث مستويات لل... عند الوالدة

...مؤشر مرتفع، ومؤشر متوسط، ومؤشر منخفض
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نمية، نجد التقارير المتتالية لبرنامج األمم المتحدة للت

التطور :أضافت مؤشرات جديدة لقياس التنمية البشرية، منها

البشري والمساواة ما بين الجنسين، ومشاركة المرأة، 

.  يةوالحريات العامة، وحقوق اإلنسان، والتنمية الديموقراط

فإلى وبذلك أصبح مؤشر التنمية البشرية مقياسا مركبا،

ية الدخل الفردي، نسبة األم) جانب المؤشرات التقليدية 

دل ، تمت اضافت مؤشرات متجددة، كارتفاع مع(والتمدرس 

نيات الحياة واألمن الغذائي وولوج الصحة وتدبير الماء والب

...طيةالتحتية، واحترام الحريات وحقوق اإلنسان والديموقرا
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الحازدادت العالقة الترابطية بين التنمية والحكم الص  .
ل ويمكن النظر إلى العالقة بين التنمية والحكامة من خال

:ثالث مستويات، وهي

المدني ) ويشمل كافة السكان: مستوى وطني ومحلي-أ
اء النس) ، وجميع الفئات والطبقات االجتماعية(والريف

...(والرجال؛ المهمشين؛ ذوو االحتياجات الخاصة؛ األقليات

ويشمل التوزيع العادل والمنصف : مستوى عالمي-ب
عالقات بين للثروات بين الدول الغنية والدول الفقيرة؛ وبناء ال

...الدول على أساس القانون واإلنصاف واالحترام المتبادل

وق ويعني أن تراعي األجيال الحالية حق: مستوى زمني-ت
...ومصالح األجيال القادمة
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:نموذج التدبير التشاركي المحلي: الحكامة الجيدة

:يحيل مصطلح التدبير إلى مجموعة من الحموالت

...اإلدارة و التحكم في عامل ندرة اإلمكانات و القدرات االقتصادية* 

..مواجهة التحوالت المفاجئة الناجمة عن التقلبات االقتصادية* 

..التخطيط العقالني العلمي* 

..الترشيد المبني على حسن التصرف و االستعمال* 

...ةمجموعة من التقنيات لتنظيم و تسيير المؤسسات العامة أو الخاص* 

مجموعة من المنطلقات و المناهج و أنساق من السلوك و التنظيم * 

..المتعلقة بمخصصات الموارد، المراقبة، التخطيط، التحفيز

..سلوك جماعي أو مشترك لدى مختلف العاملين المسئولين* 
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إلى وجود عدة أطراف متدخلة في تشاركيمصطلح

بيل مسلسل اتخاذ القرار إما بشكل أصلي أو تابع أو على س

توى االستشارة، على نحو يحقق التفاعل و االندماج على مس

ركية المبادرات المعتمدة، و هو ما يعرف بالديمقراطية التشا

ستشارة كمقترب في تجديد أساليب الحكم، أو كأسلوب في اال

اطية ، أتـى كنتيجة لممارسة الديمقرتقريريةالالذي الطبيعة

التي التمثيلية، بهدف تجاوز بعض النقائض أو اإلكراهات

يز أسـس أفرزتها تطبيقاتهـا العملية، فيكمن الهدف في تعز

 .الحكم الصالحووسائل
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المساهمة من دون تدخل فعلي؛ :المشاركة

يق مسلسل في التفاوض ينتهي بإبرام اتفاق لتحق:الشراكة

أهداف معينة بين طرف أو عدة أطراف؛ 

مجموعة عمليات لتحقيق أهداف تم التشاور و :التشارك

.التفاوض بشأنها وذلك بهدف تقسيم المسؤولية

عملية تواصل أفقية مع السكان بطريقة تضمن:التشاركية

مشاركتهم في مسلسل اتخاذ القرار عبر آلية اإلنصات 

المستمر بهدف تحسين وضعيتهم المجتمعية
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شريةورود المقاربة التشاركية في المبادرة الوطنية للتنمية الب

(INDH:)

نهج مقاربة تعتمد على اإلشراك المباشر للمواطنين في مختلف 

مشاريع و برامج المبادرة الوطنية، و هو ما عبر عنه الملك محمد 

السادس في خطابه بالمقاربة التعاقدية و التشاركية، من خالل 

النسيج الجمعوي الذي يشكل الضمانة الحقيقية في اإلشراك و 

م اإلشراف المباشر على البرامج و المشاريع التي تتعلق بأوضاعه

المعاشة على مختلف المستويات . 
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:تتحقق المقاربة التشاركية من خالل المبادئ اآلتية

ي ربط أوسع شريحة ممكنة من المواطنين بالقرار المحل( أ

:وذلك من خالل مختلف مراحله

؛              اإلعداد-1

؛اإلنجاز-2

؛المراقبة-3

؛المتابعة-4

.التقييـم-5
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ل تقوية ضمان شفافية مسلسل إعداد مشاريع التهيئة والتجهيز من خال(ج
.أجهزة اإلعالم والتواصل مع المواطنين

صف تقوية حقوق المنتخبين المحليين، خصوصا المحسوبين في(د
المعارضة، 

ما دامت الديمقراطية ال تعني فقط حكم األغلبية وإنما في قدرة هذه
ارة األخيرة على احترام حقوق األقليـة وتقوية التواصل المباشر لإلد

بالمواطن عبر تبسيط المساطر واإلجراءات، ودعم أخالقيات المرفق
.العـام، وتأهيل الموارد البشرية

وجود مؤسسات بارزة تكمل مؤسسات التمثيل السياسي وتسمح(ه
هيئات و للمواطنين وللتكتالت الجماعية، والحركة الجمعوية المتمثلة في

.ليـةمنظمات المجتمع المدني، بالتدخل الفعال في تدبير الشؤون المح
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:عناصر التدبير التشاركي

:القيادة( ا

:تنظيم الوحدة( ب

:اعتماد موارد( ج

:المراقبة و التدقيق( د

راقبة معيار مراقبة المطابقة؛ معيار م-معيار مراقبة المالئمة و الموافقة؛-

؛(النتائج بداللة الوسائل)معيار مراقبة الكفاية -التالحم؛ 

(النتائج بداللة األهداف)معيار مراقبة الفعالية -

:التخطيط(ه

:التفعيل و التنشيط( و

:التحفيز( ي
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:شروط التدبيرالتشاركي

التنافسية؛  1.

اإلبداع؛2.

الدينامية؛3.

المرونة؛4.

المقاربة الشمولية؛5.

الشفافية6.

الفعالية؛7.

المردودية؛8.

..الجودة9.
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..شكرا على انتباهكم


