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المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور الحوكمة

حمور احلوكمة

1- املقدمة :
    نظمت وزارة التخطيط املؤتمر العلمي األول تحت عنوان ) أهداف التنمية املستدامة .. خارطة طريق يف أطار تنموي مستدام ( 

وذلك يف يوم الخميس املوافق )2016/11/24( يف فندق املنصور ميليا– بغداد 
بحضور : السيد وزير التخطيط  و وزير الكهرباء و األمني العام ملجلس الوزراء و عدد من أعضاء مجلس النواب ومحافظ بغداد و 
وكالء وزارات و اعضاء مجالس محافظات و املستشارين وممثلني عن القطاع الخاص ومنظمات مجتمع مدني و أكاديميني من 
الجامعات العراقية وخرباء والباحثني فضالً عن ممثيل عدد من املنظمات الدولية العاملة يف العراق  والجهات ذات العالقة  وعدد 

من منتسبي وزارة التخطيط ، وقد بلغ العدد الكيل للحضور 350 شخصاً من داخل العراق وخارجه .

2- اهداف املؤمتر : 
نوعية حياة  االرتقاء بجودة  اليه  الذي نصبو  لعـــــــام 2030 ورسم خارطة طريق ملستقبلنا  للعراق  -طرح رؤية مقرتحة 

االنسان .
-الدفع بمسار التنمية تلبيًة إلحتياجات الجيل الحايل واالجيال القادمة مع توحد ملسار املجتمع والدولة     )بناء عقد اجتماعي 

جديد(.
-تأمني املشاركة الفاعلة للجميع بتقديم خيارات لحلول مستدامة ومبتكرة وفقاً للميزة التنافسية لالقتصاد بعيداً عن النفط .

إسرتاتيجية  تبني  خالل  من  ومحركاته  النمو  امكانات  عىل  وتاثرياتها  املستقبلية  التغريات  واسترشاف  للحارض  واقعي  -تحليل 

وطنية للتنمية املستدامة .

3- رؤية العراق 2030 : 
 بناًء الــى ما تم عرضه يف املؤتمر من تحديات ومشاكل وعنارص قوة تم طرح رؤيـــــــــة مقرتحة لـــعراق املستقبل الذي 
نصبو اليـــه عام 2030 وهي : » عراق آمن مستقر ، مجتمع متماسك منتج ، اقتصاده متنوع تنافيس ، يف بيئة مستدامة، ينعم 

بحكم رشيد يحقق العدل ويضمن تكافؤ الفرص للجميع » .
وقد تضمنت الرؤية ابعاد التنمية املستدامة االربعة ) البعد االقتصادي ، االجتماعي ، البيئي واملؤسساتي والحكم الرشيد ( وتم 

التعبري عن كل بعد من االبعاد املذكورة أعاله بمحور منفصل  ويختص هذا الجزء بمحور الحوكمة .

4 - حمور احلوكمة : 
   من خالل مناقشة البحوث املشاركة يف املؤتمر تم  طرح رؤية محور الحوكمة يف أجندة  2030 وهي               

متكافئة  توفري فرص  للمواطنني من خالل  واالنسانية  واملدنية  السياسية  الحقوق  احرتام  ادارية حكومية تضمن   »مؤسسات 

للجميع، تعتمد ثقافة االداء واالنجاز للوصول اىل املسارات املطلوبة بما يحقق املساواة لجميع املواطنني امام القانون« . 

4-1 توصيات حمور احلوكمة  : 
-حكم القانون الذي يكون ضامناً للحقوق بكل اشكالها.

-وجود جهاز اداري كفوء قادر عىل انجاز عملية التخطيط التنموي ومكافحة الفساد املايل واالداري.
-اصالح العملية السياسية برتسيخ االسس الوطنية للسياسة الجديدة.

-التخطيط التنموي االسرتاتيجي واالدارة بالنتائج هما املساران املطلوبان يف تحقيق اتجاهات التغيري املستقبيل وايضاح مساراته 
ومغادرة االرتجال يف ادارة املؤسسات.
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بغداد 2016/11/24
محور الحوكمة

-تناسق الخطط بمدياتها الزمنية ووضعها بصفة االلزام من الجهات الترشيعية والتنفيذية .

-رضورة االهتمام بتحسني جودة الخدمة االمنية املقدمة ومراجعة وتقييم كفاءة مؤسساتها واجهزتها باعتبارها تمثل قاعدة 
اساس للعمل والستثمار واالبداع وبيئة مؤاتية الستدامة التنمية .

-اعادة تشكيل بيئة صناعة القادة وايجاد نظم اكتشافهم واختيارهم وتطويرهم وفقاً للسياقات العاملية الحديثة.
-اعطاء رؤية التنمية املستدامة املطروحة قوة االلزام القانوني لتسهيل التنفيذ وان تتبنى جهة عليا االرشاف عىل تطبيق النموذج 

التنموي العراقي .
-وضع النظم الترشيعية والقانونية املناسبة لرتسيخ اسس بناء فكر املشاركة الحقيقية لجميع رشكاء التنمية املستدامة.

4-2 البحوث املشاركة يف املؤمتر يف حموراحلوكمة :
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صناعة األْمُن امُلْسَتَداُم
املنطلقات واألسس

احملور األول اإلطار املنهجي والدراسات السابقة
امللخص: يهدف البحث الحايل إىل يحاول البحث القاء الضوء عىل مفهوم األْمُن امُلْستََداُم  وادارته  من حيث صناعته )املنطلقات 
املؤثرة  والعوامل  امُلْستََداُم  األْمُن  املتعلقة بصناعة  املفاهيم  االمنية ومعرفة وتحديد  املؤسسة  واألسس(  خصوصاً عىل مستوى 
فيها ، والتعرف عىل اهم املشاكل واملعوقات التي تعرتض عملية صناعة األْمُن يف العراق. ولقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية 
العلمي  البحث  ادوات  املقابلة )االسئلة( كأداة اساس من  البيانات باستخدام  ، وقد جمعت  البالغة )100(  الدراسة  من مجتمع 
أية  إن  النتائج  لواء(. وقد أظهرت   ، ، عميد  املتقدمة )عقيد  الرتب  ، ومن  الداخلية  األقسام يف بعض مديريات وزارة  من مديرو 
إخفاقة أو أزمة يف البعد املايل – املادي للتشكيل األمني قد يحول الفقاعة األمنية إىل معضلة وتتطور عند عدم معالجتها إىل أزمة 
وكارثة قد تهدد مصري الدولة والتعايش والسلم األهيل فيها , لذا يكون هناك مسّوغ لدى الحكومة للضغط عىل مصادر القرار 
الترشيعي والتموييل بأن تستجيب للضاغط األمني بتسهيل استحصال األجهزة األمنية عىل مرادها من التخصيص والدعم عىل 
قاعدة األسبقيات والرضورات , وضمن أبواب الرصف املحددة. يحتوي البحث عىل ثالثة مباحث أساس ، إذ يتناول املبحث األول 
اإلطار املنهجي والدراسات السابقة ، يف حني خصص املبحث الثاني لإلطار النظري ، وكرس املحور الثالث لعرض وتحليل النتائج 

والتوصيات.

املقدمة:
 األمن هو هاجس الجميع فهو القطاع الفريد الذي يمتلك قدراً من االستثنائية تجعله متغلغالً يف كل القطاعات فهو مفهوم شامل 
ومتعدد املستويات , أمن االفراد كما هو أمن الجماعات وأمن املوارد كما هو أمن اإلنسان , وأمن البناء والعمران وأمن السياسات 
والخطط وأمن العمليات واإلجراءات كما هو أمن إدارة املؤسسات , وأمن التنافسية والريادة كما هو أمن العمل واالنجاز ، لذا 
يشكل األمن اليوم مفتاحاً أساساً لصناعة اإلنسان ودولته ومرشوعه وزمنه. فالحصول عليه سيكون مقدمة لفتح مغاليق أبواب 
الحديث عن  لذلك يكون  الرشيدة.  الدولة  املورد األهم من موارد  املستقبل وهو  الحارض ورصيد  إنه وقود   ، رفاه وتحرض أخرى 
األمن املستدام مستلزماً لتعدي أُطر املجامالت الدبلوماسية والعرفية لضمان وعي وضمري بعض ذوي الشأن والقرار ليصحوا عىل 
اضطرابات الواقع وليبرصوا مجاهيل املستقبل يف ظل منظومة األمن كلها ويقوم عىل تخطيط التنمية واإلرشاف عليها , وضمان 
تكاملها , وحمايتها بالقوانني , وتهيئة املناخ الذي يُمكن الرشكات من العمل ويحفظ سيادة الدولة. إن تجارب الدول الحديثة 
تُنِبئُنا بأن رس نجاحها كان انتصارها بالعمل بما تمليه الثقافة املؤسسية ال مزاجات مديروها , إذا ثبت بالتجربة أن املؤسسة 
املادية  التي تعتمد رصامة منهجية ودّقة علمية تجعل من الحراك والتفاعل بني موارد املؤسسة األمنية  الناجحة هي املؤسسة 

والبرشية محطة لضبط إيقاعات ومخرجات عمليات التفاعل وتّسريها إىل مفاد النضج.

مشكلة البحث:
 إن مشكلة البحث تتبلور يف إن أي إخفاقة أو أزمة يف البعد املايل املادي للتشكيل األمني قد يحول الفقاعة األمنية إىل معضلة وتتطور 
عند عدم معالجتها إىل أزمة وكارثة قد تهدد مصري الدولة والتعايش والسلم األهيل فيها , لذا يكون هناك مسّوغ لدى الحكومة 
للبحث عن البدائل وسبل االستثمار وتعظيم املوارد لقاء توظيف مختلف األفكار التي تجند الخدمات اآلمنة لصالح زيادة مالية 

املؤسسة األمنية ومواردها ، ولكن برشط تعزيز القدرات الرقابية والتدقيقية منعاً لحاالت الهدر والفساد. 

هدف البحث:
 معرفة وتحديد املفاهيم املتعلقة بصناعة األْمُن امُلْستََداُم والعوامل املؤثرة فيها ، والتعرف عىل اهم املشاكل واملعوقات التي تعرتض 

عملية صناعة األْمُن امُلْستََداُم يف العراق.
فرضية البحث: األمن اليوم مفتاحاً أساساً لصناعة اإلنسان ودولته ومرشوعه وزمنه ، وهو وقود الحارض ورصيد املستقبل وهو 

املورد األهم من موارد الدولة الرشيدة يشكل.
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الدراسات السابقة:
 لم يعثر الباحث عىل دراسات سابقة تناولت موضوع صناعة األْمُن امُلْستََداُم املفاهيم املتعلقة به. لذا تأتي دواعي الكتابة يف هذا 
املضمار , منطلقة ً من استشعار النقص الفادح يف شمولية العالقة بني الفكرة والخطة والحكمة منهما , والقادة ومؤهالتهم , 
والغايات ومديات رشدها , الن الرتدي يف أوضاع الشعوب واملواطنني بات ال يطاق مع عظم الفجوات البنيوية واألدائية التكتيكية 

واإلسرتاتيجية , واملتحولة إىل قصور يف االستجابة ملتطلبات الحياة الكريمة واملستقرة.

املبحث األول اإلطار النظري
األمن أنشودة البشرية

الحوار والتقليب واملراجعة ملختلف  أفاقا واسعة يف  الذي فتح  الفلسفي والتاريخي  الجدل  انبالج  بداية  املنطلقات واالسس: منذ 
انفرادياً يف أعىل الدرجات السامقة يف الحس اإلنساني ومقاصده  املفاهيم واالطاريح فقد احتلت مفردة السالم – األمن - حيزاً 
وأخذ له نصيباً خاصاً يف فعل القراءة والتمحيص وسرب األغوار يف فضاءات الفكر الديني والطبيعي والوضعي , فجاءت محاوالت 
 , البرشي  والرتقي  التقدم  مسار  يف  تََمثُِلِه  وتطورات  وسريوراته  والفطرية  الوجودية  تأصيالته  عن  ومدركات  تصورات  استالل 
اإلنساني هل  املجتمع  بدء تكّون  السيادة يف  التعارض حول أصل  أنشأ فرضيتي  الذي  الحد  إىل  التفسريي  ووصل مدى االختالف 
هِه إىل تحديِد مالمِح  كانت للسالم واألمن الفطري بحسب جون لوك , أم الرصاع بحسب توماس هوبز؟  لقد نحى جون لوك بتوجُّ
التفاوت يف مقدرات  إذ كان هنالك نوع من  السياسية  للسلطة  , قبل تكوينه  البرُش  بها  التي تمتع  الطبيعة  الحقوق والحريات 
العيش واملأكل واملأوى ... الخ مما ولد نوعاً من الرصاعات الدامية للحصول عىل قدر أكرب من ممكنات العيش والبقاء , خصوصاً 
أن املجتمع البدائي كان مفتقراً للنواظم األساس للحفاظ عىل النوع اإلنساني يف إطار التدافع والتنازع عىل املوارد , إذ حدد لون هذه 
النواظم واألطر بثالثة أمور , وهي : )عدم وجود سلطة عليا نافذة ومهيمنة وقوية , وغياب الروابط والبنود القانونية التي تذعن 
لها الجماعة البرشية كفيصل إلدارة دفة شؤونهم , وغياب السلطة القضائية املستقلة والكفوءة حال حصول االختالف والتنازع 
يحدد  فلوك   , هوبز  عن  يختلف  البرشي  املجتمع  انطالقة  عنفوان  فهم  يف  لوك  منهج  كان  بهذا  عليه(.  املتسالم  القانون  وتنفذ 
)الحرية واملساواة ( كأصل , خالفاً ملقولة الحرب املستمرة واملحتملة للجميع ضد الجميع , ولئال يبدد السالم واألمن والحيلولة 
حقوقهم  بعض  عن  األفراد  تنازل  ذلك  أستوجب  فقد   , بينها  فيما  الداخلية  والتصفية  لإلقتتال  البرشية  الجماعة  انجراف  دون 
وحرياتهم لصالح السلطة السياسية التي تحدد واجباتها برضورة استدامة األمن والسالم والحفاظ عىل الحريات والحقوق يف 
إطارها بحسب لوك طبعاً. إال أن هوبز وفرضيته كانت عىل النقيض يف تفسري حالة الجماعة البرشية وتوصيف أوضاعها , فلقد 
استعمل هوبز مفهوم الحق الطبيعي لتأطري ذلك , وأكد عىل أربعة حقوق طبيعية هي :  )حق البقاء , وحق الدفاع , وحق امللكية , 
وحق اإلشباع ( وألن النزعة املحركة لإلنسان - بحسب هوبز - كانت مصلحته الذاتية فقد ساد التوجه العنفي الدموي الهمجي بني 
أفراد الجماعة البرشية وقتئذ , مما دفعهم للتفكري الجدي بإيجاد سلطة سياسية تضبط إيقاع النزاعات , وتَحوُل دون املزيد من 
االحرتاب واالستالب للحقوق والحريات.  إن ما يمكن أن يكون محط االلتقاء بني فرضيتي لوك وهوبز , هو وجوب قيام السلطة 
الحاكمة بموجب روابط قانونية , تمثل مصالح الجماعة اإلنسانية وحقوقها , وتكون ملزمة بالحفاظ عليها وتنميتها وتعزيزها. 
إذن جاء األمن كمبدأ أصيل ومبتغى ذي قيمة عليا , يتحقق من خالله حفظ الوجود , ويُضمن االستقرار , ويرَتّقى املجتمع , ومن 
دونه ال يمكن الحديث عن األرض الصلبة والثقة الناجزة واملظلة الراعية ملنطلقات النهضة والعمران والتحرض. إن الحاجة ماسة 
لالستزادة من كل ما هو متمم ومطور إلنتاج األمن بمداه الواسع ومجاالته املتعددة , فاألمن هو القطاع الفريد الذي يمتلك قدراً من 
االستثنائية تجعله متغلغالً يف كل القطاعات , فهو مفهوم شامل ومتعدد املستويات , إنه أمن الفرد كما هو أمن الجماعة , وأمن 
املواطن كما هو أمن الدولة , وأمن الحارض كما هو أمن املستقبل , وأمن املوارد كما هو أمن اإلنسان , وأمن البناء والعمران كما 
هو أمن األرواح واألبدان وأمن السياسات والخطط كما هو أمن العمليات واإلجراءات , وأمن الفكر والنفس كما هو أمن العسكرة 
والقتال , وأمن الصورة والصوت والكلمة كما هو أمن السالح والعتاد والتقنية وأمن الجيل القادم كما هو أمن الجيل الحايل , 
وأمن الترشيعات كما هو أمن املنظومات , وأمن اإلبداع واالبتكار كما هو أمن إدارة املؤسسات , وأمن التنافسية والريادة كما هو 
أمن العمل واالنجاز , إنه أمن الحياة بكافة مفاصلها وتجلياتها , ومقاطعها وقطاعاتها , إنه أمن املصري واملعنى والدعة والثبات. 
من هنا يأتي الحديث عن األمن ليكون يف صدارة الحوارات والنقاشات الوطنية حارضا ومستقبالً , خصوصاً وأن البرشية تتلظى 
بوافٍر من التحديات الوجودية واالستئصالية , أنتجتها عقلية التدمري والتوحش لعصابات الجريمة املنظمة , وغربان اإلرهاب , 
ومافيات الفساد , وصناع الحروب , وتجار األزمات , والغباء السيايس والتواطؤ اإلعالمي , والخطاب املأجور , والذمم الرخيصة , 
والجهل املتوطن , والوباء املسترشي والضحالة الَفكرية , والسلفية النصوصية , والشلل الحضاري , والجمود اإلبداعي والنمطية 



7

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور الحوكمة

اإلصالحية , واالنهزامية املعنوية ... الخ من منتجات اإلقالق األمني واالختالل املجتمعي. إن األمن هو هاجس الجميع سواء كانت 
دوال متطورة أو دوال نامية أو أمما فاعلة أو فاشلة , وهو رجاء الشعوب املحرومة أو املتخومة عىل حٍد سواء , بغض النظر عن 
الدوافع وفلسفة الحاجات , لذا يشكل األمن اليوم مفتاحاً أساساً لصناعة اإلنسان ودولته , ومرشوعه وزمنه , وهذا ما دفعنا 
إىل أن يكون لنا اسهامة جادة عرب هذه الدراسة التي نريد لها االصطفاف والتعاشق مع مثيالتها األمنية , كما نريد لها أن تكون 
الناجع من  التنوع يف األفكار والدراسات ليكون مقدمة الستخراج  رافداً يتصل باملعني العلمي والخربوي الذي يمتزج فيه لباب 
االستطبابات. ارتأينا أن تكون صياغة الدراسة متجهة إىل منحى السياحة يف الجنبة األمنية ِببعدها العلمي , وبطريقة مخترصة 
ومحددة وواضحة وبحسب املتاح لنا من وقت جاد به الزمان علينا ونحن يف دوامة االلتزامات املهنية واالنشغال األمني الرصف , 

طامحني يف الوقت نفسه بأن تكون هذا الدراسة مقدمة لنا لبحوث ودراسات أوسع يف املستقبل القريب.

األمن والتحديث املتسلسل:
احتلت دراسات التنظري والبحوث التنقيبية حول األمن مساحة واسعة , وأثارت أهمية استثنائية طافحة , ناتجة من احتدام جدل 
األفكار , وسخونة القضايا املرتتبة عليه , خصوصاً مع مرجل األحداث الدامية الذي يرضب بأطنابه كل الشعوب واألمم والدول 
, حتى أضحى مطلب االستقرار والسلم املحيل والعاملي يحتل صدارة االنشغاالت للوكاالت الدولية واملحلية. إن الحديث عن األمن 
وصناعته لم يبت من نوافل امللفات , وال من ترفيات القضايا كونه ولج يف صميم معرتك حياة اإلنسان ورصاعه الدائم للبقاء , 
أبراهام ماسلو يف هرم الحاجات اىل تشكل  العالم  بذلك إىل ما سبق أن تحدث به  الرفاة والسعادة , منطلقاً  ورنوه نحو تحقيق 
دوافع السلوك اإلنساني , والذي فيه تموضعت الحاجة لألمن والسالم املرتبة الثانية بعد الحاجات الفسيولوجية األساسية , بل 
تعدى أثر األمن ليكون له حضور متميز وأصيل مع كل مراتب الحاجات األخرى وكما أثبتت الدراسات الحديثة ذلك , وتأطر يف 
مدياته الشمولية والتكاملية ، حتى أضحى يف منزلة األركان لجدوى أي عمل أو إسرتاتيجية. إن أوضاعنا املرتدية أمنياً , املتناسلة 
األزمات واملجهولة النهايات , تَضُعنا قبالة مسؤولية وطنية تاريخية واستحقاق حضاري يُحتم عىل الجميع االشرتاك يف حملة 
ـّاء , والسلم األهيل الدائم ,  املبادرات العالجية والوقائية التي تُرمم املرشوع وتحافظ عىل البقية من العيش املشرتك , والتعايش البن
ولعل ذلك يمثل تحدياً شعبياً عاماً كما هو تحٍد نخبوي بامتياز. هنا , ونحن نتحدث عن األمن وإعادة تشكيله وتشييده , يجب أن 
نلتفت إىل رضورة عدم إقحام البلد يف دوامات التجريب لحلول اللحظة ومتفتقات املزاج وآفات العناد , بل املوضوعية تستدعي من 
الجميع االنتقال من حلبة ثقافة )) إعادة اخرتاع العجلة (( إىل املعالجات الجادة عىل قاعدة اإلبداع ذي القيمة املضافة , والعرقنة 
الهادفة , ومرحلة الخطوات ضمن آفاق إسرتاتيجية االنجاز . يجب عىل منظومة اإلصالح األمني أن تتجه صوب الَدقية العلمية , 
والصرب البحثي الحفري يف بدن األزمات واملعاضل من اجل ضمان الولوج اىل عمق املسببات واألعشاش املوًلدِة للعواصف األمنية 
وأن ال نبقى رصعى منهجية االستقطاب االنوي والنقطوي !! إن القضية األمنية بحاجة اىل لُغة األمل وامُلَخطط والتفاؤل امُلمنهج 
, التي ترتبع عليها السيادة يف زمن الخيارات الصعبة , واستجداء كل املمكن بغية هندسة الحارض وتطويق التداعي والخسائر , 
وهندسة املستقبل لتوطيد دعائم التنمية والتحرض وتجذير السالم . لقد توجب علينا ونحن يف الراهن املضطرب أن نقوم بتنحية 
ثقافة اإلرجاء والرتحيل وقصور النظر وأنصاف الحلول , وأن ندخل مسار شجاعة التقويم السليم بمحاسبة النفس واالعرتاف 
النبيلة وإال  , واملقاصد  الرشيدة  الجديدة عىل هدي االسرتاتيجيات  السياسات  التوجهات لرسم  الهمم وتوحيد  باألخطاء وشحذ 
سيكون البديل الحاكم هو االنهيار التام , ومعه ستكون مفردة )العراق( حكايا ماٍض ورسديات تأريخ . إن التغيري األمني الناجز 
يستدعي استجماع القوة واإلرادة والحكمة واالنطالق صوب صناعة ملحمة وطنية شعبية مستدامة , تستأصل جذور اإلرهاب 
والجريمة والكراهية والتعصب , وتستنبت جرعات الديمومة والنماء واالستقرار واالزدهار وهذا ال يمثل مطلباً حاملاً , أو طموحاً 
يف  وتسخني  الفكر  يف  إثارات  هي  هذه  دراستنا  قادت.   ثم  استطاعت  ثم  أرادت  شعوب  عن  حدثانا  والجغرافية  فالتاريخ  وردياً 
 , لها  إضافة  هي  بل   , إصالحية  أمنية  خطة  أية  عن  بديالً  تمثل  ال  وهي   , املعالجة  يف  ومقرتحات  الرضورة  يف  ونظرات  النفس 
أملتها دروس التجربة املهنية مع القطاع األمني , ودفعت بها موجبات اإلغناء للدراسات األمنية بما يشبع فضاء االستنتاجات 
واالستنباطات لكي يُتاح لصانع القرار ومصدِّره والفاعل فيه تكوين صورة أكمل وقراءة أوسع وإدراك أبرص , لينتقل بسالسة 
اللتقاط األنفاس لصناعة الحدث عرب قراراته املصريية .  وهنا نريد اإللفات إىل أن هذه الدراسة تمثل خط رشوع مخترصا جداً 
انطلق يف رحاب ظروف أمنية وسياسية معقدة , ووسط التزامات مهنية ضاغطة , واختصارها سوغته هذه األجواء إضافة اىل 
زمنية  بأُعطية  لنا  املستقبل سيفيض  ولعل   , ومؤسسات  األمني ُخططاً  الوضع  الحديث عن  التي تصاحب  الحراجة  موضوعة  
املذهب  التي تنطق بصدقية  باملصاديق والشواهد  أكثر تَفصيالً معززاً  اىل بحث  الدراسة  أوسع وفسحة حرية أكرب لتتحول هذه 
التي تعالجه الدراسة. لقد صنعت لنا مسارات األمن التي سكناها بتدرجنا الوظيفي وقراءاتنا املتواصلة للدراسات واألبحاث مفاد 
خربة واستلهاما وتوليفا لألفكار املنتظمة التي اصطفت إلخراج هذه الدراسة بشكلها املعروض. لقد اعتمدنا االختصار الشديد 
ألن سخونة املوضوع واألحداث الحالية تحتاج بطبيعتها إىل العرض واإليجاز الذي ال يخدش بالنظام األمني العام الذي يتطلب 
مزيد تأٍن ووشاح تكتم , وهنا نعول عىل الفطنة املقاصدية ملعرفة املرامي واألهداف . من نافلة القول نرصح بأن عراقنا الحبيب 
يكتنز خربات وموارد برشية أمنية كفوءة وفاعلة تحتاج إىل اقتداح لخربتها واستنطاق لتجربتها , وتحديث ملناهجها , وزجها 
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يف معرتك صناعة حداثوية أمنية مستدامة تحقق الهدف املرجو بعد اخفاقات مشهودة. إن الحديث يجب أن يرتكز عن الفرص 
املتوطنة حالياً , وكيفية العمل عىل عدم تربيرها بمزيد من سياسات االرتجال والقرارات اللحظوية ذات التأثري العاجل والخسارة 
املستقبلية. إن الفرص هي رصيد وطني تأريخي يجب استثماره لصالح خلق أقدار جديدة ملؤسسات الدولة وأجهزتها األمنية وبما 
يعكسه ذلك من تجليات الرفاه والطمأنينة للجماهري املكلومة. إننا بحاجة أكثر من أي وقت مىض لالقتناع برضورة فك االرتباط 
بني ما هو سيايس وما هو عسكري أهدافا وغايات ووسائل وُسباُل ومهام وسياسات , كما أننا بحاجة إىل إبعاد الزهو والغرور 
ـَتامة. إننا يجب أن نعي أنه عىل قدر االستحقاقات الراهنة ,  فيما ننجز تكتيكياً بينما االسرتاتيجيات تبقى أسرية املجهول والق
والتهديدات القائمة واملنظورة , يجب أن يكون التغيري يف منظومة العمل األمني الشامل وأدواته وجدواه , وإال ستتسلل الفجوات 
ل الجهاز األمني إىل مفقس أزمات بعد أن كان يلتمس منه  ًالتآكل وفقدان الفاعلية , وتحوِّ التي ستنخُر يف البناء األمني ُمسببة 
أن يكون إكسيد عالج وسواتر وقاية , لذا نريد من هذه الُعجالة أن تتحول إىل إثارة واخزة ورصخة منهجية تلتقي مع رصخات 
املخلصني لتصنيع إنعطافة يف ميدان العمل األمني املستدام وتحديثه املستمر , مما يحتاج إىل تظافر جهود حكومية وغري حكومية 

, سياسية وعسكرية , كي نضمن العبور إىل ضفة السالم املتكامل وامُلنجز. 
األمن املستدام ، ما الذي نعنيه باألمن املستدام ؟ الشك يف أن الّسمة التي تدمغ العرص الحايل هي االضطراب والفوىض ورسعة 
التحوالت الفكرية والتقنية والسياسية ... الخ , وتتوالد فيه التحديات لتنجب من رحمها تحديات أعمق وأخطر , وهو ما يلزم 
الحكومات كافة بإيجاد منظومات أداء تعالج املطبات واملتطلبات الراهنة , وتستوعب التحوالت لتتقي املجهول والالمتوقع. من 
هنا يأتي مفهوم األمن املستدام ويعني القدرة عىل إدامة زخم األداء املهني والعطاء املستمر عىل قاعدة الحاجات األمنية , ِبطريقة 
تضمن إدارة دفة اإلمكانات واملوارد باتجاه املستقبل , مما يمكنها من مواجهة استحقاقات عرصها واألجيال القادمة. وألن طبيعة 
العمل األمني العسكري تندرج يف سياق التحاث مع الحياة اليومية للمواطن والدولة , واملخاطر التي تواجههما راهناً , أو مستقبالً 
لذا بالقياس األوىل يكون األمن ومتعلقاته متماهياً مع مفهوم االستدامة أكثر من غريه من املفاهيم , حيث إن كلمة ))املستدام(( 
تنفتح عىل اإلبعاد الشمولية لتشمل كل األجيال , والجغرافية , وكل املوارد , وكل العمليات وكل املصالح , وكل التحديث. إذن األمن 
ليتعاطى  االسترشافية  البصرية  , ويمتلك  والتهديدات  الحاجات  ليتكيف مع ضغط  التخطيطية  املرونة  يمتلك  أن  املستدام يجب 
مع املفرزات الجديدة التي تلفظها تحديات العرص ومتغرياته , وكل ذلك ينعكس بالرضورة عىل األوضاع املحلية وصريورتها يف 
إطار التدافع والتنافس والرصاع , وهنا يجب علينا أن نحدد مقومات األمن املستدام لتكون ماثلة أمام مؤسسات صناعة القرار 
وإصداره وتنفيذه حتى يتم الخلوص من الطريقة التجزيئية والوقتية يف التفكري وإعداد الخطط , والدخول يف عالم املقاطع الزمنية 

بعيدة املدى , والتفكري الشامل. ولعل أهم املقومات لألمن املستدام وباختصار هي:  

•املؤهالت: املعارف واملهارات واالتجاهات لدى القادة العاملني يف القطاع األمني وتوابعهم. 
•املــوارد: مجموع املوارد البرشية , واإلمكانات املالية واملادية التي تمتلكها أو باستطاعتها أن تمتلكها املؤسسات األمنية . 

•الوعي: وهي املِكنة االسرتاتيجية التي تفتح بصرية العقل األمني نحو إمكاناته وقدراته وتحدياته وفرصته , وآليات استثمار 
مكان القوة وتجاوز نقطة الضعف .

•الشمولية : لكل املستويات واألزمنة والقطاعات وأساليب العمل . 
•القيمية : تبنى عىل أساس ناظم القيم األخالقية الغائية . 

•املرونة : قابلية التكييف للتعامل مع املتغريات وصناعة البدائل .  
, وهو يمثل سلسلة من  املعاش  الحارض  االلتهاء بوابل ضغوط  املستقبل ال  القدرة عىل رسم  املستدام ( مفهوم يستبطن   ( إن 
العمليات التي تنطلق رشارتها يف فضاء الفكر لتتمظهر تجلياتها مستجيبة ملراد الدولة ومواطنيها , والتنمية وهدفها ,  والتأسيس 
للعيش املطمنئ والرغيد بعيداً عن أحابيل القلق والتوتر واإلحباط وعدم االستقرار , أنه عملية اقتالع أشواك الحارض وتبديد لغيوم 
االرتباك املستقبيل , لذلك هو يُمّد جسوره لكل املجاالت األخرى ليضخ فيها فعل الثقة واالطمئنان للميض باإلنتاجية بأجود وأمتع 
صورها خدمة للمواطن بكل امتداداته األفقية ) التنّوع( والعمودية ) الحالية واملستقبلية ( الن املواطن هو محور حركة الدولة 
والتنموية وغاياتها ,  لذلك ال يمكن أن يوضع موضوع املساومة واملقامرة . إن انعكاس مفهوم )املستدام( عىل األجهزة األمنية 
َسيُحتُّم عىل قادة الدولة واألجهزة األمنية أن يتوافروا عىل مقوماته املطلوبة وتحويلها إىل مقياس وسياق حاكم عىل كل الخطط 
والعمليات واإلجراءات , وتقويمها عىل أساس ذلك أيضاً وبما يضمن لها الدفق والحيوية واإلبداع واملبادرة واإلنتاجية املستمرة 
تحقيقاً لجدوى نشوئها - األجهزة األمنية -  وتحصيالً لرضا املواطنني وضمان تعاطفهم . األمن املستدام هو أمن قدرات الصمود 
والثبات يف واقع يهتز ميدانه بالعديد من مناوشات الدول واألمم وبذور الفناء وإشعاعات التدمري والتداعي , إنه القوة الناعمة التي 
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يتم تصديرها كي تمثل دبلوماسية من نوع أخر , دبلوماسية نستطيع من خاللها انتزاع االعرتاف واالحرتام والرشاكة بطريقة 
بيضاء ووادعة , فالعالم اليوم يحرتم األقوياء األذكياء , لذا يجب التعامل معه عىل انه أصل وغاية أيضاً , فالحصول عليه سيكون 
مقدمة لفتح مغاليق أبواب رفاه وتحرض أخرى . إنه وقود الحارض ورصيد املستقبل وهو املورد األهم من موارد الدولة الرشيدة . 
األمن ورضورات الرتشيد: من البديهيات أن الحماَس وحَدُه ال يمكُن أن يَصنَع مرشوعاً يمتلك ثباتاً يف الوجود وعطاًء يف اإلنتاجية 
من دون أن يكون مشفوعاً بالرشد العقيل والحضاري بكل ما تستدعيه كلمة ) الرشد ( من عمق مفاهيمي فلسفي وداليل , ويكفي 
لإلشارة إىل أهمية مطلب الرشد هو ما وصلنا إليه وما وصل إليه العالم من إيجاد شذوذ ممنهج يُهدد أمماً وشعوباً ودوالً بأكملها 
والدوغمائية  اإلقصاء  وثقافة   , االسرتاتيجي  والغباء   , السيايس  السفه  أشكال  الرشد من  غياب  بأن  الجزم  نستطيع  باملقابل   ,
بأنماطها الدينية والعرقية والطائفية كافة ، وقد تسبب ذلك كله باستزراع رشور االقتتال وانقسام األرض وتفتت الشعوب وما 
زالت. ونحن نتحدث عن الرشد األمني يجب أن ال يصيبنا الغرور بأننا نحظى حالياً بإطار دولة وأدواتها , إذ أن ذلك ليس كافياً 
بحد ذاته إذا لم يكن مصحوباً بالرشد العميق الذي يطبع الفكر بالوعي , والسلوك بالحكمة , والنتائج باملصداقية , إن الدولة من 
ل كثري من النزاعات الكامنة  دون رشد تتخبط تخبطا عشوائيا وتقوم باستنزاف املوارد وتختلق املزيد من األزمات املؤجلة , وتُرحَّ
, عرب سياسة الهروب إىل األمام واإلشغال واإللهاء ملواطنيها , وال تلتفت أنها بذلك تصيب نفسها باملوت البطئ عرب تراكم السموم 
يف بدنها وفروعه , انه موٌت بالقوة ال بالفعل كما يصطلح عليه املناطقة , انه مسار الدولة الفاشلة املنتحرة . أما القادة الذين 
يفتقرون للرشد معولني عىل وهج الحماس فقط , فإنهم يقومون بإصابة فعل الحركة التغيريية بفايروس الجمود بل واالنتكاس 
الخطري , إنهم قد يودون بمرشوع الدولة ويجازفون به ويضعونه عىل كف عفريت املجهول , وهنا ستكون احتماالت استجالب 
رشائع الغرب أو التدخالت األجنبية ماثلة وحارضة يف امليدان وبكل تداعياتها التفكيكية والتسافلية . لذا تأتي دواعي الكتابة يف هذا 
املضمار , منطلقة ً من استشعار النقص الفادح يف شمولية العالقة بني الفكرة والخطة والحكمة منهما , والقادة ومؤهالتهم , 
والغايات ومديات رشدها , الن الرتدي يف أوضاع الشعوب واملواطنني بات ال يطاق مع عظم الفجوات : )البنيوية واألدائية التكتيكية 
واإلسرتاتيجية ( , واملتحولة إىل قصور يف االستجابة ملتطلبات الحياة الكريمة واملستقرة , لذلك يكون الحديث عن الرشد األمني 
مستلزما لتعدي أُطر املجامالت الدبلوماسية والعرفية لضمان وعي وضمري بعض ذوي الشأن والقرار ليصحوا عىل اضطرابات 
الواقع وليبرصوا مجاهيل املستقبل . إن الرتشيد يستبطن حالة البلوغ التام ملؤهالت الحكمة عند صانعي القرار األمني ومتخذيه 
ومنفذيه ومقّوميه , كما انه يتضمن حكمة األساليب والوسائل واألدوات والخطط , وحكمة تسيري املوارد واستخدامها , ونستطيع 
إضافة معنى أخر يتمثل بالتدرج يف العمل األمني من الحدود الدنيا للقوة الناعمة مروراً بالنمارق الوسطى إنتهاًء بالقوة التدمريية 
الحكيمة - أي بحدود تحقيق الغرض والنتيجة املطلوبة. إّن أمناً بال ُرشد , هو إبحار عىل سفينة من دون دفة أو بوصلة من دون 
!!! الرتشيد كمبدأ يقوم عىل اقتضاء وجود  الشياطني  الرسو عىل شواطئ جزر  أو  املتاهة األبدية  أو  الغرق  إما  , فالنتيجة  غاية 
مرجعية عليا كفوءة ومقتدرة قادرة عىل إنتاج مناهج فاعلة وحديثة وإطار عاملني ملهمني ومبدعني , وبيئة حوار وجدول مهني 
, وآفاق رؤية ورسالة حية , ترُشق عىل الحارض باإلنجاز وعىل املستقبل باألمل.  إن عملية ترشيد الجهاز األمني وأدواته ستحرر 
الفعل األمني من إطار االنفعال والتأثر الرسيع واملؤقت باإلحداث , إىل إطار الفاعلية ذات االنجاز العايل , ومن ثم إىل فضاء صناعة 
األحداث وتشكيل األقدار وكما هو الحال مع املؤسسات األمنية يف العالم املتقدم واملتطور التي حققت قفزات عجائبية حتى وصلت 
مديات هندسة الشعوب والدول والتحكم بمصريها !! إن أمثلة القدرة لدى األجهزة األمنية األجنبية , تصلح أن تكون مادة تجربة 
حيّة ماثلة أمامنا , تُشكل دافعاً لإلقالع بالذات األمنية نحو التغيري املنشود , وتمثل رافعة إلنتشال الوضع من حني االضطراب إىل 
وعاء االستقرار , ووضع ركائز ترشيد أكثر وسبل استدامة أوسع , وضمن عنوانات محددة ومواضيع منتقاة تحتل العمود الفقري 

لقيامة الجسم األمني الفاعل واملؤثر . 

 صناعة القرار األمين: )) أكوُن , أو ال أكوُن , هذا هو السؤال((  قبل اإليذان بتشبيه أكثر للموضوع نقول إن صناعة القرار 
القيادية ، واحدة من أهم املهارات  األمني تتعلق به مجموعة عبارات كاشفة من قبيل: )واحدة من اكرب األزمات االسرتاتيجية 
املتحتمة عىل القادة ، لها أهميتها الخاصة من ناحية مضمون القرار وتوقيتــه ، وجود قيادات تمتلك مهارات عدة ولكنها تفتقر 
ملهارة اتخاذ القرار ، والعقيلة املرنة والقدرة علـــى االستكشاف واإلرادة الحازمـــة(. إن املقصود بصناعة القرار األمني هو 
عملية انتقاء خيار من مجموعة خيارات وتبنيه وتنفيذه , وفق آلية حكيمة وبراغماتية , غايتها تحقيق نتيجة أفضل للموضوع 
صدد القرار , بعيداً عن نزعة االرتجال واللحظوية . إننا اآلن , وبعد تحليل األحداث واملواقف األمنية السابقة , وصلنا إىل أعتاب 
استقراء يفصح عن مدى األمية لثقافة بعض القادة ومهاراتهم يف استيالد القرارات املنتجة يف مؤداها وزمنها , فالقرار ليس هو 
املطلوب بحد ذاته ولكنه الجرس الذي يوصلنا إىل النتيجة املبتغاة من ورائه , فعندما تكون مقدماته غري رصينة وال متأنية جاءت 
النتائج من سنح املقدمات فـ ))النتيجة تتبع أخس املقدمات (( , وان كان مضمون القرار موضوعياً هادفاً ولكنه جاء يف لحظة 
غري مناسبة لوالدته , فسيكون أما تعجالً وتهوراً , وإما مؤجالً منخفض القيمة ,  ويف كال الحالتني يأتي الوبال . من الواضح أن 
هناك خلالً يف بُنية املهارات العقلية والذهنية لدى البعض يف هذا اإلطار وغريه من مستلزمات القيادة امللهمة واملنتجة , إذ أخذت 
العزة باإلثم مأخذها يف بعض صناع القرار ومتخذيه ووصلت مديات االنتهاك عندهم برفعهم شعارات شيطانية املنشأ )) أنا خريٌ 
منه (( أو قارونية السجية )) قال إنما أوتيته عىل علم ٍ عندي (( أو فرعونية النزعة )) ال أُريكم إال ما أرى وال أهديكم إىل سبيل 
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الرشاد ((. إن القرارات تنشأ عن وجود حاجة محددة تسبب توتراً ودافعاً لتحديد موقف ))قرار(( يقوم بإزالة التوتر ومعالجة 
 ( : التحليل لكل متعلقاته  القرار معرباً عن وجود حاجة فعلية , ومندرجاً ضمن مسار  . لذا يجب أن يكون  املشكل أو املعضلة 
الجدوى , املخاطر, الفرص , األدوات , املوارد , الرغبة , املقبولية , املرشوعية ... الخ( ومقوماً لكل الخيارات املتاحة وامليزان املعياري 
لكل بديل وخيار , ليأتي اتخاذ القرار تتويجاً لهذه العمليات .  والقرار األمني هو من القرارات الصعبة التي تتطلب عالوة  عىل 
الخطوات اإلجرائية املهنية , تتطلب قدراً من املجازفة وقدراً اكرب من الحكمة , خصوصاً إذا ما كان متداخالً مع معاضل أخرى , 
وإشكاليات أوسع , مما يستدعي أحيانا اللجوء إىل مهارات للتفاوض والتنازالت والتسويات – قدر املمكن واملتاح – لضمان أن 
يكون القرار معاىف من الكوابح , وحاظياً بنسبة أكرب من املرشوعية. إن البيئة الوطنية املعقدة , واملشحونة بالتهديدات والتحديات 
واألزمات , توجب وضع منهجية لصناعة القرار األمني فاعلة وثابتة وتحتم إيجاد بنية راسخة لها قادرة عىل التعامل مع املتغريات 
واملفاجآت وتناور يف تحقيق األهداف بأعىل درجات الكفاءة واملرونة , معولني يف ذلك عىل الخربات املختصة املعنية بالقرار املزمع 
اتخاذه , ويف ضوء الجدل املنتج واحتكاك اآلراء عىل قاعدة املؤسسة الديمقراطية الفاعلة . ويجب أن يكون ماثالً أمام صناع القرار 

ومتخذيه مجموعة الهفوات املعروفة واملصاحبة لعملية صناعة القرار , وأهمها: 

•التسرع:  يف رسعة القرار من دون مقدمات أو حقائق.
•ضيق األفق : عندما ال تعالج املشكالت الفعلية .  

•الثقة املفرطة: سواء يف فهم املعضلة أو املعلومات املتعلقة بها , أو القرار املتخذ إزاءها .  
•الشيوع واالستصحاب : نمطية مكرورة وغري مجدية.  

•اإلبعاد واإلقصاء : بمعنى حجب املعلومات والنتائج غري امُلربحة والتي ال تتماىش مع ذهنية متخذ القرار أو نفسيته أو 
مصالحه.  

• التضليل واإلبهام : عملية التالعب بقواعد البيانات املتعلقة بالقرار , بُغية االستجابة ألغراض نفسية أو انتهازية , أو 
كجزء من سياسة التهرب والتسويف . 

دة بمجموعة من االستفهامات العملية التي تعترب املرتكز األساس الذي              إن مرحلة صياغة القرار ينبغي أن تكون ُمَمهَّ
ستستند عليه عملية صناعة القرار لضمان استنطاق العقول والخربات بميكانيكية مجدية وحقيقية تُنّضج من خاللها االطاريح 

والبدائل , ولكي نصل لهذا املستوى فعلينا أن نستفرس عن : 
- هل األسلم للقرار أن يتخذ فردياً أم جماعياً وهل نتحمل مخاطر وتوابع ذلك ؟

- من هي الفئات والشخصيات التي سندخلها يف مضمار االستشارة وصناعة القرار ؟ وهل هم مؤثرون فعالً؟ 
- هل هم حياديون أم منحازون أم مغرضون أم تافهون ؟ وهل هم منوعون عىل أساس السياق املطلوب والتأثري املرجو ؟ 

هل نمتلك تجارب سابقة حول نفس املوضوع ؟ وما هي ؟ وما هي أوجه املقاربة واملفارقة ؟ وكيف نستفيد من ذلك ؟   -
-هل للقرار مدخلية وتأثري عىل مجاالت وقرارات أخرى ؟ ماهي ؟ وكيف ؟ وماهو السبيل ملعالجة ذلك؟ 

-هل القرار يمثل رضورة عالية املستوى؟ وماهي درجة فوريته وطارئيته ؟ ما هو سقفه الزمني كي يتخذ؟ 
-هل نحن يف أجواء نفسية ومعنوية مؤهلة وحيادية غري متأثرة بالزهو املفرط واإلحباط املرسف؟

-ماهو وقع القرار عىل املنفذين له , واملستهدف لهم , واآلخرين بمختلف مواقفهم وخلفياتهم ؟ وما هو املتوقع من ردود أفعالهم 
وماهو مستواها ؟ 

-ما الذي نتوقعه تحديداً ؟ ما هو العمل إزاء التوقعات ؟ 
-من الذي يساندنا يف قرارنا ؟ وكيف نستثمرهم لصالحنا ؟ 

-ماهي املوارد املطلوبة ؟ وهل هي متوافرة وكافية ؟ وهل تؤمن رصيداً للمفاجآت ؟ 
-ماهي اآلثار والتداعيات املتوقعة واملستندة إىل تنفيذ القرار املتخذ ؟وهل تستحق كل املجازفة والتضحية ؟ 

        إن ما يرتتب عىل القرار من تبعات قد يتعلق بمصري املؤسسة أو الشعب أو الوطن أو املستقبل مما يقتيض العمل عىل تَمكن 
القائد اإلداري األمني والعسكري من املهارات واملنهجيات العلمية واملوضوعية العاملية الكتساب جودة صناعة القرار واتخاذه , وإال 
فسيكون تصدي مثل هؤالء القادة ملواقع القرار أشبه بمغامرة !!! ويا ترى هل األمن املتعالق مع شؤون األرواح واألوطان يتحمل 

امليض يف متاهات املقامرات واملغامرات التي رضائبها أوطان وشعوب ؟   
الكثريَ من  كونه مكتنفاً   , توجسات  ذو  الحديث يف هكذا ملف هو حديث   :)) الفكرة  آخُر  العمِل  أوُل   (( املستدام  لألمن  املدخل 
امُلحددات واملطّوقات ألنه تارة يتعلق باملطروح من االسرتاتيجيات والسياسات والخطط واإلجراءات , وتارة يتعلق بما هو مسموح 
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بكشفه وتعريته وتقييمه وتقويمه , لكن وباإلطار العام للعنوان , نقول إن إدارة التغيري األمني – كمهارة مؤسسية – يجب أن 
, ومن فضاء  امليداني   التنفيذ والتجيل  إىل سياسات وبرامج  املطاف -  الرغبات والتمني – كونها ليست نهاية  تتحول من إطار 
التنظري – وهو مهم – إىل  - جمهورية الواقع – وهي األهم , ففي العراق وبعد مسرية 13عاما ملا بعد سقوط الحكم الصدامي 
الشمويل الدكتاتــــــوري , وعىل الرغم من عرشات األلوف من الشهداء والضحايا الذين وهبهم شعبنا العزيز وقواتنا األمنية 
الباسلة , ومليارات املوارد املالية املرصوفة عىل قطاع األمن ولوجستياته , ما زال املشهد مصطبغاً بنجيع الدم ومشاهد العنف , وما 
زال اإلرهاب والتطرف العنيف متوطناً ومستفحالً , فَحَرٌي بنا أن نقدح يف الفكر االستفهامات الكربى التي تكون املفاتيح الذكية 
لتأشري مكامن الخلل ومنطلق املعالجات , هذه اإلثارات التساؤلية وغريها والتي أخذت منحى )سؤال يكشف اإلجابة( ! تصلح 
ألن تكون مادة للبحث والتعاطي كونها تمثل مدخالً أساسا لصناعة الحلول واملعالجات املهنية الهادفة , وهو ما نحاول أن نُلقي 
بظالل اإلجابة واملعالجة عليها يف هذه الدراسة وباختصار تام َعلَّنا نوفق يف إضافة أطروحة تتكامل مع نظرياتها يف ذات املضمار 

اإلصالحي املهني.

األمن املستدام ورشد الدولة: 
ينكشف وعي الدولة ورشدها يف املجال األمني من خالل نسبة تحقيقها لالستقرار والطمأنينة والثقة يف مختلف القطاعات التي  
تعترب جزًء جوهريا من يف سلطات الدولة وواجباتها , وهو ما حدا ببعض املفكرين يف أن يُبوبوا مديات األمن الواجب عىل الدولة 

الرشيدة تحقيقه يف خمسة أنواع:

1-  األمن الداخلي: أمن املواطن , هذا األمن يُعنى بحماية البالد من الفوىض والنزاعات والجرائم والعبث والعنف الذي يمكن 
أن يحدثه بعض األفراد. وان الجهات املسؤولة عنه: 

أ . املؤسسة القضائية: تفصل يف الحكم بني نزاعات الناس , وتُنِفذ القانون , فرتد املظالم وتحمي حقوق الناس من اعتداء بعضهم 
ل بعضها عىل بعض , أو من انتهاك حقوق  عىل بعض , وتنصف املظلوم , وتأخذ عىل يد الظالم , وتمنع السلطات األخرى من تغوِّ

املواطنني. 
ب . مؤسسة الحكومة: حماية أمن املواطنني وخدماتهم املدنية , وشخوصهم , ومنشآتهم , وطرقاتهم , وممتلكاتهم . كما يقوم 
هذا الجهاز بتنفيذ أحكام القضاء , وضمان إقامة العدالة , وإال فستخضع أحكام القضاء لتالعب النافذين يف الحكومة , أو البتزاز 

املفسدين.

ويُعنى بتوفري األمن الذي يحقق سيادة القانون , وأن يراعي مصلحة املواطنني جميعاً وأن ال يخضع  2-  األمن السيادي: 
ملصلحة فئة ما . كما يعنى بتأمني موارد الدولة وإدارة خزائنها بما يكفل قدرتها عىل تحقيق التنمية الوطنية , وفتح الفرص أمام 

املواطنني وعدم خضوعها البتزاز أطراف خارجية , تحت ضغط الحاجة إىل املوارد. 

الضغائن  زرع  إىل  وتؤدي  أوصاله  وتمزق  املجتمع  نسيج  تهدد  التي  باملخاوف  يتعلق  املواطن  أمن  االجتماعي:  األمن    -3
واألحقاد بني أبنائه , وقد تتطور إىل تهديد خطري يزعزع البالد كلها وهذه املخاوف والتهديدات لها ثالثة مستويات:

 األول : تهديدات تتعلق بهوية املجتمع وثقافته , وتهيئة املناخ الحر للتفكري والتعبري عن الرأي من دون وصاية.
الثاني : تهديدات تتمثل يف الفقر والجوع واألمية والبطالة واألوبئة , مما يتطلب تأمني احتياجات الناس االجتماعية لـ )الغذاء , 

والصحة , والعمل , والتعليم( .
والثالث : تهديدات تتعلق برشائح مجتمعية كالشباب والنساء , مما يتطلب االهتمام بها , وتنظيم القوانني التي تضمن لهم رعاية 

اجتماعية تحتويهم , وتوجه طاقاتهم نحو اإلثمار واإلعمار. 

اجلهات املسؤولة عنه:
-كل مؤسسات الدولة: ودورها تنظيمي إرشايف تقنيني رقابي.

-مؤسسة األمن االجتماعي : مهمتها : ضمان تهيئة املناخ املناسب لحماية املجتمع من هذه التهديدات , وضمان أن تكون القوانني 
يف حماية النسيج االجتماعي وتنظيم إدارة هذا األمان , والتخطيط له , بحيث نضمن حصول كل مواطن عىل أمنه االجتماعي , 

وتعبيد الطريق أمام املواطنني للوصول إىل هذا األمان.

4-  األمن التنموي: أمن الوطن وأمان تنميته , وضمان تحقيق االزدهار , يف ظل منظومة األمن كلها ويقوم عىل تخطيط 
التنمية واإلرشاف عليها , وضمان تكاملها , وحمايتها بالقوانني , وتهيئة املناخ الذي يُمكن الرشكات من العمل ويحفظ سيادة 
الدولة , ويتحقق يف سبعة قطاعات مهمة : البحث العلمي والتقني , والتجارة واالستثمار , والزراعة والصناعة , وأمن الطاقة , 

واألمن البيئي والبنية التحتية )من نقل واتصاالت وإسكان وكهرباء ومياه وغري ذلك(.
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الجهات املسؤولة عنه: مؤسسات الدولة الرسمية وغري الرسمية والدولة تخطط للتنمية , وتدير بوصلتها , وترشف عىل مسارها 
وتحميها بالقوانني واألنظمة , حتى تضمن تحقق أمن الوطن واملواطن. 

أو  املخاوف سياسية  , سواء كانت هذه  الوطن  تأتي من خارج  التي  املخاوف والتهديدات  يتعلق بسد  5-  األمن اخلارجي: 
عسكرية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية . وإن الجهات املسؤولة عنه: )مؤسسات الحكومة وحسب االختصاص (: القوات 
املسلحة تتكفل بحماية الحدود الربية والجوية والبحرية , وتحفظ الثغور , وترد أي عدوان أو تهديد محتمل خارجي , والدبلوماسية 
الخارجية تتوىل إقامة العالقات والصالت الخارجية , وحفظ سيادة القرار السيايس وحفظ حقوق مواطني البلد يف الدول األخرى 

ومد الجسور السياسية واالقتصادية , وعقد االتفاقيات الدولية وإبرام الرشاكات , بما ال يتناقض مع سيادة الدولة وكرامتها.
األمن امُلستداُم وُرشد املعايري: املؤسساُت الفاعلُة هي التي تنتقُل من معايرِي السلطِة إىل سلطِة املعايري. بما أن األمن من املفاهيم 
املركبة واملعقدة حيث تداخل مجاالت التأثري والتأثر , وحيث تكاثر املهام واملسؤوليات وأنطقة العمل , وحيث تصاعد وتائر أشكال 
الترشيعية والتنظيمية  البيئة  إيالء هندسة  الدولة  لذا يتحتم عىل قادة   , الجرائم وصيغ اإلرهاب  التي تمثلها مختلف  التهديدات 
األمنية أولوية قصوى ال تتأثر بأية ُمشاغلة سياسية وعسكرية , خصوصاً أن العمل األمني بصيغته الحالية وأطره الضيقة لن 
يُفيض إال ملزيد من الخراب واملآيس , فما الفائدة املرجوة من بناء جيوش وأجهزة تفتقر للبنى الفكرية والفلسفية واملؤسسية التي 
تحكم وجودها , وتغيب عن مقدمات تشكيلها الرؤية العامة واالسرتاتيجية لتكون سلطة اتخاذ اإلجراءات وانجاز املتطلبات الدليل 
التشعبي والتباعدي  التفكري  الدليل. إن طالقة  الترشيعي والتنفيذي بحسب ما يقتضيه هذا  القرار  اإلرشادي والتوجيهي لقادة 
هي من موجبات العقل التخطيطي يف الدولة , كونه سيحلق خارج الصندوق ويطلق العنان ملخيلته لتستدعي صور االحتماالت 
والسيناريوهات املفرتضة مما يوصل إىل إنجاز املهمة األمنية االسرتاتيجية عىل الوجه األكمل ومن دون كبوات أو نَبوات.  تأتي 
, وهي مهمة  للمتطلبات والحاجات واالستحقاقات  والعلمي واملوضوعي  العقيل  االنحياز  لتمثل حالة  الراشدة  األمنية  املعيارية 
مخلفات  أحد  إن  األساس.  االختصاصية  مهمتها  مؤدى  عن  األمنية  املؤسسات  التنحرف  كي  املنهجي  الضبط  سلطة  لتدعيم 
بعيداً عن   , القائد  املدير  السلطة ورغبات  ، وهي مزاج  املستمر ملعيارية شاذة  اإلذعان  الدكتاتورية كثقافة ونظام وأعراف هو 
املهنيني  أنصاف  , مما تسبب يف والدة مبادرات ومشاريع وخطط مرتشحة من  الحيادية  واملهنية  االختصاصية  املعايري  ضابط 
والقادة وكان مؤدى ذلك هو املفرزات الحالية املقروءة واملسموعة واملنظورة من تأشري لحاالت من الفساد والتدمري والال جدوى يف 
مختلف القطاعات واملهمات!! إن تجارب الدول الحديثة تُنِبئُنا بأن رس نجاحها كان انتصارها بالعمل بما تمليه ثقافة املؤسسية 
ال مزاجات مدرائها , ومقاييس العلم يف التوطئة للقرار املرشوع , ال مقياس الرضا والقبول االرتجايل امُلغيَّب عن إدراك الحقائق وما 
ورائيات القضايا , إذا ثبت بالتجربة أن املؤسسة الناجحة هي التي تعتمد رصامة منهجية ودّقة علمية تجعل من الحراك والتفاعل 
بني موارد املؤسسة األمنية املادية والبرشية محطة لضبط إيقاعات ومخرجات عمليات التفاعل وتّسريها إىل مفاد النضج , وتقوم 
بتمتني حالة الثقة واالطمئنان بالسياق والتصميم وأهدافهما املتوخاة . ولعل أهم املعايري املتصورة يف ميدان صناعة األمن املستدام 
هي: ) ُرشد البنى الترشيعية ، رشد الهياكل التنظيمية ، رشد السياسات واألنظمة ، رشد املؤسسية ، رشد منظومة القيادة ، رشد 
اإلدارة للموارد املادية ، رشد منظومة العالقات واالتصاالت ، رشد منظومة االستشارة وصناعة القرار ، رشد التخطيط والتقويم ، 
ورشد نظام التدريب والتعليم األمني(. وقد يرى البعض أن الداللة االصطالحية لبعض العناوين أعاله فيها تداخل , ولكننا ذكرناها 

منفصلة لألهمية االستثنائية لهذه املعايري لذا ندرجها تباعاً ونرسد قبالها 

أهم املؤشرات واحملددات , وكاالتي:
أ. رشد البنى التشريعية:

حزمة  مع  التعاطي  يستلزم  الذي  األمني  العمل  طبيعة  من  مستخرجة  سامقة  علوية  مرتبة  األمني  والتقنني  الترشيع  يمثل   
اإلرهاب  إجراءات مكافحة  , وما تستوجبه  للسالح والعنف املرشوع  الدولة  , واحتكار  للمواطنني  األساسية  الحقوق والحريات 
والجرائم والتجسس من ولوج عالم الخصوصيات , وما تقتضيه الرضورة من إنشاء أجهزة أمنية متعددة )اسرتاتيجية سوقية( 
أو )تعبوية – تكتيكية( وذات مهام متنوعة : قتالية , استخبارية , رشطية , خدمات أمنية , وتكاليف تتعلق بحفظ النظام العام 
املصالح  , ومن  املنطلق  الدستور  من  تستقي  أمنية كفوءة  قوانني وترشيعات  مدونة  إنشاء  يستدعي  ذلك  كل   , العامة  واآلداب 
واألهداف اإلسرتاتيجية الرؤية , حتى نضمن أنها مستجيبة لألغراض والحاجات وملبية للطموحات والنتائج املنشودة. إن تقادم 
القوانني األمنية , وعدم صالحيتها ملواكبة التطورات والتحديات الحاصلة عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل , يتسبب يف موت 
الحيوية واإلنتاج املستمر لألمن خصوصاً أن النسبة الساحقة لهذه القوانني تعود لحقبة الحكم الدكتاتورية الشمويل والذي جعل 
أداة لرتسيخ التوجه الفردي الدكتاتوري وتوطيد أركان نظام السلطة الشوفينية وتركيع إلرادة  من املنظومة األمنية وقوانينها 
الخصوم بل وحتى املواطنني , وهذا سبب انفصاماً حاداً يف األداء الحايل , فكيف يمكن استيعاب وجود دولة ديمقراطية دستورية 
عت قبل عقود متطاولة فهي بالرضورة متكلسة  تعتمد قوانني أمنية فاشستية ذات طبيعة مركزية حادة وغري مرنة وال منتجة رُشّ
وستصيب املؤسسات العاملة بها بالجمود وعدم الفاعلية. إننا يجب أن ال نقبل بواقع دولة إطارها ديمقراطي وبعض قوانينها 



13

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور الحوكمة

وترشيعاتها املهمة تحمل جينات الدكتاتورية املركزية املتوجسة وال يمكن القبول بأن يكون نظامنا أشبه )بديمقراطية اإلطار 
ودكتاتورية القرار( كما ال يمكن القبول باستيالد أجهزة من دون حاضن ترشيعي موضوعي , وإال ستكون األزمات املتوقعة نتيجة 
ذلك أكثر من الفوائد املستحصلة , فهي فوز معجل يرافقه خرسان مؤجل. إن الترشيع األمني عملية بالغة التعقيد والخصوصية 
إذ إن األمن - وكما أسلفنا سابقاً - مفهوم مركب ومتداخل ومتعدد املجاالت واملستويات , مما   , التماثلها الترشيعات األخرى 
يتطلب ذهنية فقهية قانونية ذات قدرات تمل طابع اإلبداع والفرادة واإلحاطة , وتوسم حركاتها باستنطاق الخربات العسكرية 
, ومتفاعالً مع  الترشيعي متسقاً مع األصول والثوابت  القالب  ليأتي   , واألمنية والنفسية واإلجتماعية والتنموية والتخطيطية 
الغايات والطموح. أن واقع مجريات الترشيع األمني املحيل يشوبه – مع األسف – الكثري من االختالل والزيغ والتأخر الناتج من : 

-غياب الحس والثقافة األمنية ومتطلباتها وأبعادها لدى ثلة القادة السياسيني من صناع القرار ومصدريه. 
-عشوائية فقه األوليات لدى عدد من الكتل السياسية املتحكمة يف إدارة دفة السلطات الترشيعية. 

-سوء التقدير لآلثار والتدعيات التي ينتجها الفقه يف الترشيع األمني أو جموده أو فجواته.
يَُشكُِّل  املهنية  التخصصية  بالكيفية  املؤسساتي ومراجعته  األمني  للمجتمع  الترشيعي  الوضع  تقييم وتحليل  لذلك فإالندفاع يف 
مطلباً ملحاً إلعادة ترميم الترشيعات األمنية : ) حذفاً أو تعديالً أو إضافة ( وضمن سياقات املحددات والرضورات , واعتبار ذلك 
َمعَلما لقراءة جدية النظام السيايس ووعيه لوجوب اتخاذ هذه الخطوة كباكورة لإلصالح األمني الفعال , وإحنفاء عامل الترسيع 
واألولوية له بعد طول انتظار وتأخري ساهم يف تكبيل الجهاز األمني بل وأفقده فاعليته وحيويته الشاملة. ولعل أهم املواضيع التي 

يجب أن تطالها عملية الترشيع , هي : 
األهداف  يف  التداخل  عن حاالت  بعيداً  أعدادها ومهامها  بكافة صنوفها وتشكيالتها وتحديد  األمنية  الوزارات واألجهزة  •قوانني 

واالختصاصات واإلجراءات , وبعيداً عن النهايات السائبة وهالمية املهام واملسؤوليات . 
•الترشيع اإلستخباري , والذي ينظم عمل ومهام األجهزة األمنية املعلوماتية ذات الطبيعة االستخبارية وبنفس الضابطة املذكورة 
والجرائم  واملراقبة  والتنصت  القانوني  باالعرتاض  الخاصة  الترشيعية  امللفات  عىل  التأكيد  يتم  أن  عىل   , الذكر  آنفة  النقطة  يف 

االلكرتونية , وحماية الشهود واملخربين , وتنظيم مكافآت املصدر .. الخ. 
•الترشيعات الخاصة بقوانني الخدمة والتقاعد والعقوبات واملحاكمات لكل التشكيالت األمنية.

•األنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بأنظمة التكريم واإلثابة واملعاقبة وقواعد السلوك املهني.
•الترشيعات الخاصة باألعمال التفتيشية والتدقيقية والرقابية عىل األجهزة املنية.

•الترشيعات املالية الخاصة بالوزارات واملؤسسات األمنية . 

ب. رشد اهلياكل التنظيمية: 
املهني  فكرهم  انحدار  أو  والقادة  الخربات  عبقرة  الستشفاف  املحوري  العاكس  هو  ومؤسساتها  للدولة  التنظيمي  الهيكل 
والسوسيولوجي التنظيمي , فالهياكل مؤسسات اليوم تعرب عن العمق الفلسفي والتفكري املنظومي الشامل وثقافة املرونة للعقلية 
القائدة والنظام الحاكم , وألنها تمثل مخطط لوحدات تنظيمية حاكيًة للمهام واألهداف ونظم العالقة التفاعلية والرتاتيبية بينها 
, ومن خاللها يتحقق جمود األجهزة األمنية وشللها وبريوقراطيا أو حيوية املؤسسة األمنية وكفاءتها وفاعليتها. وبما أن الحديث 
عن مجتمع املؤسسات األمنية وهيكليتها , فحريُّ عىل القائمني عىل هندسة العمل األمني ومنظوماته أن ينربوا إىل وقفة جدية 
موضوعية لتحكيم العقل املهني واإلرادة الوطنية للقيام بمحاكمة ومراجعة وتقويم الهيكل األمني الحايل والعمل عىل تخليصه 

من أدران : 
-التوسع العددي ملالكات األجهزة والوزارات األمنية حتى تعدى البعض منها مئات األلوف !!

-تكاثر املهام للجهاز األمني الواحد , وعدم انسجام هذه املهام مع غاية التشكيل . 
-تداخل األجهزة ومهامها واختصاصاتها. 

-الرتهل اإلداري. 
-الفساد بصوره املختلفة. 

-املسؤوليات السائبة واملجهولة واملفتوحة. 
-الرتاتبية املركزية والدكتاتورية يف االرتباط والعالقات التنظيمية.

-تورمات الذيول الساندة واللوجستية عىل حساب التنظيمات االختصاصية.
-ضيق األفق والبريوقراطية والرجعية اإلدارية واملهنية. 

-ضياع  انساق القيادة والتوجيه واالرتباط.
-عدم استجابتها للتحديات واملخاطر املستجدة. 

         إن مجموعة األدران أعاله وما سواها , هي أٌس غريُ منظور لدى الكثريين يف تسببِه بالكثري من االخرتاقات األمنية املتكررة 
والحوادث اإلرهابية والجنائية املستمرة , وهي سبب يستشفع به البعض ليربر فشله أو تلكؤه أو عدم تحمله للمسؤولية أو ترحيله 
لألزمة وإلقاءها عىل األخر كما شهدناه ونشهده مراراً وتكراراً. إن عملية إصالح الهياكل التنظيمية تحتاج قرارا رأسيا شجاعا 
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للبدء بعمليات الترشيح والتجميل املوضوعي إلطار العمل األمني عىل مستواه الوطني , بدءاً من القيادة العامة للقوات املسلحة 
مروراً بكل الدوائر األمنية إىل اصغر وحدة يف القواطع األمنية املحلية يف املحافظات والوحدات اإلدارية. وبغية أن تتمتع األطروحة 
التصحيحية بقدر من النضج والحيادية فإننا نقرتح تشكيل لجنة حيادية خربوية عالية املستوى األكاديمي مرتبطة بالقائد العام 
للقوات املسلحة , واسعة التخويل , تأخذ عىل عاتقها إجراء املراجعات الشاملة لهذا املوضوع وبنظرة استجماعية كلية التجزيئية  
, وتبارش عملية املوضعة التخطيطية التفصيلية ملنظومة العمل األمني الوطني بكل أبعادة )االستشارية , والتخطيطية والتنفيذية 
واإلرشافية( مع إجراء اقرتاح التعديالت الترشيعية التي تقتضيها هذه العملية. ومن اجل الرشوع بإطار يف هذا الصدد , نرى من 

الرضوري اخذ النقاط أدناه بنظر االعتبار: 
أ – إعداد كافة األوليات القانونية واإلدارية املتعلقة بالهيكلية الحالية.

ب – تحديد ووضع املهام والواجبات استناداً إىل القانون والتعليمات ذات الصلة ووفق االسرتاتيجيات.
ج -  تأشري نقاط االزدواجية يف املهام والواجبات لغرض منع حصول حالة التداخل .

د – وضع وتحديد مالمح الهيكل االفرتايض بشكل عام , مثالً ابتداء من ) الوزارة – الوكالة – مديرية عامة  - مديرية – قسم – 
شعبة – وحدة ( ُمبنٌي فيه وُمعرِبٌ عن ) الصالحيات  - املسؤولية – خطوط االتصال ( وانسجام التسميات وتوحيدها مع نظريتها . 

هـ - يؤخذ بنظر االعتبار حجم التمدد وسعة املالك الحايل واآلفاق املستقبلية املتوقعة له.  
ز -  رضورة أن يكون الحذف واالستحداث من الهيكل التنظيمي بموجب أسباب ومربرات قانونية ومهنية مقنعة لذوي االختصاص 

واملراجع العليا.  
ح – يؤخذ بنظر االعتبار دمج التشكيالت والدوائر ذات املهام والواجبات املتشابهة الستثمار املوارد املادية والبرشية بالشكل األمثل. 

ط – رضورة تحديد التوازن للصنوف اإلدارية واملالية نسبة إىل الصنوف القتالية والفنية ويجب أن تحدد بنسب علمية مدروسة. 
ك – رضورة تحديد حجم املؤسسات الرقابية ونسبة املالك فيها مقارنة باملالك العام للوزارة  ممثالً بنسبة مئوية )% ( . 

ل – األخذ بنظر االعتبار األسس العلمية واملهنية ومعايري إعداد الهياكل بما يحقق الغاية يف إعدادها وتحقيق األهداف وبأقل املوارد 
املادية والبرشية )الرتشيق( . 

م – دراسة العمل وتحديد ساعات االشتغال الحقيقية ودور ذلك يف التأثري عىل شكلية الهيكلية ومضمونها.
ن – االستفادة من تجارب الدول املتقدمة بهذا املجال.

 ج. رشد السياسات واألنظمة:
 التقف العملية األمنية ببعدها اإلداري واالختصايص عند أعتاب وجود ترشيعات أمنية وهياكل تنظيمية , بل إن الحراك التفاعيل 
بالجهاز  املتعلقة  االختصاصية  واملهام  الترشيعات  تحّول مفاد  وأنظمة وتعليمات  إال بوجود سياسات  ينجز  أن  يمكن  املثمر ال 
األمني إىل تجزئة وأداء أكثر تفصيالً من خالل منهجية تفكيك املهام والوظائف ورفدها بمسار اإلجراءات املطلوبة والتي يجب أن 
تكون منضبطة يف حدود القانون , وفيها قدر من اإلنسانية واملرونة والبساطة لضمان الرسعة والجودة يف املحصالت والنتائج , 

آخذين بنظر االعتبار أن األداء السليم يكون عىل وفقاً سياق املعادلة اآلتية: 
األداء = املعارف * املعارف * البيئة الذهنية والنفسية واملادية

      من هنا تكون صناعة القدرات الوظيفية األمنية متوافقة مع نوع األداء املطلوب ونطاقه مما يستوجب مراجعة دورية لكل 
السياسات واألنظمة واللوائح والتعليمات التي تعمل بموجبها املؤسسة األمنية ويجب أن تستهدف هذه املراجعة عملية اإلصالح 
العمل اإلجرائي بالتحديث والتعديل والتطوير , عىل أن يصاحب ذلك بما كان من تجارب الدول املتقدمة يف هذا النطاق , ووجوب 
إدخال التقنية الحاسوبية واالتصالية يف معادلة النمو والتحديث لسياسات املؤسسة األمنية ومجريات عملها. إن هذا العنوان يجب 
إن يُعطي كل جوانب مهام املؤسسة األمنية خصوصاً ما يتعلق بـ : االستقطاب واالختيار والتعيني , الهندرة , الجودة والوظائف 
والعمليات اإلدارية والفنية واملالية والعسكرية واألمنية االختصاصية وأنظمة الدعم الفني واللوجستي , وسياق املخاطبات األمنية 
, ونظم تلقي الشكاوى واملقرتحات ونظام  الوظيفية  , والحقوق والواجبات  العمل  الرسمي واإلجازات ولوائح  الدوام  , وقضايا 
أن متعلقات  والجدير ذكره هنا هو   , العقوبات  , ونظام  والتدريب  الرتقية  , ونظام  والكفوئني  املتميزين واملبدعني  التعامل مع 
الوظيفة األمنية مندرجة تحت مصاديق هذا العنوان والذي يطلب ترسيخ منهجية حازمة تعتمد عىل أصل رؤية الجهاز األمني 
الرئيسة للمهمة األمنية وتحويلها إىل مسارات متعددة  الرؤية والرسالة والفكرة  إنتاج  , كي نتيقن من إعادة  ووضوح رسالته 
االتجاهات واملقاصد , ولكي تكون الحال هكذا , يجب عىل قادة املؤسسة األمنية العمل عىل توليد بيئة ملنهجية متوفرة عىل اإلبداع 
والتجديد , وتحمل قدراً كبرياً من الواقعية والقابلية يسرية التطبيق وفيها درجة من الوضوح تجعل فهمها وتمثلها من القادة 
واقتدار   , املحتملة  التحديات  ملواجهة  جّدي  استعداد  وفيها  ضئيلة  املخاطر  معدالت  تكون  أن  إىل  االلتفات  رضورة  مع   , متاحاً 
الدقيق ملهام كل جهة اختصاصية أمنية يف تشكيالتها , وتحديد واضح  املؤسسات األمنية هو عندما تمتلك نظاماً من الوصف 

لسلطاتها وصالحيتها والنتائج املرجوة من أعمالها ضمن سقوف الزمن الهادف.
 د. ُرشد الثقافة املؤسسية: ونقصد بها ثقافة جديدة لنظام إداري إنساني نسبي , وإطاراً تنسيقياً عقالنياً بني أنشطة مجموعة 
من اإلفراد , تربطهم عالقة متشابكة ويتجهون نحو تحقيق أهداف مشرتكة , ووفقاً ملنظور قيمي يعتمد العمل الجماعي وروح 
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الفريق. لقد أثبتت الدراسات أن الجدوى واملزايا التي تصبها الثقافة املؤسسية للعمل األمني تتمثل أهمها بـ : 
•ضمان عدم التفرد باتخاذ القرارات املصريية وإدارة دفة العمل األمني ومسؤولياته الجسام. 

•عمل منظم وممنهج ومصمم بوضوح ال مكان فيه لالرتجال والعشوائية والتعسف. 
•عمل واضح وفق خطة مدروسة وهادفة ذات سياق موضوعي وغايات محددة وواضحة. 

•عمل التخصصات والصالحيات وال مجال فيه لالزدواجية والتداخل والهيمنة , مبني عىل فلسفة التمكني الواسع.
•ثبات العمل واستمراره من دون التأثر بتغيري القيادات األمنية واإلدارية. 

•تراكم الخربات واملعلومات والتجارب يف بيئة مطورة وحاضنة وناقلة لها. 
•املحافظة عىل االستقرار اإلداري واملايل يف إطار )ترشيعات ومنهجية ولوائح وسياقات( فاّعلة. 

•التزام الجميع بمنظومة القيم واملبادئ التي تضمن الوالء للمؤسسة األمنية وأهدافها. 
•ضمان اختيار أكفأ العاملني واألساليب وبالتايل تحقيق أفضل االنجازات وبأحسن جودة. 

•ضمان توفر البدائل ملختلف االحتياجات البرشية وغريها ألنها من سمات املرونة املنتجة . 
•معادل موضوعي آلثار املحاصصة السياسية .

    لقد أصبح واضحاً أن املؤسسية لم تبت خياراً للتشكيالت التي تروم النجاح والفوز يف عرص املتغريات والعواصف بل أضحت 
رضورة . ووجوب تضمن الصمود والبقاء والفاعلية , ولذا ما تحتويه هذه الدراسة يركز عىل معالم الظاهرة املؤسسية وثقافتها 
ومتطلباتها ضمن ما سبق من مواضيع وما سيلحق , كونها واحدة وحزمة متآلفة. الحاجة ماسة للقيام بمراجعة إحصائية 
واستبانات أكاديمية لتحديد درجة التخلف املؤسيس الذي تشكو منه أجهزتنا األمنية , وتشكيل الفرق املختصة لعملية التخطيط 

والتطبيق لالنتقال نحو العمل املؤسيس الشامل. 
هـ. ُرشد منظومة القيادة: للقيادة موقع ريادي مركب خاص يف األمن , إذ يتجىل دورها املحوري نتيجة طبيعة العمل األمني عموماً 
والعسكري عىل وجه الخصوص , وألن عظم دورها وخطر أثرها راكز بمدلوالت التأريخ والتجارب الراهنة ببعدها )التسافيل – 
التدمريي( و) التطوري – االرتقائي( , فتكون هي حجر الزاوية لصناعة اإلنعطاف واألقدار للمؤسسة األمنية وللدولة ككل ضمن 
سياق معادالت الربح والخسارة أو الفوز واالنهزام والتي يكون فيها الرقم املخصص ملتغري القيادة دور الحسم لنتائج املعادلة وفك 
مجاهيلها. إن مشكلة النظام األمني الحايل هي افتقاره الحقيقي ملرشوع واضح املعالم سواء يف إعداد القادة األمنيني الفاعلني 
والكفوئني بأعداد كافية ومؤهالت عاملية قياسية , أو يف عملية تطوير قدرات املتوافر منهم حالياً , أو يف منظومة إسناد املناصب 
األمنية للقادة ذوي املعايري التفاضلية األنسب , ولعل تجاهل هذه الفجوات تسبب وما يزال يف : )تقليدية األداء , وضمور اإلبداع 
, وتواضع االنجازات , وكثرة الخروقات , واستمرار النزف , واشترشاء الفساد , وانتكاس قيم الوالء والعطاء والتضحية ... الخ(. 
عملية ُترك منظومة إعداد القادة األمنيني من دون إعادة منهجة أو استحداث لوسائل ضمن معايري أكاديمية ومؤسسية حديثة 
ستؤدي إىل نضوب حالة اإللهام التغيريي والتحفيزي الذي تنتظره جموع العاملني يف األجهزة األمنية التي تعمل باألصل وفقاً ألطر 
فريق العمل الجماعي وروح الفريق , فينبغي فعالً حث الجهود إلعادة االعتبار للمؤسسات األمنية عرب صناعة جيل مستدام من 
القادة الذين يمتلكون من القدرات واملهارات واملعارف التي تؤهلهم لقيادة تابعيهم إىل أفق النجاح والفوز. لقد وىل عهد التمثل 
بمقولة نابليون )جيٌش من األرانِب يقوُدُه أسٌد خريٌ من جيٍش من األسوِد يقوُدُه أرنٌب( وتم االستعاضة عنها بمقولة تحمل ُرقياً 
مؤسسياً مستداماً وهي )جيٌش من األسوِد يقوُدُه أسٌد( , لذا يجب عىل سلطة القرار النزوع نحو إعادة تشكيل بيئة صناعة القادة 
وفقاً للسياقات العاملية الحديثة , والعلوم واملهارات األمنية املستجدة , والقيام بإيجاد نظم خاصة باكتشاف القادة واختيارهم 

وإسناد املناصب لهم , ودورانهم الوظيفي , وتطوير قدراتهم بشكل دائم. 

  و. رشد إدارة املوارد املادية: املوارد املالية والبيئة املادية ركائز حقيقية مؤثرة يف تسيري دفة املؤسسة األمنية وسبلها لتحقيق 
أهدافها املنشودة , لذلك تقوم أغلب الدول بإفراد موازنة خاصة لألجهزة والوزارات األمنية بغية ضمان انجاز مهامها عىل الوجه 
عدم  عند  وتتطور  إىل معضلة  األمنية  الفقاعة  يحول  قد  األمني  للتشكيل  املادي   – املايل  البعد  يف  أزمة  أو  إخفاقة  أية  إن  األمثل. 
معالجتها إىل أزمة وكارثة قد تهدد مصري الدولة والتعايش والسلم األهيل فيها , لذا يكون هناك مسّوغ لدى الحكومة للضغط عىل 
مصادر القرار الترشيعي والتموييل بأن تستجيب للضاغط األمني بتسهيل استحصال األجهزة األمنية عىل مرادها من التخصيص 
وفقاً  املهام  وانجاز  األهداف  توخي  نحو  واملوّجهة  املحددة  الرصف  أبواب  وضمن   , والرضورات  األسبقيات  قاعدة  عىل  والدعم 
التي تجند  األفكار  لقاء توظيف مختلف  املوارد  البدائل وسبل االستثمار وتعظيم  , والبحث عن  لنظام محاسبي دقيق ومتطور 
لها  األمنية ومنشآتها من مقرات وتجهيزات  املادية  البنية  إن  األمنية ومواردها.  املؤسسة  مالية  زيادة  لصالح  اآلمنة  الخدمات 
مدخلية مبارشة يف معنويات العاملني مما يحتم تمتعها بمعايري هندسية وتصحيحية أمنية خاصة , تتوافر فيها سبل أداء األعمال 
بها  املتعلقة  الكهربائية ومنظوماتها  , والطاقة  املناسب  , واألثاث  الجمالية  الناحية  االجتماعات واإلقامة ومدعمة من  وإقامة 
من إضاءة وتهوية وغريها , وال نغفل رضورة وجود أماكن االسرتاحة واإلطعام واالنتظار ومواقف السيارات ... الخ. الدعم املايل 
الواسع للمؤسسات األمنية ال يعني تغييب منظومة الرقابة والتدقيق املايل من الجهات الرسمية املّخولة واملاهرة واملتثقفة بالنكهة 
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األمنية حتى تستطيع مراجعة اآلفاق وتحديد أوجه املخالفة أو التعدي , فالفلسفة التي يجب اعتمادها هي توسيع الصالحيات 
واملوازنات ولكن برشط تعزيز القدرات الرقابية والتدقيقية منعاً لحاالت الهدر والفساد .

املبحث الثالث
عرض وحتليل النتائج

ينطوي هذا املبحث عىل عرض وتحليل البيانات واملعلومات التي أظهرتها استمارات اسئلة املقابلة عن طريق تحليل آراء واستجابات 
عينة املبحوثني حول صناعة األْمُن امُلْستََداُم والعوامل املؤثرة فيها ومجتمع وعينة البحث. لقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية 
من مجتمع الدراسة البالغة )100( ، وقد جمعت البيانات باستخدام املقابلة )االسئلة( كأداة اساس من ادوات البحث العلمي من 

مديرو األقسام يف بعض مديريات وزارة الداخلية ، ومن الرتب املتقدمة )عقيد ، عميد ، لواء(.

النتائج والتوصيات
اهم مؤرشات  ، عن  املئوية  النسب  إىل  التوصل  تم  املبحوثني  عينة  اإلحصائي الستجابات  والتحليل  املعالجة  إجراء  بعد   
بناء  يف عملية  األساس  املؤرشات هي  الداخلية كون هذه  وزارة  يف  املؤرشات  توفر هذه  ملعرفة مدى  وذلك  )49 مؤرش(  الدراسة 
الفلسفة الفكرية ملفهوم االمن املستدام ووزعت االستمارة عىل عينة عشوائية بحجم )100(  من مديرو األقسام لبعض مديريات 
وزارة الداخلية ، ومن الرتب املتقدمة )عقيد ، عميد ، لواء( ، وكانت النتائج كما مبينة يف الجدول )2( واالشكال )1 ، 2(. نستنتج بأن 
هناك بادرة جيدة حول مؤرشات الدراسة لفكر االمن املستدام عن طريق اإلجابات عىل محاور االستبانة وهذا بحد ذاته يعترب بداية 
الطريق الصحيح للوصول اىل االمن املستدام الحقيقي. إن ما يرتتب عىل القرار من تبعات قد يتعلق بمصري املؤسسة أو الشعب أو 
الوطن أو املستقبل مما يقتيض العمل عىل تَمكن القائد اإلداري األمني والعسكري من املهارات واملنهجيات العلمية واملوضوعية 
العاملية الكتساب جودة صناعة القرار واتخاذه. إن البيئة الوطنية املعقدة , واملشحونة بالتهديدات والتحديات واألزمات , توجب 
وضع منهجية لصناعة القرار األمني فاعلة وثابتة وتحتم إيجاد بنية راسخة لها قادرة عىل التعامل مع املتغريات واملفاجآت وتناور 

يف تحقيق األهداف بأعىل درجات الكفاءة واملرونة. لذلك يتطلب االمر التوصية باالتي:
 - تعزيز مؤرشات القوة التي تم التوصل اليها من نتائج املقابلة )االسئلة( ومعالجة مؤرشات الضعف عن طريق القيام بدراسات 

حول هذه املؤرشات.
- وضع الحلول العلمية والعملية لغرض معالجتها ورفع مستوى الوعي يف مجال االمن املستدام.

- إعادة تشكيل بيئة صناعة القادة وفقاً للسياقات العاملية الحديثة , والعلوم واملهارات األمنية املستجدة  ، وإيجاد نظم خاصة 
باكتشاف القادة واختيارهم وإسناد املناصب لهم , ودورانهم الوظيفي , وتطوير قدراتهم بشكل دائم.

الترشيعي والتموييل لالستجابة للضاغط األمني بتسهيل استحصال األجهزة األمنية عىل مرادها  القرار  - الضغط عىل مصادر 
من التخصيص والدعم , وضمن أبواب الرصف املحددة واملوّجهة نحو توخي األهداف وانجاز املهام وفقاً لنظام محاسبي دقيق 

ومتطور.
تستطيع  األمنية حتى  بالنكهة  واملتثقفة  واملاهرة  املّخولة  الرسمية  الجهات  املايل من  والتدقيق  الرقابة  تغييب منظومة  - عدم 

مراجعة اآلفاق وتحديد أوجه املخالفة أو التعدي.
- القيام بمراجعة إحصائية واستبانات أكاديمية لتحديد درجة التخلف املؤسيس الذي تشكو منه أجهزتنا األمنية.

- تشكيل الفرق املختصة لعملية التخطيط والتطبيق لالنتقال نحو العمل املؤسيس الشامل.
الرؤية والرسالة  إنتاج  إعادة  , كي نتيقن من  الجهاز األمني ووضوح رسالته  - ترسيخ منهجية حازمة تعتمد عىل أصل رؤية 

جدول )1( أهم املهارات واملعايري املطلوبة يف شكلها العام
املهارات واملعايري ت	

هل القدرة عىل اإلقناع بقوة الحجة واملنطق.    1
القدرة عىل الحوار وعرض الرأي.  2

القدرة عىل العمل والسيطرة تحت الضغوط.  3
القدرة عىل تحديد األهداف.  4

القدرة عىل وضع الخطط ورسم سياسات العمل.    5
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والفكرة الرئيسة للمهمة األمنية وتحويلها إىل مسارات متعددة االتجاهات.

القدرة عىل التدقيق واملتابعة.  6
القدرة عىل تحفيز اآلخرين وشحذ الهمم.    7

القدرة عىل املحاولة واملثابرة يف تصحيح مسارات العمل.  8
القدرة عىل معرفة أسباب الخطأ ومعالجتها.  9
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جدول )2( استجابة افراد العينة عىل مؤرشات الدراسة

تكملة جدول )2( استجابة افراد العينة عىل مؤرشات الدراسة
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تكملة جدول )2( استجابة افراد العينة عىل مؤرشات الدراسة



20

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور الحوكمة

شكل )1( الرتتيب التنازيل للنسبة املئوية لإلجابة بـــ ) نعم ( عىل محاور استمارات اسئلة املقابلة
شكل )2( الرتتيب التنازيل للنسبة املئوية لإلجابة بـــ )كال( عىل محاور استمارات اسئلة املقابلة(  
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 مسار انتقالي حنو تغيري حتولي

                                                                                                                                                                            إعداد د.ضياء عواد كاظم          

   رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء

نحن العراقيني عقدنا العزم عىل خطى طريق التنمية القويمة املستقلة، بما نمتلكه من تراث فكري وحضارة عريقة.نغرس حب 
الوطن يف أعماقنا، نحيا بسالم وأمن وأمان، نعيش بكرامة، ونتشارك لبناء دولة مؤسسات مدنية تقوم عىل العدالة االجتماعية 

وتفرض النظام عىل الجميع بدون تمييز. ال نستثني أحداً بالحق يف التنمية والتطور واالزدهار. 

عالمات )؟؟؟(على قارعة الطريق
* هل نحن بحاجة لتوطني أهداف التنمية املستدامة ؟

* هل أن أهداف التنمية املستدامة ال تصلح أن تكون وطنية؟
* ما دور التخطيط لجني فوائد التنمية املستدامة؟

* كيف ندمج أهداف التنمية املستدامة يف دورة التخطيط املستند عىل األدلة ؟
* ماذا يعني باملسارات والخطط القائمة عىل األدلة؟

* ما هي الفرص املتاحة لتفعيل أهداف التنمية املستدامة الوطنية ؟

توجيه البوصلة
أولوية عىل نطاق تفصييل، ألن  ذات  تنموية  أن تكون خارطة طريق ملسارات  يف سياق سياسات واسرتاتيجيات  وطنية يمكن 
احتياجات املجتمعات املحلية تحجب الرؤية عن املكتسبات الوطنية. لذلك نكون بأمس الحاجة إىل توطني األهداف يف ظل التزام 

وإرادة وتخطيط سليم تسرتشد من توجهات عاملية، تستند عىل ُحسن السياسة القائمة عىل األدلة والشواهد اإلحصائية.

ماذا يعين ُحسن السياسة؟
* ُحسن السياسة : أن نعترب من التجارب، ليُساس منها تقويم املسارات واستقامتها صوب الهدف املرجو،وهو ) تنمية( تتصف 

بالخصائص اآلتية:
وطنية 
قويمة 

مستدامة 

تصحيحية     

توطني ..تكييف..مواءمةأهداف التنمية املستدامة
البعض  الحالية واملستقبلية، تعتمد عىل ثالث ركائز متداخلة مع بعضها  العدالة بني األجيال  التنمية املستدامة ضمان لتحقيق 
األلفية  بإعالن  الصادرة  املستدامة  التنمية  أهداف  من  الجديدة  النسخة  )النمو االقتصادي، العدالة االجتماعية ، حماية البيئة(.  
عام 2000 تُعرف بـ )أهداف أو أجندة التنمية املستدامة 2030( وهي عبارة عن 17 هدف و169 غاية وتقريباً 240 مؤرش. لكن، 
عدداً منها ال ينطبق وغري مالئم لحالة بعض الدول مثل العراق فيما يخص الدول الساحلية واملحيطات والبحار وغريها من األمثلة 
التي يفرتض تكييفها وطنياً ومواءمتها محلياً حسب األولوية واالحتياجات والتسليم باألمر الواقع للتعامل معه بشكل رصيح 

مستهدفني تغيريه نحو األفضل.
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مستويات مؤشرات التنمية املستدامة
ثالث مستويات ملؤرشات التنمية املستدامة، وهما :

املستوى األول: وهي املؤرشات التي لها تعريف واضح ومنهجية معروفة لقياسها ومعايري متفق عليها ويتم جمعها بصورة 
منتظمة يف بلدان العالم كافة. عدد هذه املؤرشات 85 مؤرش.

البيانات  لكن  احتساب  وطرائق  منهجية  لها  تتوفر  وايضا  والتعاريف  املفاهيم  حيث  من  واضح  مؤرش   63 الثاني:  املستوى 
الالزمة لهذه املؤرشات ال تنتج يف جميع الدول وبعض الدول لديها بيانات ولكنها قديمة.

املستوى الثالث: )93( مؤرش ال توجد لها منهجية واضحة ومعايري لهذه املؤرشات ولحد اآلن لم تتأكد صحتها يف جميع الدول
هل أن العدد الكبري من األهداف واملؤرشات غري كافية بحيث يتطلب توطينها وتكييفها؟

نعلم أن هناك جهود جهيدة بذلتها منظمات األمم األمم املتحدة وبمشاركة عدد كبري من الدول والشخصيات والخرباء للتوصل إىل 
خطة عمل ما بعد 2015. حيث جرت عدة لقاءات وحوارات ومفاوضات آلت بالنتيجة إىل توافق الدول األعضاء البالغ عددها 193 
دولة يف اآلراء بشأن الوثيقة الختامية لجدول األعمال الجديد ” تحويل عاملنا“. الذي يضم هذا العدد الكبري من األهداف واملؤرشات 
لتعكس حقيقة التحديات املعقدة التي تواجه العالم اليوم وتتطلب تغطية واسعة ملجموعة من القضايا من أجل معالجتها وحلها 
جذرياً. إال أن لكل دولة مشاغلها وهمومها وتطلعاتها تحتم عليها صياغة أهداف وطنية لربما تشتق من أهداف التنمية املستدامة 

من منظورها الواقعي.

خطة وطنية للتنمية املستدامة
الخطة الوطنية تعني التفكري باألهداف العامة الرئيسة واقرتاح الغايات ذات األولوية وتحديد املؤرشات اإلحصائية القابلة للقياس. 
إذ ال يقترص وضع خطة وطنية بإعادة الصياغة لألهداف أو اإلضافة عليها، بل يمكن التوسع يف الرؤية لها، أو أن تمتد الغايات ملا 
هو أبعد ما حدد لها وملجموعات ذات أهمية وأولوية عند الحكومات والدول، عىل سبيل املثال ) الفئات الهشة، النازحني، سكان 

املستوطنات العشوائية، املناطق الريفية أو النائية ...الخ (.       

دفة القيادةمن هم الفاعلني يف اخلطة؟
*األكاديميون والخرباء املختصون

*املجتمعات املدنية والنقابات واالتحادات املهنية والحركات القاعدية ) لتعزيز الضغط االجتماعي ومحاوالت التأثري(
*وسائط اإلعالم

*الشباب الواعد والنخب الثقافية
*الوجوه الدينية والعشائرية 

*املؤسسات والهيئات الوطنية واملدنية املستقلة

*الرشكاء املحليني من القطاع الخاص والعام

الكل يف واحد
مهما تكن األهداف والغايات ازدادت أو اقترصت، فأن لنا هدف واحد يجمع كل تلك األهداف... هو واحد لكنه الكل.

حيث أن أساس الخطة الوطنية ومرتكزها هو:
 تكاتف املجتمع بجميع أطيافه ومكوناته للعيش يف عراق موحد ينعم الجميع فيه من خرياته بتساٍو وإنصاف.

 لذلك نحمل راية الوحدة الوطنية عىل املسار التاريخي للمصالحة والتسوية. للسري يف خطوات واثقة نحو التنمية

 تحت شعار ” شعب واحد وطن واحد هدٌف واحد ”

مراحل التخطيط لتحقيق هدف من أهداف التنمية املستدامة الوطنية؟
1-تقييم الوضع الحايل واالحتياجات

2-حساب التكاليف يف ضوء مصادر التمويل 
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3-التحديد بدقة الهدف النهائي
4-وضع خطوات التغري التحويل موضع التنفيذ

5-القدرة عىل املتابعة والتحليل والرصد الزمني

تقييم الوضع احلالي واالحتياجات
*إجراء تحليل كمي ونوعي للمجتمع من النواحي االجتماعية واالقتصادية وتقييم االحتياجات وفق سلم ترتيب األولويات

*دراسة الخصائص الديمغرافية واملناطقية املكانية
*املحددات الثقافية والسياسية

*الخطط التنموية الوطنية واالسرتاتيجيات القائمة

حساب التكاليف يف ضوء مصادر التمويل
1. تكاليف تنفيذ أي نشاط ألي محصلة يستهدفها الهدف الواحد

2. أجمايل التكاليف للربامج واملشاريع املقرتحة
3. تحدي التمويل واألزمات املالية والعجز يف املوازنات

4. رشوط القروض من مصادر التمويل األخرى وأثرها

التحديد بدقة اهلدف النهائي
إخضاع املحددات املالية للربامج ذات األولوية عند تحديد الهدف بدقة

*املرونة والتفاضل بني الربامج الجديدة
*دراسة املقارنات

*فاعلية اختيار األهداف 
*تشخيص نقاط القوة والضعف

*التكيف مع التغريات الطارئة

وضع خطوات التغري التحولي موضع التنفيذ
*القابلية عىل اختبار تنفيذ الخطوات

*تحديد مسار الخطوات يف االتجاه املرسوم لها
*االلتزام الكامل يف التنفيذ والتصميم للوصول إىل األهداف

*زيادة املؤرشات القابلة لقياس التنفيذ ملعرفة بلوغ الهدف

 
القدرة على املتابعة والتحليل والرصد الزمين

استعراض دوري وتحليل ما تحقق بالقياس مع الزمن
إمكانية تصحيح وتقويم ما تأخر إنجازه عىل طريق الهدف 

االستثمار األمثل للفرص املتاحة وتعزيز النجاحات اختصاراً للزمن
اتخاذ قرارات مستندة عىل األدلة اإلحصائية تستجيب للمتطلبات

الشفافية واملساءلة
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احلكم الرشيد والنمو املستدام يف العراق
حنو دولة إمنائية فاعلة

                                                                                                                                أ . د. عدنان ياسني مصطفى
     أستاذ علم اجتماع التنمية/ جامعة بغداد

مقدمة: 
الحروب واألزمات ورصاعات داخلية وخارجية مختلفة، ومر يف  القرن املايض اىل سلسلة من  العراق منذ ثمانينيات      تعرض 
حاالت كثرية من انعدام االستقرار السيايس، تركت جميعها آثاراً سلبية كبرية عىل تركيبة الدولة وتماسكها وعىل فاعلية ورشعية 
مؤسساتها، وعىل متانة النسيج االجتماعي وطبيعة العالقات بني الجماعات، وعىل االقتصاد الوطني واملوارد الطبيعية.  واليوم، 
يواجه العراق تحديات أساسية ترتبط بالقدرة عىل وضع خطط وسياسات تنموية وطنية يف ظل استمرار االزمات واالضطرابات 
وهشاشة الوضع الداخيل. ولعل من بني أبرز االزمات التي تواجه العراق أزمات الفساد والنزوح واإلرهاب وتراجع مؤرشات التنمية 
وما تطرحه من تحديات جوهرية عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة بشكل عام، وعىل تعزيز التماسك االجتماعي بشكل خاص.   
     ان هذه االزمات والتهجري والنزوح يف العراق مستمرة منذ عدة عقود، وهي تتفاعل وتتأزم ليس فقط مع اشتداد وترية النزاع 
والعنف واإلرهاب يف امليدان، بل أيضاً مع سلسلة من التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسية املتداخلة التي تضع تحديات 
كبرية أمام الحكومة واملجتمع العراقي يف بحثهم عن حلول لهذه االزمات املتفاقمة.  وقضية استدامة التنمية لم تعد فقط قضية 
وطنية او إقليمية، بل أصبحت اليوم من أبرز املسائل العاملية، واستحوذت عىل اهتمام املنظمات الدولية واإلقليمية وعدد كبري 
من البلدان التي تعمل مشرتكة عىل وضع الخطط والربامج والسياسات للنهوض بواقع املجتمع وتعزيز االمن اإلنساني للناس. 
وتعد خطط التنمية املستدامة العاملية 2030 من اهم الخطط التي تقدم من خالل مجمل أهدافها اطاراً مناسباً للتفكري يف أزمات 

املجتمع وسبل النهوض به. 
   ان أهداف التنمية املستدامة 2030 ليست وصفة مفروضة عىل الدول، بل هي إطار عام موجه للسياسات الوطنية، تحتوي عىل 
مبادئ وأهداف تنموية وانجازات محددة يمكن تكييفها مع خصائص وتحديات كل بلد وطبيعة ازماته، وتحولها اىل خطة تنمية 

وطنية أصيلة أو ادماجها يف الخطط الوطنية. 
فان التفكري يف اإلشكاليات والتحديات املتشعبة لتحقيق استدامة التنمية انطالقاً من املقاربات التي حددتها خطة التنمية 2030 
من شأنها ان تساعد عىل تقييم التحديات والعقبات، وعىل تحديد االحتياجات واسترشاف الحلول ووضع الخطط واالطر الالزمة 

لتأمني االندماج االجتماعي وتضميد الجراح والنهوض بوتائر التنمية بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 
     ان رشوط ومقتضيات الهدف 16 املرتبط بمبدأ الحكم الرشيد وبإقامة مجتمعات مساملة ال يهمش فيها أحد من اجل تحقيق 
العدالة، وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل  اىل  التنمية املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع 
جميع املستويات، توفر األرضية السليمة والصلبة ملقاربة أسباب وظروف تحقيق االمن اإلنساني وحكم القانون والوصول اىل 

العدالة يف العراق. 

أواًل- مقاربات نظرية :
     تشري كثري من الدراسات أن واحدا من األسباب الرئيسة النخفاض مستوى األداء التنموي عىل امتداد سنوات القرن العرشين 
يف العديد من البلدان النامية هو ارتفاع مستويات الهشاشة الناجمة عن التنوع والتشظي العرقي .  ومع ذلك ما يزال هناك نقص 
كبري يف املعرفة فيما إذا كان التنوع العرقي يرتتب عليه بالرضورة ارتفاعاً كبرياً يف التكاليف االقتصادية، أو ما إذا كانت اآلثار 
املرتتبة عىل التنوع تعتمد، يف جملة أمور، عىل نهج الحكومة يف التعامل ومعالجة قضايا التنوع العرقي. ونالحظ عىل العموم، أن 
النمو االقتصادي غالباً ما يميل إىل زيادة متوسط الدخل، ولكنه من جانب آخر يؤثر أيضا عىل مستويات توزيع الدخل. لذا فان 
هذه التحوالت إذا ما صاحبها تنامي يف مساحات عدم املساواة االقتصادية، فهو تصور ال يقبل الشك بعدم موضوعية وحيادية 
الحكومة تجاه الجماعات العرقية املختلفة وهو عامل مهم الستمرار استدامة النمو، أو ما إذا سيتبخر بريق النمو بسبب ازدياد 

االنقسامات السياسية والرصاعات الداخلية. 
     نحاول يف هذه الدراسة، التعمق لسرب أغوار ما إذا ترتبط درجة الحياد والنزاهة يف سياسات الحكومة تجاه املجموعات العرقية 

بوتائر النمو املستدام، بغض النظر عن املحتوى الفعيل للسياسات.
لقد حاولت كثري من الدراسات قياس التصورات حول نزاهة وحياد الحكومات من خالل بيانات املسوح   Afro barometer التي 
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غطت 20 دولة افريقية، بدأت يف أواخر التسعينيات من القرن املايض. التعريف الرئيس الذي اعتمدته الدراسة للنمو املستدام هو 
عندما يبلغ الناتج املحيل اإلجمايل للفرد الواحد معدل نمو ال يقل عن 2% ملدة خمس سنوات متعاقبة عىل األقل. 

النمو  لتجربة  نزيهاً ومحايداً هي األكثر تحقيقاً  التي تنتهج حكوماتها سلوكاً  البلدان  أن  للدراسة  التجريبية  النتائج       تشري 
املستدام. وتستنتج من خالل هذه املعطيات ان السعي لضمان تحقيق التنمية املستدامة، ان ال تقترص سياقات العمل عىل اختيار 

»السياسات الصحيحة » فحسب، بل تتبنى أيضا تنفيذ هذه السياسات بطريقة عادلة.
     لقد بات من املسلم به اليوم، ان الفرتات القصرية من النمو املرتفع غالباً ما تحدث بشكل متكرر نسبياً حتى يف البلدان الفقرية،  
 )2000 Pritchett( وان ما هو أقل تواتراً، مع ذلك، النمو املرتفع الذي يحدث لفرتات طويلة. بناء عىل هذه املالحظة، يرى بريتشيت
وآخرون من املهتمني بالشأن التنموي، أن الفرق الرئيس بني معجزات النمو التي تحققت بنهاية القرن املايض وبقية دول العالم 
النامي هو قدرة األوىل عىل احتواء الصدمات غري املفاجئة وغري املتوقعة ملدد طويلة. وبالتايل فإن هناك إدراك متزايد بأن التحدي 
النامي اليوم ال يقترص عىل توليد معدالت نمو عالية بحد ذاتها، ولكن بالحفاظ عىل وتائر  التنموي الرئيس الذي يواجه العالم 

استدامة النمو حينما تربز وتتبلور . 
    تطرح هذه الدراسة ضمن األدبيات التنموية الحديثة، تساؤالت يف إطار االقتصاد السيايس عن حقب النمو من خالل استكشاف 
فقد  املستدام.  النمو  لتعزيز فرص  تمثل محددات هامة  املختلفة  العرقية  الجماعات  تجاه  الحكومة ونزاهتها  إذا كان حياد  ما 
الكربى،  الواقعة جنوب الصحراء  البلدان األفريقية  بلداً من  التنموي عىل عينة من 20  املعنية بالشأن  الدراسات  اعتمدت احدى 
وطرحت تساؤالت عديدة، ركزت يف آخر املطاف، بشكل رئيس عىل سؤال: هل يمكن للبلدان التي تقودها حكومات نزيهة وحيادية 
أن تتحول اىل مصدر مستدام للنمو لفرتات طويلة. إذ تحظى نزاهة وحيادية الحكومة بأهمية خاصة السيما يف بلدان أفريقيا نظرا 
للمشهد العرقي املتنوع واملجزأ للغاية يف ارجاء القارة. وتشري العديد من الدراسات أن واحدا من األسباب الرئيسة لتدهور مستوى 

أداء النمو وضعفه يف أفريقيا عىل امتداد سنوات القرن العرشين هو تفاقم مستويات التفتت العرقي . 
    وبشكل أكثر تحديدا، حاول كثري من الباحثني واملهتمني بالشأن التنموي   ،  التعامل مع السياسات العامة يف العديد من البلدان 
النامية باعتبارها انتاج لالنقسامات العرقية واالثنية . إذ وجد بعض الباحثني أن نوعية السياسات االقتصادية والخدمات العامة 
توفر بمستوى أقل يف البلدان االكثر تشتتاً وانقساماً. غري ان سياسات الحكومة، يف الوقت الذي تخضع فيه لالنقسامات العرقية 
واالثنية، تتحدد كذلك بعوامل أخرى، مثل وجهات نظر قادة الحكومة او املجتمع واألهداف التي يتبنوها، القيود املوضوعة عىل 
الدولية فضالً عن الفرص االقتصادية.  وليس ثمة شك، أن هذه العوامل  التنفيذية والسياسية، والتطورات السياسية  املساءلة 
حاكمة يف التأثري عىل منهج القادة من حيث االقرتاب من األعراق املختلفة يف بالدهم، وأن النهج املتبع تجاه القضايا العرقية او 
االثنية، بدوره، يؤثر عىل فرص التنمية االقتصادية واستدامتها. ان معظم هؤالء يظنون أن هذه العوامل تؤثر بشكل مبارش او غري 
مبارش يف سلوك القادة واتجاهاتهم، آخذين بنظر االعتبار مستويات االقرتاب من األعراق املختلفة يف بالدهم. ولهذا املنحى يف النظر 

اىل الصلة تجاه القضايا العرقية يؤثر بال شك يف مسارات التنمية االقتصادية.
    لقد استمر الجدل طويالً حول قضية العالقة بني حياد الحكومة والنمو املستدام: ومن هذه الشواهد ان النمو يميل عموماً إىل 
زيادة متوسط الدخل، ولكنه يؤثر أيضا يف املساواة بتوزيع الدخل. إذ كثرياً ما يصاحب النمو االقتصادي املتزايد اتساعاً يف مساحة 
عدم املساواة، وبذلك فان النظرة إىل حياد ونزاهة الحكومة نحو املجموعات العرقية املختلفة أمراً حاسماً ال سيما إذا تعزز بفرص 

استمرار النمو، أو ربما يتالىش بريق النمو ويتبخر بسبب ازدياد االنقسامات السياسية والرصاعات الداخلية يف املجتمع. 
من  ثقايف  تنوع  وجود  مع  متناسب  غري  وبشكل  يتعزز  ربما  املستدام  االقتصادي  النمو  إن   القول  املفاجئة  باب  من  وليس      
اقليات عرقية واثنية معينة. يف البلدان التي تكون فيها أغلبية عرقية مهيمنة سياسيا، فان فرص النجاح االقتصادي لألقليات قد 
يثري بعض السياسات التي شأنها ان تعرقل احتماالت استمرار فرص النمو واستدامتها، مثل زيادة الطلب بإعادة التوزيع بني 
الجماعات. وقد تكون العواقب االقتصادية أسوأ من ذلك، السيما إذا تعاظمت فوائد النمو يف املقام األول لصالح األغلبية القوية 
سياسيا. يف هذه الحالة، يمكن أن يميل أبناء األقليات اىل االعتقاد أن الحكومة تقوم بنشاط تميزي ضدها، والتي يمكن أن تؤدي إىل 
تفاقم مشكالت الرصاع العرقي والسيايس، وربما يؤدي اىل تنامي النزعات نحو االنفصال، أو مجرد زيادة املطالب إلعادة توزيعها 

بني الجماعات.
    ان هذه املعالم واملؤثرات نجدها يف العديد من الدراسات السابقة ذات االرتباط الوثيق بقضايا التنمية، ومنها دراسة بريج وآخرون 
عام  2012  ، حيث اكتشفت تأثري مختلف العوامل املحددة لفرتات النمو من خالل عينة شملت جميع بلدان العالم، إذ وجد أن 
فرتات النمو تتعلق بما ال يقبل الشك بعدد من العوامل االقتصادية والسياسية. العامل السيايس الهام يف هذا السياق هو املؤسسات 
الديمقراطية، ولكن يف الوقت الذي درست دور املؤسسات يف تحديد طول فرتات النمو، فإنها ال تتناول بالعمق دراسة سياسات 
محددة أو كيفية تنفيذ تلك السياسات. لقد ركزت اسهامات بريج وزمالئه بشكل اساس عىل ثقافات وادوار محددة ولكنها تعد 

مسائل ذات أهمية بالغة للبلدان ذات الثقافات املتنوعة: حياد ونزاهة الحكومة يف تعامالتها مع مختلف األعراق واالثنيات.
     ولعل من الدراسات املهمة ذات الصلة هي دراسة جونسون وآخرون عام  2010  ، والتي ركزت اساساً عىل قياس أهم معوقات 
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تحقيق النمو املستدام يف أفريقيا، وتحديد ›‹ الترشذم املجتمعي »  والرصاعات الداخلية باعتبارها محركات رئيسة تكتسب أهمية 
خاصة يف املجتمعات التقليدية. الدراسة الثالثة ذات الصلة قام بها تسانكرايد  Tsangarides   عام  2012  ، الذي يرى أن املحددات 
التنموية لفرتات النمو تختلف يف أفريقيا عن بقية العالم، وأن هناك عوامل أكثر أهمية مثل االنفتاح والجفاف بالنسبة للبلدان 

األفريقية. عموماً ان هذين الدراستني لم تتحقق من عالقة حيادية ونزاهة الحكومة.
التي تشهد تطوراً  الفرتات  أي  النمو،  اهم محددات تسارع  التنموية  االدبيات  ان تستكشف من خالل  الدراسة حاولت  ان هذه   
 ،   )2005(  .Haussmann et. al الفتاً يف مستويات النمو. مثال قريب من هذه األدبيات عربت عنها دراسة هوسمان وآخرون
الذين وجدو أن تغيري النظام السيايس يسبب تسارعاً يف معدالت النمو. كما تصدت معاً لهذه القضية وبنفس األهمية النسبية 
دراسات أخرى أظهرت أهمية املؤسسات الرسمية وغري الرسمية يف ترسيع وتائر النمو. إذ قدم صن  Sen)2013( الحجج النظرية 
واألدلة الداعمة التي أكدت أهمية املؤسسات غري الرسمية  يف مسألة تسارع النمو، بينما تلعب املؤسسات الرسمية دوراً أكرب يف 
صيانة عمليات النمو . عىل صعيد آخر، استخدمت دراسات أخرى يف مقدمتهم ايسرتيل وآخرون   Easterly et. al.  2006 التفتت 
والتشظي العرقي كوثيقة لإلشارة اىل التماسك االجتماعي، إذ أظهرت مدى تأثري التماسك االجتماعي غري املبارش عىل املؤسسات، 
النتائج اىل مستويات الجودة املؤسسية وكيفية  النمو(. وتشري  النمو السنوية )بدال من االرتباط بفرتات  حيث يرتبط بمعدالت 

استجابة النمو للتماسك االجتماعي. غري ان هذه االدبيات ال تتناول دور حيادية ونزاهة الحكومة. 
     كما تستشف من كثري من الرؤى يف ادبيات العلوم السياسية حول مسألة النزاهة والحياد. إذ غالباً ما يتفق العلماء يف ميدان 
العلوم االقتصادية والسياسية عىل أهمية الحكم الرشيد للتنمية االقتصادية، لكنها تميل إىل االختالف يف فهمها للسمات املميزة 
للحكم الرشيد. االقتصاديون عموماً يميلون إىل تفضيل تعريف أوسع، ذلك الذي يشمل كل من مضامني والبات تنفيذ السياسات. 
فمثال، كوفمان وآخرون )2008(   يعرفون الحكم باعتباره منظومة من التقاليد واملؤسسات التي تحدد ما إذا كانت السياسات 
»كفؤة«، كما يفهم تقليدياً من قبل االقتصاديني، كذلك يركزون عىل جوانب أساسية تتمثل: كيف تمارس السياسات، هل تتم يف 

أطر، ديمقراطية، أو استبدادية. 
    هذه الرؤى التنموية دفعت علماء السياسة، ويف مقدمتهم  روثشتاين و آخرون )2008(، بدال من ذلك للقول بأن التعريف املفيد 
›‹ الحياد والنزاهة يف ممارسة السلطة السياسية »، بغض النظر عما إذا كانت  للحكم الرشيد ينبغي أن يركز فقط عىل قضية 
سياساتهم ›‹ جيدة« أو »« كفؤة« . ولعل الهدف الرئيس من هذه الرؤية تحديد ما إذا كان حياد ونزاهة الحكومة وحدها يمكن أن 

يكون عامال هاما يف تحريك فرتات النمو، بغض النظر عن مضمون السياسات التي يجري تنفيذها. 

 ثانيا- ديناميات ازدهار األمم او فقرها:
1-  االزدهار والفقر: جدل التمكني والتسكني

     يف كتاب الباحثان أكيموغلو وروبنسون ملاذا تفشل األمم ))Why Nations Fail   الصادر عام 2012 محاولة لتقديم نظرية 
جديدة يف االقتصاد السيايس وعالقته القوية بالقضايا الكربى وهي بال شك  مثاراً لالهتمام يف عالم اليوم. لقد اوضح الباحثان يف 
استنتاجاتهما ان املؤسسات االقتصادية والسياسية التي يؤسسها االنسان هي التي تحدد وترسم مالمح النجاح االقتصادي او ان 

غيابها أو فقدانها يؤدي عكس ذلك ويعد النموذج الكوري الجنوبي والشمايل خري مثال يف هذا السياق. 

     يقدم الباحثان إسهاماً هاماً جدا اثار مناقشات حول اسباب االختالف الكبري يف التنمية االقتصادية والسياسية بني الشعوب 
املتشابهة، انهما يوضحان كيف ان التطورات املؤسساتية التي تستند احياناً اىل ظروف استثنائية او طارئة تتمخض عنها نتائج 
هامة ومصريية للشعوب. ان انفتاح املجتمع )اي مجتمع( واستعداده للسماح بالتدمري الخالق Creative Destruction   وحكم 
القانون تشكل عوامل حاسمة يف التنمية والتطور االقتصادي وبالتايل تعزيز فرص استدامة التنمية. إذ يوضح الكاتبان وبشكل 
مقنع كيف ان البلدان تتخلص من براثن الفقر عندما تكون دولة إنمائية فاعلة تمتلك مؤسسات اقتصادية نشطة السيما امللكية 
الخاصة وقادرة عىل التنافس يف األسواق العاملية.  ويقول الكاتبان انه يمكن للبلدان ان تطور مؤسسات تنموية حقيقية عندما 
يكون فيها نظام سيايس متعدد مصحوباً بالتنافس عىل املنصب السيايس وانتخابات واسعة وشاملة وانفتاح يوفر املناخ املناسب 

لوالدة قادة سياسيني جدد .

     لقد استندت الدراسة عىل مجموعة من األمثلة التاريخية والنظرة املستقبلية وتطرح قضية مفادها ان املؤسسات السياسية 
الشاملة( الجمعية) وبدعم من مؤسسات اقتصادية شاملة هي املفتاح نحو رفاهية مستدامة وتستعرض كيف ان بعض االنظمة 

الجيدة تتشكل او تنطلق نحو االصالح والصعود الحلزوني بينما تبقى انظمه سيئة اسرية الحركة الفارغة.

     يعتقد الكاتبان ان مصري االمة االقتصادي ال تقرره او ترسمه الجغرافية او الثقافة بل عىل العكس ان املؤسسات التي يصنعها 
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االنسان هي التي تقرر او تحسم فيما إذا كان البلد غنيا او فقريا وليس طبيعة االرض او ما اعتقده االباء األوائل. فالكاتبان اللذان 
الجغرافية والثقافة ال تفرس اسباب غنى بعض االمم بل هي باألحرى املؤسسات  ان  العامليني يكشفان  التنمية  هما من خرباء 
والسياسات التي تفرس ذلك.  فاألمم تنهض وتتقدم عندما تؤسس وتضع موضع التنفيذ املؤسسات السياسية التنموية الصحيحة 

وتفشل عندما تتحجر او ال تتكيف هذه املؤسسات.
ان اقوى بيان او قول صدر من الكاتبني لحد االن هو( قضية املؤسسات )وهو رأي استفزازي وتعليمي ومعريف. 

     املذهل يف الكتاب انه واسع وبسيط ويطرح الكاتبان سؤاال بسيطاً وحيوياً وهو ملاذا تصبح بعض االمم غنية واالخرى فقرية؟ ان 
جوابهما بسيط أيضا وهو ان بعض املجتمعات او املؤسسات او الحكومات تتطور وتنمي مؤسسات سياسية شامله. لقد رسما 
بعناية مسارا او طريقا بني املتشائمني واملتفائلني، انهما يرشحان ويوضحان ان التاريخ والجغرافية ال ينبغي ان يحددان املصري 

املحتوم للبلدان.  فالسياسات الغبية وغري املحايدة وراء اإلخفاق يف نمو الكثري من البلدان . 

    انها بحق مناقشات مثرية وممتعة ومهمة يوضح فيه الكاتبان كيف تتطور وتتشكل سوية القوى االقتصادية والسياسات 
والخيارات السياسية وتقيد كل منهما االخرى وكيف تؤثر املؤسسات يف هذا التشكل والتطور. ان هذا امر اسايس لفهم النجاحات 

واالخفاقات للمجتمعات واألمم.

ذلك  كان  واالقتصادية سواء  السياسية  للمؤسسات  املعقد  املشرتك  والتشكل  التطور  تنبع عمليات  الباحثان عىل  ركز  لقد       
يف  والتغريات  واالقتصادي  السيايس  السلوك  منطق  بني  وحساس  دقيق  توازن  يرسم  انه  الخاطئة.  او  الصحيحة  االتجاهات  يف 

االتجاهات التي تخلقها احداث الصدفة التاريخية عند منعطف تاريخي سواء كانت صغرية او كبرية.

2- التفسريات النظرية لعدم املساواة العاملية: 
    استمر االنسان عىل امتداد حقب التاريخ يعيش يف عالم غري متساوي وال تسود فيه العدالة وان الفوارق بني االمم هي أبرز 
سمات التحول يف املجتمعات اإلنسانية املعارصة. ان هذه الظروف من عدم املساواة ليس لها نتائج وأثار عىل حياة األفراد يف البلدان 
املجتمعات  أوضاع  مجمل  عىل  وأمنية  سياسية  وتداعيات  بإفرازات  مصحوبة  ومشكالت  مآيس  تسبب  ولكنها  فحسب  الفقرية 

السيما يف املجتمعات النامية. 
  ان سرب أغوار هذه القضية وتطوير مستويات الفهم والتفهم ملثل هذه املسألة ليس غاية بحد ذاتها بل خطوة نحو استنباط 
افكار أفضل حول كيفية تحسني حياة املاليني من البرش الذين مازالوا يعيشون يف فقر وحرمان وصوالً اىل تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة. 
    ان ارتفاع مستويات التباين بني املجتمعات ازدادت بوتائر متصاعدة يف ظل التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم يف القرون 
األخرية. فعىل سبيل املثال يبلغ معدل رفاهية املواطن العادي االمريكي أكثر سبع مرات من نظريه املكسيكي وأكثر من عرش مرات 
من سكان البريو وامريكا الوسطى وهي أكثر من عرشين مرة بالنسبة للمواطن العادي يف بلدان جنوب الصحراء االفريقية وأكثر 

من اربعني مرة من اولئك الذين يعيشون يف بلدان افريقيا الفقرية مثل مايل واثيوبيا و سريايلون. 

واليابان  وأسرتاليا  الشمالية  وامريكا  أوربا  يف  وأغلبها  الغنية  الدول  من  رسيعاً  متنامية  ولكنها  صغرية  مجموعة  هناك  اليوم    
ونيوزيالندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان، يتمتع مواطنو هذه البلدان بحياة مختلفة عن بقية املواطنني يف بلدان العالم.  
ولعل تجربة النمو والتطور والغنى الذي شهدته نوكاليس االمريكية مقارنة بنوكاليس املكسيكية )املتشابهة ثقافيا وجغرافياً  

يفصلها جدار بسيط بينهما(  يعود  لسبب بسيط جدا هو اختالف املؤسسات يف كال الجانبني.
     لقد بات من املسلم به اليوم، ان املسار السيايس غالباً ما يحدد نوعية املؤسسات االقتصادية التي يعيش يف ظلها الناس وهو 
الذي يحدد ايضاً كيف تعمل هذه املؤسسات.ان املؤسسات االقتصادية ألية امة هي التي تحدد قدرة املواطن عىل ضبط السياسيني   
والتأثري يف الكيفية التي يترصفون بها وتحدد نوعية سلوكهم وهذا بدوره يقرر او يحدد فيما إذا كان السياسيون وكالء لدى املواطن 
او قادرون عىل اساءة استخدام السلطة املوكلة لهم او انهم اغتصبوها ليعظموا اموالهم ويتبعوا اجنداتهم الخاصة. فاملجتمع 
الديمقراطي عموماً يمثل قوة وقدرة الدولة عىل تنظيم وحكم املجتمع ومن الرضوري االخذ بالحسبان واىل حد كبري العوامل التي 
تحدد كيفية توزيع السلطة السياسية يف املجتمع السيما تلك املجتمعات املتنوعة التي تعمل بصورة جماعية نحو بلوغ اهدافها 
او منع اناس اخرين من بلوغ اهدافهم. فاملؤسسات السياسية تؤثر عىل السلوك والحوافز يف الحياة الواقعية وأنها تورش ايضا 
مدى نجاح أو فشل األمم، انها تكفل عملية االستقرار واالستمرارية، وان هذه املؤسسات تضمن اوال عدم وجود خطر من قيام 
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دكتاتورية تتسلم السلطة وتغري قواعد اللعبة ومصادرة الثروة وحبس الناس او تهديد حياتهم ومعيشتهم.  انها تتكفل بضمان 
عدم انحراف الحكومة يف اتجاهات مدمرة اقتصاديا خدمة ألغراض وغايات السيما وان السلطة السياسية محددة وموزعة بما 

فيه الكفاية وبشكل واسع عىل مجموعة من املؤسسات االقتصادية التي خلقت حوافز لنمو الرفاهية.

     ان هذه الدراسة توضح ان املؤسسات االقتصادية لها دور حاسم وأسايس يف تقرير فيما إذا كان البلد فقرياً او مرفهاً وما فيه 
من سياسات تحدد نوعية املؤسسات االقتصادية. ففي راس املؤسسات التي تسهم يف نهوض املجتمع او انهياره نجد العوامل 
السياسية، وعىل مستوى االدراك لهذه الحقيقة يتوقف النجاح يف تشخيص الداء والنجاح، وبالتايل إيجاد الحلول الشافية.  فعىل 

سبيل املثال املؤسسات االقتصادية الجيدة يف الواليات املتحدة ولدت عن مؤسسات سياسية نشأت تدريجيا بعد عام  1619.  
السياسية  املؤسسات  بان  تظهر  العالم  يف  املساواة  عدم  تناولت  التي  النظرية  األطر  استعراض  خالل  من  لنا  يبدو  وهكذا      
واالقتصادية تتفاعل وغالباً ما تسبب الفقر او الرفاهية. ان وجود انواع مختلفة من املؤسسات اليوم تعود جذورها العميقة اىل 

املايض الن املجتمع الذي يتنظم بطريقة ما فانه يتجه أكثر نحو البقاء. 
      لقد انترشت الثورة الصناعية يف اغلب أوربا والواليات املتحدة كما انترشت بصورة أرسع يف املستعمرات الربيطانية يف كندا 

واسرتاليا ونيوزيلندا، وقد ضمت القائمة حتى االن ثالثني بلدا من بينها اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
     ان الرفاهية والرخاء يف البلدان الثالثة االخرية هي جزء من نمط او سياق اوسع يف العديد من أمم جنوب رشق اسيا بما فيها 
تايوان وفيما بعد الصني التي خربت مؤخرا نموا اقتصاديا رسيعاً.  ان اغلب الفرضيات التي طرحها علماء االجتماع بشأن جذور 

الفقر والرفاهية غري صالحة او ال تعمل وأنها اخفقت يف ان تفرس بشكل مقنع اسباب حصول ذلك. 

* فرضية اجلغرافية
     تزعم هذه الفرضية ان التمايز الجغرايف هو الذي يقسم البلدان اىل بلدان غنية وفقرية، اذ تقول ان اغلب البلدان الفقرية مثل 
الغنية تقع يف مناطق معتدلة.  ان االمم  الالتينية وجنوب اسيا تقع بني مدار الرسطان والجدي يف حني  أفريقيا وامريكا  تلك يف 
يف مطلع القرن الثامن عرش الحظ الفيلسوف السيايس الفرنيس مونتسكيو تمركز جغرايف للرفاهية والفقر وقدم تفسريا لذلك 
وهو ان الشعوب ذات املناخات االستوائية تميل الن تكون كسولة وتفتقر لالستقصاء واالستلهام ومعرفة األسباب. ولهذا فهم 
ال يعملون بجد وليسوا مبدعني وهذا هو السبب وراء فقرهم. كما اعتقد بان الناس الكساىل ميالون الن يحكموا من قبل مستبد. 
وأضاف ان املوقع االستوائي قد يفرس ليس الفقر وحسب بل ايضا بروز بعض الظواهر السياسية املصاحبة للفشل االقتصادي 
كالدكتاتورية. ان النظرية الجغرافية التي تقوم عىل اساس ان البلدان الحارة هي فقرية ما تزال قائمة وهناك من يتمسك بها بقوة 
مثل االقتصادي جفري ساكس عىل الرغم من تناقضها مع التقدم الذي حصل مؤخرا يف بلدان مثل سنغافورة وماليزيا وبوتسوانا. 
    ان عدم املساواة العاملية ال يمكن تفسريها عىل اساس املناخ او االمراض او اي صيغة من الفرضيات الجغرافية.  واذا ما كانت 
فرضية الجغرافية غري قادرة عىل توضيح الفوارق واالختالفات بني شمال وجنوب نوكاليس او بني شمال وجنوب كوريا او بني 
رشق وغرب املانيا قبل سقوط جدار برلني،  فهل يمكن ان تكون نظرية نافعة وصالحة لتفسري التمايز بني شمال وجنوب امريكا 
او  املناخ  وثابتة بني  ليس هناك عالقة بسيطة  بان  يقدم تفسريا وتوضيحا  فالتاريخ  ال،  الجواب قطعا  وافريقيا....  اوربا  وبني 
الجغرافيا من جهة والنجاح االقتصادي من جهة أخرى. والبد من القول هنا ان التاريخ لم يدع أدنى شك انه ال يوجد رابط او عالقة 

بسيطة بني املوقع االستوائي والنجاحات االقتصادية. 
      ان عدم املساواة العاملية يف العرص الحديث والتي ظهرت يف القرن التاسع عرش يعود سببها اىل التوزيع الغري متساوي للتكنلوجيا 
الصناعية وتصنيع االنتاج ولم يكن بسبب الفروقات يف االداء الزراعي. هناك جانب اخر مؤثر يف فرضية الجغرافية التي تبناها عالم 
البيئة والبيولوجيا جاريد دايموند والتي تؤكد ان جذور او أصل االختالفات العاملية والتي بدأت قبل خمسمائة سنة مضت ترجع 
اىل ما وهبته الطبيعة لبعض املناطق من نباتات وحيوانات والتي بدورها اثرت عىل االنتاج الزراعي يف مناطق مثل الهالل الخصيب 
يف الرشق االوسط الحديث حيث كانت توجد اصناف او انواع يمكن تربيتها ورعايتها من قبل االنسان وهذه امليزة النسبية جذبت 

املجتمعات وجعلتها تنتقل من حياة الصيد اىل حياة الزراعة.
    وتأسيساً عىل ما تقدم، ال يتوقع لفرضية الجغرافية ان تفرس وجود الفقر يف الرشق االوسط ألسباب مشابهة ألنه قاد العالم 
يف ثورة العرص الحجري وان اول املدن تطورت ونمت يف شمال العراق، وان اول صهر للحديد كان يف تركيا. وكان الرشق االوسط 
متقدما من الناحية التكنولوجية يف اواخر العصور الوسطى. ان الجغرافية ليست هي التي سببت ازدهار ثورة العرص الحجري 
تركتها  العثمانية وكذلك  االمرباطورية  انه توسع وترسخ  بل  االوسط فقريا،  الرشق  التي جعلت  األوسط وليست هي  الرشق  يف 
املؤسساتية التي ابقت الرشق االوسط فقريا. ان العوامل الجغرافية ال تساعد عىل رشح الفوارق التي نراها اليوم بني بلدان العالم 
فحسب ولكنها ايضا ال تجيب عىل السؤال الرئيس: ملاذا العديد من االمم مثل اليابان والصني ركدت لفرتة طويلة ثم بدأت بعد ذلك 

بعملية تنمية رسيعة.
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*فرضية الثقافة
     النظرية الثانية االكثر قبوال يف تفسري تجارب النجاح والفشل يف املسار التنموي فرضية الثقافة، وهي مثل فرضية الجغرافية 
لها تاريخ معروف يرجع عىل االقل اىل األفكار التي قدمها عالم االجتماع االملاني ماكس فيرب)Max Weber( والذي يقول بان حركة 

اإلصالح الربوتستانتية واالخالق التي حفزتها هي التي لعبت دورا رئيساً يف ظهور املجتمع الصناعي الحديث يف اوربا الغربية.
     ان نظرية الثقافة ال تعتمد فقط عىل الدين بل تؤكد عىل انواع اخرى من االعتقادات ومنظومات القيم واالخالق. إذ يرى الكثري 
من الناس ان السبب الرئيس الرتفاع مستويات الفقر يف افريقيا يعود اىل افتقارهم ألخالق العمل الجيدة او الصحيحة وانهم ما 
الناس ان امريكا الالتينية لن  العديد من  الغربية. كما يعتقد  التكنولوجيا  الغيبية او يقاومون  زالوا يعتقدون بالسحر واالعمال 
تكون غنية الن شعوبها مبذرة ومفلسة وتعاني من بعض مظاهر الثقافة اآليبريية  (مانانا) ،  فضالً عن ان هناك من يعتقد 
ان الثقافة الصينية والقيم الكونفوشية معادية او ليست صديقة للنمو االقتصادي عىل الرغم من اهمية اخالق العمل الصينية 

كمحرك للنمو يف الصني وهونك كونغ وسنغافورة وهو ما يشاد بها يف كل . 
ويبقى السؤال هو: هل ان فرضية الثقافة مفيدة لفهم عدم املساواة ؟  الجواب نعم وال.

    نعم بمعنى ان االعراف االجتماعية املتصلة بالثقافة مهمة ومن الصعب تغيريها، ويف بعض االحيان تساعد يف توسيع مساحة 
التباينات املؤسساتية الن االوجه الثقافية غالبا ما تؤكد عىل الدين والقيم الوطنية والجوانب االخرى مثل املدى الذي يتفق فيه 
الناس بعضهم مع البعض االخر وقدرتهم عىل التعاون.   ان هذه القضية مهمة ولكنها يف االغلب نتيجة لعمل مؤسسات وال تعود 
ألسباب مستقلة. إذ لو رجعنا مثال اىل مدينة نوكاليس فكما الحظنا سابقا ان العديد من جوانب اوجه الثقافة هي ذاتها يف الشمال 
والجنوب من السياج ومع ذلك هناك فوارق واضحة يف املمارسات واالعراف والقيم، عىل الرغم من انها ال تشكل األسباب الرئيسة 
بل نتاج ملسارين مختلفني يف التنمية. وينطبق الشيئ ذاته عىل شبه الجزيرة الكورية التي لها تاريخ طويل مشرتك قبل اندالع 
الحرب الكورية، والتقسيم عىل اساس خط العرض الشمايل 38. إذ ان هناك تماثالً غري مسبوق يف اللغة واالثنية والثقافة، فالتمايز 

بني الشمال والجنوب يتعلق بالحدود الفاصلة بينهما كما هو يف نوكاليس .
     ان ما قاله ماكس فيرب بشأن االخالق والقيم الربوتستانتية قد يكون صحيحا فهناك كثري من البلدان ذات االغلبية الربوتستانتية 
مثل هولندا وإنكلرتا كانتا من اوىل البلدان التي حققت نجاحات اقتصادية يف العرص الحديث.  وتبقى العالقة ضعيفة بني الدين 
والنجاحات االقتصادية، ففرنسا الكاثوليكية رسعان ما قلدت االداء االقتصادي للهولنديني واالنكليز يف القرن التاسع عرش، وكذلك 
ايطاليا التي هي االن مرفهة حالها حال بقية االمم االوربية .وعند النظر رشقا فان النجاحات االقتصادية يف رشق اسيا ليست لها 

اي عالقة باي نوع من انواع الديانة املسيحية لذلك ال يوجد ما يعزز العالقة الخاصة بني النجاحات االقتصادية والربوتستانتية.
     وعند دراسة املنطقة املفضلة لدى املتحمسني من أنصار فرضية الثقافة وهي منطقة الرشق االوسط وبشكل رئيس املناطق 
ذات االغلبية االسالمية منها بما فيها البلدان غري املنتجة للنفط والفقرية جدا،  توصل الكاتبان اىل ان الدول املنتجة للنفط أكثر غنى 
ولكن ثمار هذه الثروة لم تستثمر بشكل أمثل لقيام اقتصاديات حديثة تريس دعائم استدامة التنمية كما يف السعودية والكويت.   
ان هذه الحقائق تثبت أيضاً ان الدين ليس هو املوضوع، فبلدان مثل سوريا ومرص التي يشكل غالبية سكانهم من املسلمني تختلف 

منهجيا بشكل او بأخر أكثر من كونها مرفهة.  

*فرضية اجلهل
      تقوم هذه الفرضية عىل مرتكزات رئيسة أساسها ان عدم املساواة املوجودة يف العالم ترجع اىل ان املجتمعات او الحكام ال 
يعرفون كيف ينتقلون ببلدانهم من حالة الفقر اىل الرفاه والغنى. إذ يعتقد اغلب االقتصاديني بهذه الفكرة مستندين يف ذلك اىل 
تعريف االقتصادي اإلنكليزي املشهور ليونيل روبنس سنة 1931 والذي جاء فيه  (ان االقتصاد هو علم يدرس السلوك االنساني 
كعالقة بني الغايات والوسائل الشحيحة التي لها استخدامات بديلة) .  ان هذه الرؤى تعني ان علم االقتصاد يجب ان يرتكز عىل 
االستخدام االمثل للوسائل الشحيحة لتلبية االهداف االجتماعية، وان ابرز نتيجة لهذه النظرية االقتصادية املسماة( نظرية الرفاه 
االوىل) هو تشخيص الظروف التي يتم خاللها تخصيص املوارد يف ظل اقتصاد السوق وهو اجتماعي اً مرغوبة من وجهة نظر 

اقتصادية.
     تقول فرضية الجهل ان فقر البلدان يعود اىل وجود اخفاقات عديدة يف السوق وان االقتصاديني وصانعي السياسة ال يعرفون 
كيفية التخلص منها بل انهم استمعوا اىل النصائح الخاطئة يف املايض. ان رفاه وغنى البلدان يعود بشكل أساس اىل انها عرفت 
سياسات أفضل وتخلصت بنجاح من اإلخفاقات.  ان بإمكان الجهل ان يوضح يف أحسن االحوال جانبا محدوداً من عدم املساواة 
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ان  غري  ظاهرياً  الجهل  سببه  كان  مثالً  بريطانيا  من  االستقالل  بعد  غانا  يف  حدث  الذي  املستديم  االقتصادي  فالرتاجع  العاملية 
االقتصادي الربيطاني طوني كيليك الذي عمل مستشارا لحكومة كوامي نيكروما اوضح بالتفصيل وجود كثري من املشاكل التي 

سببت فشل تنمية الصناعات الحكومية ألسباب سياسية. 
     اذاً ال يمكن ألقاء اللوم عىل الجهل يف االداء املخيب لآلمال يف غانا بعد االستقالل وال عىل قضايا اخرى ال تعد من سوء االدارة 
االقتصادية. وبعد كل هذا واذا ما افرتضنا الجهل هو املشكلة، فأن القادة حسني النية سيتعلمون برسعة انواع السياسات التي 

تزيد من دخل مواطنيهم ورفاههم. 
     وكمثال عىل ذلك ايضا الصني، فهي واحدة من البلدان التي تحولت من سياسات اقتصادية سببت الفقر واملجاعة للماليني اىل 
انماط مشجعة للنمو االقتصادي. ان هذا لم يحصل الن الحزب الشيوعي الصيني فهم اخريا بان امللكية الجماعية لألرايض الزراعية  
والصناعة خلقت حوافز اقتصادية مخيفة وسيئة بل ان دنغ تسياوبنغ وحلفاؤه الذين هم اقل اهتماما بمصالحهم من خصومهم،  
لديهم اهتمامات ومصالح واهداف اقتصادية مختلفة وتمكنوا يف النهاية من التغلب عىل مناوئيهم االقوياء يف الحزب الشيوعي 
ومن ثم تدبري ثورة سياسية من نوع ما ادت اىل تغيري راديكايل يف القيادة وتوجهات الحزب. ان االصالحات االقتصادية التي خلقت 
حوافز السوق يف الزراعة ثم الحقا يف الصناعة جاءت نتيجة هذه الثورة، فالسياسة هي التي حسمت التغيري من الشيوعية اىل 

حوافز السوق وليس تلقي نصيحة أفضل او فهم أفضل حول كيفية عمل االقتصاد .
     ان التصورات النظرية التي تفرتض ان البلدان الفقرية فقرية الن من بيدهم السلطة تبنوا خيارات تسببت بالفقر ال تقوم عىل 
معطيات واقعية، إذ ان غلطهم يف بعض االحيان ال يقع بسبب ارتكابهم اخطاء او جهل بل عن قصد منهم. ولفهم هذه الحالة 
البد من الذهاب اىل ما هو ابعد من االقتصاد وتوجيهات الخرباء بشأن أفضل ما يمكن فعله، بل دراسة كيفية صناعة القرار او 
كيف تصنع القرارات؟ ومنهم الذين يصنعونها؟  وملاذا يقرر هؤالء فعل ما يفعلوه؟ ان هذا يستوجب دراسة السياسة واملسارات 
السياسية. والنتيجة األساسية التي تجدر اإلشارة اليها هنا، ان االقتصاديون التقليديون غالباً ما يتجاهلون دور السياسة، إذ ان 

فهم السياسة مسألة حاسمة لرشح وتوضيح عدم املساواة العاملية.
السياسية االساسية، ولكون االقتصاديني افرتضوا  الدقيقة للمشاكل  الحلول  الرفاهية يعتمد بشكل رئيس عىل  ان تحقيق       
امكانية حل املشاكل السياسية، غري انهم لم يقدموا تفسريا مقنعا لعدم املساواة العاملية. ان تفسري عدم املساواة العاملية بحاجة 

اىل اقتصاديني يفهمون كيف ان انماطا مختلفة من السياسات والرتتيبات االجتماعية نؤثر يف الحوافز االقتصادية والسلوك. 

ثالثًا-مقومات احلكم الرشيد:  
     توفر التجارب التنموية الحديثة مساحة واسعة من املعطيات الغنية التي تعكس العالقة الوثيقة بني الحكم الرشيد وفرص 
استدامة التنمية.  إذ أظهرت املؤرشات العاملية وجود حاالت عديدة شهدت فيها تسارعاً يف معدالت النمو، لكنها نادرا ما تستمر 
لوقت طويل. لقد أصبح النمو املتسارع أكثر شيوعا وأكثر استمراراً يف العديد من دول العالم ال سيما يف السنوات األخرية ، غري ان 
مساحات التوزيع العادل لهذا التسارع بني البلدان لم يشهد حتى االن وجوداً حقيقياً.   هذه التطورات األخرية يف العديد من البلدان 
دفعت كل من   أربايش و بيج  Arbache and Page     للتأكيد عىل ان النمو يف افريقيا جنوب الصحراء مثالً أصبح اىل حد ما أكثر 
ميالً لالستقرار، لكنها وجدت ايضاً ان النمو األكثر استقرارا لم يؤدي اىل تحسينات يف االستثمارات وال يف مجاالت الحكم. وبالتايل، 
فإن التحديات الرئيسة للحفاظ عىل استدامة النمو ما تزال باقية، وأنها يف الوقت ذاته ما تزال مهمة وفاعلة يف احشاء املجتمع كي 

يفهم الجميع ما يؤدي وما ال تؤدي إىل النمو املستدام. 

1-ماذا نقصد باحلكم الرشيد:
  يذهب كوفمان وآخرون  )2005( ان الحكم الرشيد يعني يف حد ذاته، منظومة التقاليد واملؤسسات التي تمارس من خاللها السلطة 
يف الدولة، بما يف ذلك 1- عمليات االنتخاب واملراقبة وتغيري القائمني عىل شؤون الحكم و 2-قدرة السلطات عىل صياغة وتنفيذ 
النشاطات والفعاليات االقتصادية واالجتماعية  التي تتحكم بإدارة  سياسات فعالة و 3- احرتام املواطنني والدولة للمؤسسات 
، ووفقاً لهذه املعاني يبدو ان الحكم يمثل ظاهرة معقدة لها انعكاساتها عىل التنمية  االقتصادية واالجتماعية والبرشية، وان 
ثقافة  تعتمد  للجميع  بتوفري فرص متكافئة  للمواطنني  واملدنية واالنسانية  السياسية   الحقوق  احرتام  الرشيدة تضمن  االدارة 
االداء واالنجاز للوصول اىل خياراتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية.  فضال عن ان االدارة الرشيدة تقوم عىل الحياد وتضمن 
السلطات  بها  تقوم  التي  القمعية  االجراءات  او من  االدارية،  التجاوزات  القانون، وتحميهم من  أمام  املواطنني  املساواة لجميع 
التنفيذية. كما تعني وجود أنماط من البريوقراطية املتخصصة القادرة عىل تطوير وتنفيذ السياسات التنموية النوعية، وضمان 
توفري الخدمات العامة بكفاءة. عىل صعيد اخر ينبغي إدراك حقيقة ان توفري الخدمات وسهولة الحصول عليها ال يعني بالرضورة 
تحقيق الحكم الرشيد. كما يمكن أن تكون فرص ذهاب املواطن لالنتخابات مجرد ممارسة عقيمة عندما تستحكم ظروف العوز 
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االقتصادي عليهم او تقليص الخيارات املتاحة امام املواطن للحصول عىل العدالة واملعاملة النزيهة بما يؤدي اىل حرمان املواطن 
من فرص تنفيذ حقوقهم القانونية. لذا فان الحكم الرشيد، رشط ال غنى عنه، لتحقيق التنمية البرشية واالقتصادية الحقيقية.

البلدان بذلت جهودا حثيثة يف مجاالت   العديد من  القياس، لكن  القول ان الحوكمة ظاهرة صعبة  يف اطار هذه املعطيات يمكن 
تقويم اداء الحوكمة الرشيدة  يف العقود االخرية. ففي سبيل املثال طور فريق من باحثي البنك الدويل مجموعة من املؤرشات لقياس 

نوعية الحكم أو مراقبتهم لدينامية تلك املؤرشات. هذه املؤرشات تتضمن ستة ابعاد رئيسية للحكومة :
1-احرتام الحقوق املدنية والسياسية للمواطنني

2-تامني االستقرار السيايس وتجنب النزاعات املسلحة
3-اعتماد وسائل بريوقراطية كفؤة قادرة عىل توفري خدمات عامة نوعية.  

4-تامني بيئة تمكينيه لالستثمار والنشاطات االقتصادية.
5-مأسسة حقيقة لتطبيق حكم القانون.

6-الشفافية ومكافحة الفساد. 
     وإذا كانت كلمة “الحكم« تلخص كل من اإلطار املؤسيس وقدرات الحكومة، وعمليات التفاعل الجارية بني الحكومة والناس، 
والجماعات  املواطنون  يعرب من خاللها  التي  واملؤسسات  العالقات  العمليات،  املعقدة،  االليات  يتشكل من  وهو مفهوم حيادي 
املوارد  وادارة  بتوزيع  يعنى  الرشيد  الحكم  فان  خالفاتهم،  ويسوون  وواجباتهم،  حقوقهم  عربها  ويمارسون  مصالحهم،  عن 
بهدف االستجابة للمشاكل العامة، كما يتسم بمبادئ املشاركة، الشفافية، املساءلة، سيادة القانون، الفعالية، العدالة، والرؤيا 
االسرتاتيجية. لذا فإن عدم تحسني قدرة الحكومة، ويف كل املستويات، والفروع ويف كل املواقع الجغرافية، وعدم تطوير العالقة 
بني الحكومة والشعب، يجعل من أهداف السياسات والربامج وخطط التنمية الوطنية صعبة التحقيق. ذلك ان رشعية وسلطة 
وقدرات الحكومة تعمل من اجل الناس وتستمد قوتها منهم، لذا فإن تحسني تلك العالقة   سيمكنها من التقدم وفق املديات التي 

تضعها تلك السياسات والخطط التنموية.  

2-دور املؤسسات والسياسات: 
     لقد بات من املسلم به اليوم ان معظم االدبيات والتجارب لألمم الناهضة تظهر الدور الرئيس للمؤسسات يف تحقيق الحكم 
الرشيد. لقد ذهب كوفمان وآخرون اىل ان الحكم يشمل التقاليد واملؤسسات التي تحدد كيفية ممارسة السلطة يف بلد معني. وهو 
تعريف يتضمن مجموعة أبعاد يف مقدمتها العملية التي يتم فيها اختيار الحكومات، والرصد واملحاسبة، واملراقبة، وخضوعها 
لالستبدال. انها بال شك تنعكس يف قدرة الحكومات عىل إدارة املوارد بكفاءة؛ وصياغة وتنفيذ وفرض سياسات ولوائح سليمة؛ 

واحرتام املواطنني والدولة للمؤسسات التي تحكم منظومة التفاعالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينهم. 
     وأيا كانت طبيعة التحوالت، فان املؤسسات عموماً، تكون أكثر ميالً لالستمرار وعدم الخضوع آلليات ومتطلبات التغيري الرسيع 
عىل املدى القصري. وقد ذهب مجموعة من الباحثني واملختصني بقضايا التنمية، عىل سبيل املثال بالتأكيد عىل أهمية الدور الفاعل 
للمؤسسات املوروثة يف حقوق امللكية )Inherited Property Rights Institutions( لتفسري الكثري من املتغريات املسببة لحاالت 

النكوص واالنحدار يف مستويات النمو للعديد من البلدان . 
     عىل صعيد آخر، ذهب فريق من الباحثني ويف مقدمتهم ال بورتا واخرونLap porta et. al. )2008(  ، اىل أن األصول )االستعمارية( 
البحوث يف اآلونة  املزيد من  ان إجراء  البلدان. غري  للنمو االقتصادي يف تلك  التوجهات املعارصة  الذي يحدد  القانوني هو  للنظام 
األخرية عن دور املؤسسات لفت االنتباه إىل الصورة املعارصة لتلك البلدان أيضا. واالمر كذلك بالنسبة لبيسيل وبريسون )2009( 
، عىل سبيل املثال، إذ يرون أن قدرة الدولة عىل زيادة العائدات، اىل جانب قدرة الدولة اإلدارية، له آثار إيجابية واسعة عىل مجمل 
العملية التنموية. هذه الفرضية حظيت بدعم عميل )قائم عىل معطيات تجريبية( من قبل علماء آخرين أمثال دنسيكو وبرادو 
Dincecco and Prado  عام 2012  . ومع ذلك، فان أكثر ما كتب من أدبيات حول األدوار التنموية للمؤسسات التاريخية وقدرة 
الدولة املعارصة تميل اىل إعطاء مساحة من االهتمام لنوعية السياسات كمخرجات لعملية املأسسة، بينما تعطي اهتماماً اقل 

فيما إذا كانت هذه السياسات تنفذ بطريقة حيادية ونزيهة غري متحيزة.

رابعًا: خيارات الستدامة التنمية يف العراق: 
    العراق من بني البلدان املأزومة التي ظلت عىل امتداد عقود من الزمن تعاني من النزاعات والحروب والحصار ثم االحتالل عام 
2003 وما أعقب ذلك من تفاقم ملشكالت اإلرهاب والعنف التي جعلته أقل نجاحا يف الحد من الفقر والبطالة وتدهور مؤرشات 
التنمية البرشية عىل مدى العقود املاضية. ولعل تراكم األسباب الداخلية والخارجية وتداخلها وهشاشة البيئة السياسية اوجد 
اثنياً وعرقياً وطائفياً  بنيوياً مزمناً وتوالد متواصل للمشكالت وتفاقم مشكالت التشظي والتفكك عىل الصعيد املجتمعي  عجزاً 
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وقبلياً ومناطقياً.  أحد التفسريات املحتملة لتفاقم هذه املعضالت هو الفشل يف إعادة توزيع الثروة بكفاءة وعدالة من األغنياء اىل 
الفقراء. من ناحية أخرى، تظهر املعطيات اإلحصائية اتساع مساحة عدم املساواة والتفاوتات يف وتائر التنمية بني الريف والحرض 
واملحافظات العراقية، ولم تتغري بشكل ملحوظ هذه الصورة عىل مدى السنوات املاضية، ألسباب كثرية لعل يف مقدمتها تفكك 
منظومة صنع السياسات العامة وانفالت العصبيات )القبلية واملناطقية والطائفية...( يف ظل دولة هشة مرتهلة ورخوة. وبالتايل، 

فإن املزيد من النمو، مع اعادة التوزيع العادل، يبدو املفتاح الرئيس للحد من الفقر بأبعاده كافة.
     النقطة الجوهرية التي حاولت الورقة إماطة اللثام عنها، تسليط الضوء عىل مجموعة من املقاربات النظرية التي تسرب غور 
العالقة بني نزاهة وحياد الدولة واستدامة التنمية، مقرونة بدعوة رشكاء التنمية اىل تعزيز التكامل والتنسيق لبناء رشاكات عاملية 
من اجل استدامة التنمية، إذ ستعمل هذه الرشاكات يف محيط واسع من السياقات املحلية، مع تنوع كبري يف االسهامات الفاعلة 

لرشكاء التنمية. وهذا العمل سيتحقق عرب قنوات عديدة عىل املستوى العاملي والوطني واملحيل.  
      ان هذه التوجهات واملسارات الخاصة بأجندة التنمية املستدامة 2015-2030 تتطلب نموذجاً جديداً للتكيف مع ممارسات 
التعاون اإلنمائي من أجل إدراك التعقيدات التي تمر بها العملية التنموية، وتأمني تكامل املصالح والسياسات املتنوعة بطريقة 
متماسكة. وال يراودنا أدنى شك، بان هناك وباستمرار ثمة طريقة لتربير الجهل بمخاطر التحديات، لذا فان القلق يساور الجميع 
بناء نموذج  للتغيري والعزم عىل  أية حال فان هناك إشارات مشجعة  املجال. وعىل  املعرفة واملمارسة يف هذا  الفجوة بني  بسبب 

تنموي مختلف. 
    وباملقارنة مع مسارات البناء التنموي الحديثة، فان النتيجة األساسية التي ترتتب عما افرزته كثرياً من تلك التجارب هو االعرتاف 
الذي تقدمه تلك التجارب بأن املشكلة الرئيسة يف البلدان ذات الدخل املنخفض ال تقترص فقط عىل كيفية تحقيق مستويات نمو 
عالية ولكن كيفية االحتفاظ باستمرارها لسنوات طويلة.  ويف هذا املجال ينظر إىل الحكومة باعتبارها أداة توازن، إذ ان وجود 
حكومة محايدة ونزيهة، يسهم بما ال يقبل الشك يف توسيع آفاق النمو املستدام، عىل الرغم من تنوع الهويات الجماعية والفرعية، 

فهي تمثل خطوة حيوية لضمان نمو دائم يف بلدان العالم النامي .
     لقد أظهرت معطيات تلك الدراسات أهمية االستفادة من املسار التنموي العاملي، إذ اعتربت ان املنطلق الرئيس لتحديد مسارات 
التنمية واستدامتها تتطلب اعتماد اسرتاتيجية وطنية عىل صعيد التنمية املكانية، وأخرى لتوليد النتائج املرجوة بما يتماىش مع 
االحتياجات الخاصة باملجتمع العراقي.   وهنا ال يمكن ضمان التنفيذ الناجح السرتاتيجية التنمية املستدامة 2015-2030 دون 

توفر: 
•بيئة وطنية نظيفة وسليمة وآمنة 

•دولة انمائية فاعلة وحكم رشيد يتسم بدرجة عالية من النزاهة والشفافية واملساءلة.
• اقتصاد وطني متنوع يتسم بدرجة عالية من االنتعاش والنمو. 

•قاعدة بيانات ومعلومات عن االوضاع االجتماعية واالقتصادية والتنموية ذات مصداقية عالية.
•جسم اداري رشيق مع قدر أعىل من تحمل املسؤولية.

•االبتكار يف السياسات اجتماعية 
  ان عملية تحديد األهداف واالسرتاتيجيات واإلجراءات املناسبة ملعالجة تحديات الهشاشة وتعزيز فرص استدامة التنمية يجب 
تؤدى اىل اقىص حد ممكن عىل املستوى املحيل، وبمشاركة واسعة من الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدني. هذه القضايا 
امللكية  البلدان. وهنا تكون  أنها مستعصية يف كثري من  أثبتت الكثري من املعطيات  السياسية واالقتصادية واالجتماعية املعقدة 

املحلية واملبادرات أمراً رضورياً.
الهشة واملتأثرة  السياسية  البيئة  اهتمامات جدية وفورية السيما يف  أمام خيارات تتطلب  املعالم واملؤثرات، تضعنا  ان هذه      
بالرصاعات من خالل جعل األولويات الرسيعة والحاسمة للرشاكات العاملية تتمحور حول استدامة التنمية. وفحوى هذا التوجه 
التنمية  أهداف  من   16 الهدف  إطار  يف  املبذولة  الجهود  عىل  الرئيس  بالرتكيز  يكون  ان  البد  الهشاشة  عىل  التغلب  ان  عىل  يؤكد 
وبناء  العدالة،  اىل  الناس  جميع  وصول  فرص  وتوفري  املستدامة،  التنمية  لتحقيق  وشاملة  مساملة  مجتمعات  »بناء  املستدامة  
مؤسسات فاعلة، وشاملة وخاضعة للمساءلة وعىل جميع املستويات«.  ومن الواضح أيضا، أن القضايا املعقدة لبناء فرص السالم 
والدولة تذهب إىل أبعد من االطر والسياقات التقليدية للتعاون اإلنمائي.  من هنا فان تأمني مساحات واسعة من الفرص التنموية 
الناجحة السيما يف البلدان التي عانت من ظروف االزمات والترشذم يتطلب اإلرشاك الشامل والفاعل واملتكامل للجهات السياسية 
والعسكرية والقطاع الخاص واملجتمع املدني وبتنسيق عاٍل مع املجتمع الدويل، الذي بات الدعامة الصلبة للدولة االنمائية الفاعلة.   
وهذه البلدان التي تعاني من الهشاشة والنزاعات املسلحة غالباً ما تواجه تحديات مضاعفة لتحقيق االدماج وبناء فرص الرفاه. 

إذ تزداد مساحة الفقر بسبب الظروف االستثنائية وتركز مسبباته وتتفاقم تداعياته عىل الصعيد املحيل والوطني.

1-أولويات السياسة من اجل التنمية: 
     ان وضع اللبنات األساسية للسياسات التنموية الفاعلة يتطلب نوعاً من االلتزام والتنسيق والتكامل عرب املمارسات املؤسسية 
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من أجل استدامة التنمية، كما موضح يف الشكل )1(:
وبناًء عىل ذلك، البد أن تسرتشد الرشاكات املحلية والدولية بمبادئ امللكية املحلية، والرتكيز عىل النتائج، والشمولية، والشفافية 
املتبادلة واملساءلة. وينبغي أن تكون مستوحاة من رؤية التطور الذي يدمج نمو قوي ومستدام، وشامل؛ وإعطاء دور أكرب للتمويل 
املحيل لتلبية احتياجات التنمية، مع قدر أكرب من املساءلة أمام املواطنني للحصول عىل أفضل النتائج، ومؤسسات حكومية وغري 

الحكومية مسؤولة وفعالة، مع زيادة يف التكامل اإلقليمي والدويل.
     وال جدال يف ان التزام بلدان العالم اجمع بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة 2030 يتطلب توطني تلك االهداف وطنياً. والبد من 
االعرتاف هنا ان توطني االهداف وتكييفها مع الخصائص الوطنية ليس عملية ميكانيكية بسيطة، انها عملية تطرح تحدياً صعباً 
– وان ليس مستحيال – للتوصل اىل الصيغة التي تضمن االستجابة لخصوصية الظروف امللموسة للبلد او املنطقة املعنية، دون 
الوقوع يف الوقت نفسه يف فخ املبالغة يف االنعزال عن السياق العام للقيم واملبادئ واالهداف العامة املشرتكة لكل الشعوب والبلدان.  
فالتنوع واالختالف بني بلدان العالم حقيقة واقعة، وكذلك بني بلدان املنطقة الواحدة، ال بل داخل البلد الواحد، مما يتطلب اعتماد 
منهجية منسجمة للتعامل مع ما هو خاص وما هو عام يف كل املستويات. ويف الوقت نفسه، تحديد شبكة العوامل التي تسهم يف 

رسم ما هو مشرتك وما هو مميز بني بلد وآخر، او بني منطقة وأخرى داخل البلد الواحد. 

•إن تحويل اهداف التنمية املستدامة او أي أداة للعمل وبناء الرشاكات والوعي والرصد، يتطلب ادماجها يف عملية التخطيط الوطني 
)االسرتاتيجيات والخطط(، وهذه الدورة تتطلب تحديد االهداف العامة، وتحليل الوضع، وتحديد االهداف امللموسة والوسيطة، 
وتحديد االسرتاتيجيات والسياسات والربامج واملشاريع والجدول الزمني للتنفيذ، وتقدير الكلفة، وثم وضع نظام للرصد والتقييم 

واعادة تصويب املسار. 
•ان تتمحور الجهود والخطط والربامج نحو تنمية القدرات حول عمليات التحول التي تدفع باتجاه  تعزيز مسارات التقدم، سواء 
نحو أهداف التنمية املستدامة، او حاالت االنتعاش من بعد االزمات الكوارث أو تحقيق فرص السالم عىل املدى الطويل، فضال عن 

تعزيز خيارات اإلنصاف واملساواة التي تصب يف النهاية باستدامة التنمية .
•يف الوقت الذي يشري فيه أمارتيا صن اىل التمكني باعتباره القاعدة الرئيسة لحرية اختيار وتحقيق فاعل ملختلف النتائج .  فان 
اعتماد خيارات تنموية ملعالجة األزمة التي تواجه العراق يف هذه املرحلة تتم عن طريق وضع أسس لبناء قاعدة السالم واألمن 
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االقتصادي واالجتماعي والبيئي بالرتكيز عىل أربعة محاور تضم:

  
خلق وتعزيز وتائر نمو عالية وذات قاعدة عريضة مع تركيز خاص عىل تنويع االقتصاد واعطاء اهمية للقطاعات كثيفة العمالة.

  ترسيع وتائر التنمية البرشية من خالل التنفيذ الفعال للخدمات االجتماعية األساسية والبنية التحتية االقتصادية.
  تأمني الخدمات االجتماعية واالقتصادية للفقراء والفئات الهشة واملناطق املتخلفة والعشوائيات. 

احلكم الرشيد للمخرجات التنموية اليت تسرع فرص الوصول اىل العدالة. .   
    كما تتطلب خيارات تحقيق التنمية املستدامة مجموعة متنوعة من االسرتاتيجيات إلدماج املستبعدين يف قلب التنمية يف العراق، 
وتشمل هذه التوجهات تحالفات جديدة بني رشكاء التنمية االساسيني واصحاب املصلحة والحكومات املحلية لتوليد فرص أكرب 
للعمل وزيادة الدخل عىل املستوى الشعبي برصد املناطق املحرومة والفئات الهشة والسيما النساء )خاصة املشاريع والربامج(، 
استنادا إىل برامج واسعة لتقييم االحتياجات، لتحقيق التوازن يف التنمية املكانية وإحراز تقدم واضح نحو أهداف التنمية املستدامة.   
ومع ذلك، ال يمكن ألهداف التنمية املستدامة الحد من الفقر بشكل ملحوظ دون اعتماد منهجية منتظمة للجهود الرامية من أجل 

زيادة التفاعل والتنسيق بني العنارص الثالثة األساسية للتمكني: االقتصادية، والسياسية   واالجتماعية –الثقافية.

  الرموز الوطنية واالجتماعية: قوى فاعلة للتغيري
    ان هذه الرموز ال تساعد فقط عىل تقديم الجماعات وتمثيلها بصورة حسية، وانما يمكن كذلك ان تستخدم من أجل ان تثري أو 
تنمي شعور االنتماء والوالء عند االعضاء وتضامنهم . ولعل الرتكيز عىل هذا يعود اىل ان احد مشاكل االمم الفتية تتجسد يف خلق 

الرمزية املوحدة، السيما ان تجعلها حية ولها داللة بالنسبة اىل مجموع املواطنني . 

*الذاكرة اجلمعية قوة حمفزة للتنمية: 
    تشكل الذاكرة الجمعية عامالً رئيساً من العوامل األكثر قوة يف التضامن االجتماعي السيما يف املجتمعات التقليدية. فالرموز 
التي تستعملها مثقلة باملعاني، وان الذكريات التي تثريها هذه الرموز محملة بانفعالية الجماعة. فهي مصدر مشاركة نفسية 
ويف  الجماعات  تضامن  يف  بقوة  يسهم  أساس  كمحفز  يكفي  وهذا  املستقبل.  أجل  من  الدروس  تقدم  فهي  بيولوجية،  وتقريباً 

املشاركة بني أعضائها ويف وجهة الفعل الفردية والجماعية . 
اليوم لتوظيف  باتت قضية حتمية يف عالم  الدولية  املستدامة والتوجهات  التنمية  اهداف  التي منحتها  الثقافية      الخصوصية 

الفرص املحتملة يف التفاعل مع العالم الخارجي. 

*االستجابة املبكرة ملهددات االمن االنساني:
ويتم ذلك باعتماد مجموعة من السياسات والخطط الرامية إىل معالجة بعض تهديدات انعدام األمن يف البالد، غري انه ما يزال الكثري 
مما ينبغي القيام به لتحقيق هذه األهداف لتخليص البالد من مظاهر عدم األمان وهذا يتطلب من الجميع السعي وبجد لضمان 

ما ييل:

*سياسات اقتصادية كلية تكرس أسس العدالة واالنصاف يف توزيع الثروة:
التنمية  اهداف  أهمية خاصة يف  باالبتكار والجدية  املهارات تتسم معا  لها قوة عمل عالية      يكتسب مبدأ وجود دولة منتجة 
املستدامة. وهذا يتطلب من الدولة أن تعتمد عىل ما توصلت إليه االبتكارات التكنولوجية، مع قطاع خاص نشيط اىل جانب القطاع 
العام الذي يسهل بدوره عمليات االستثمار. الدولة هنا أيضاً ينبغي ان تطبق الربامج والسياسات التي تفعل األنشطة االقتصادية 

وتشجع املستثمرين الخارجيني.

*توفر بيئة صحية لعيش املواطن:  
    يجب أن يطمنئ املواطنني العراقيني بفرص مستقرة يف الحصول عىل الغذاء باعتباره حق أسايس من حقوق اإلنسان، وان ال 
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يعاني سكان البالد من خسائر برشية بسبب الجوع وسوء وعجز توفري التغذية. فضالً عن اعتماد سياسات زراعية تعزز فرص 
تمكني العراقيني إلنتاج الغذاء من املوارد املحلية.

    وعىل صعيد الخدمات الصحية، يجب أن تسعى السياسات الوطنية اىل توفري التأمني الصحي للسكان. كما ينبغي أن تهدف 
االسرتاتيجية الوطنية للصحة إىل حماية الناس من االمراض االنتقالية من خالل تدابري عملية تحد من املخاطر، مع ضمان التغذية 
الجيدة ملواطنيها، وتوفري خدمات الرصف الصحي، فضالً عن حصول جميع السكان عىل مياه الرشب املأمونة. يف الوقت نفسه، البد 
من تطوير الريف وتعزيز القدرات يف التعامل مع االمراض والوقاية من تفشيها من خالل البحوث واملبادرات، والسعي وباستمرار 
اىل البدائل التي من شأنها خفض أسعار األدوية والعالجات. واىل ابعد من ذلك، ان جميع املؤرشات بإمكانها تأمني حياة كريمة مع 

إمكانية الحصول عىل مساكن الئقة.
•تعليم متاح للجميع: وعىل قدم املساواة كدولة، يجب أن يعقد العزم عىل اتباع نظام للتعليم يمكن العراقيني من بناء مهارات 
تناسب احتياجات سوق العمل املحيل والعاملي. وان يكون هناك تركيز عىل مطابقة املهارات مع متطلبات سوق العمل. وان تكفل 
الدولة لجميع العراقيني فرص الوصول إىل التعليم االبتدائي والثانوي. وان تتوفر سياسات تشغيل توفر فرصاً لخريجي املدارس 
االبتدائية والثانوية ومتابعة املزيد من التدريب املهني و / أو الفني يف مؤسسات التعليم العايل مع توسع مستمر قدراتها وفرص 

نموها.
•حكم القانون والوصول اىل العدالة: الظلم مؤذن بخراب العمران بتعبري عالم االجتماع ابن خلدون، لذا فان تعزيز سيادة القانون 
وتوسيع فرص الوصول إىل العدالة أمر يف غاية االهمية لتحقيق املصالحة واالستقرار االجتماعي والتعايش وهو ما ينعكس ايجاباً 
عىل النمو االقتصادي ومؤرشات التنمية.  وفحوى هذا التوجه يستند عىل إعادة بناء نظام العدالة وبشكل نزيهة ومستقل وهو 
عنرص حيوي لتحديث العراق عىل املدى الطويل وبالتزامن مع جهود إعادة اإلعمار. وعىل الرغم من مرور أكثر من عقد عىل التغيري 
الذي شهده العراق بعد 2003، ماتزال نزاهة القضاء واستقالليته عىل املحك، يشوبها الكثري من قضايا الفساد والرتهل وبروز 
القانون املوازي املستمد من السلطة القبلية او املناطقية، وهو أمر يحتاج إىل عناية أكرب لتوطيد دعائم النظام القضائي الرسمي 
الذي يكون مركزاً عىل تضميد الجراح ملرحلة ما بعد إعادة اإلعمار ومسانداً ألهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 
كما ينبغي االستثمار يف نظام التحكيم القضائي الفعال / الذي يتعامل عىل وجه الرسعة مع جميع الدعاوى الجنائية أو املدنية، 

مع إرساء نظام قضائي رصني يمكن للجميع الوصول إليه.

*شبكات امان اجتماعي فاعلة وشاملة:
    مع دخول املزيد من العراقيني قوس التقاعد والشيخوخة واالعرتاف بذوي اإلعاقة واملصابني بمختلف األمراض املزمنة والفقراء، 
يتم  وان  املناسبة.  االجتماعي  األمان  توفري شبكات  االقتصادي لألرسة عن طريق  األمن  انعدام  لتقليص فرص  السعي  البد من 
باستمرار إصالح نظام الضمان االجتماعي لتغطية املزيد من الفئات املعرضة للفقر. وهذه التوجهات تتطلب تأمني إدارة كفؤة 

لنظام الضمان االجتماعي يكفل حياة كريمة لغالبية املواطنني سواء املتقاعدين أومن تعرضوا ألحد أشكال اإلعاقة. 

*جمتمع منجز مبادر يقوم على الشفافية واملساءلة:
يجب أن يكون العراقيني قادرين عىل امليض بحياتهم اليومية ومتابعة أنشطهم وأعمالهم دون مخاوف من تعرضها للهجوم او 
التخريب، بعد ان هجروا قرساً من مناطقهم واستبيحت مساكنهم، أو تعرضت أصولهم للنهب والسلب عنوًة. ان هذه املتغريات 
والتداعيات تتطلب تدريب أجهزة أمن الدولة وتجهيزها للتعامل مع األعمال التي تعطل فرص تحقيق السالم. وباملقابل، ان تتمتع 

االجهزة املختصة بأعىل درجات ضبط النفس واحرتام حقوق اإلنسان للحفاظ عىل السالم والقانون والنظام. 
•التوازن بني االصالة والتحديث واملعارصة: الدور التنموي الحقيقي هو الذي يعي االصالة واملعارصة وعياً عميقاً ويحقق فيهما 
الكريمة  بالرعاية  فيه  املواطن  يتمتع  متكافل  ناهض  مجتمع  لبناء  الحضارية  واالصول  الثوابت  عىل  بالحفاظ  متوازناً،  نمواً 

والتمسك بالقيم األخالقية العالية، واحرتام األرسة والحياة اإلنسانية مع مواكبة مستمرة للتطورات الحضارية الحديثة. 

*تواصل اجلهود للحفاظ على البيئة واستدامتها: 
يف السعي لتحقيق التنمية االقتصادية، ويضمن للبالد أنه يستخدم مواردها الطبيعية بطريقة مستدامة من أجل الحفاظ عىل بيئة 
طبيعية صحية لألجيال القادمة. وعىل أساس من هذه القناعة البد من املراقبة املستمرة لألنشطة التي من املحتمل أن تؤدي إىل 
تدهور البيئة، بما يف ذلك مستويات انبعاث املواد الضارة يف البيئة ومعاقبة املسؤولني عنها واملطالبة الفورية بإجراءات تصحيحية.

   ان هذه املعالم واملؤثرات جعلت املواطن العراقي يطمح بأن يرى بلداً خالياً من الفساد وأن تكون النزاهة والشفافية وسيلة لحياة 
الكثري من العراقيني، مع فرص أكرب للمساءلة بني الحاكم واملحكومني.  وتأكيدا لهذا املنهج البد ان يحتضن البلد األتمتة ويف العديد 

من املناطق للحد من فرص االنخراط يف املمارسات الفاسدة. كما يسعى اىل إعطاء حرية أكرب لالتصاالت واإلعالم. 
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*دولة يسعى فيها اجلميع اىل الشراكة يف التنمية ال يتعرض مواطنيها للخطر:
  من الرضوري ان تشمل السياسات االقتصادية توفري الحماية للمنتجني الوطنيني مع تعزيز أكرب لثقة وأمن املواطن الذين أصبح 
أكثر عرضة للرتتيبات والصفقات التجارية يف عالم الداروينية االجتماعية املحكوم برشاهة الربح. وعىل أساس من هذه االعتبارات 
فان القطاع العام والخاص واملجتمع املدني رشكاء فاعلني يف ارساء اسس التحول الناجح نحو التنمية. وهنا البد من تهيئة إطار 
مناسب اقتصادي واجتماعي وبيئي واسلوب حوكمة رشيد وشفاف يريس دعائم مرحلة التهيؤ لالنطالق نحو التنمية املستدامة 

.2030

2-املبادئ واملنطلقات الرئيسة: 
أمن  اىل  النجاح وصوالً  متقدم من  لتحقيق مستوى  الرشكاء  قبل  واسعة من  بمشاركة  واالتساق،  واالنضباط،  الرتكيز  لضمان 

اإلنسان واستدامة التنمية، البد من االسرتشاد ببعض املبادئ العامة التي تحكم مسارات تحقيق األهداف وهي:

*االعتماد والتكيف مع ثقافة التعلم املستمر:
    يف عالم يتغري بإيقاع غري مسبوق، باتت الرضورة ملحة إلرساء أسس التعلم املستمر. فالقادة والرشكاء واملواطنون عموماً 
معنيون بتبني ثقافة القراءة وعىل نطاق واسع، واألهم يجب أن يكون مستوى االستجابة رسيعاً لفهم األفكار واملتغريات الجديدة، 
واختبار  بحث  رضورة  مع  املعلومات،  وتكنولوجيا  واملجالت  الكتب  يف  االستثمار  وتشجيع  عال،  بتقدير  املعرفة  تحظى  أن  عىل 

األفكار قبل الرشوع يف تنفيذها. 

*بناء ثقافة جمتمعية للتنمية املستدامة: 
     لقد أصبح البحث يف موضوع التنمية املستدامة أكثر من أي حقبة تاريخية سابقة بالفعل، ميدانا رئيساً من ميادين التنمية 
لبلورة  والسعي  املوضوع،  هذا  ومناقشة  اثراء  يف  حقيقية  حاجة  هناك  ان  إذ  بعامة،   الحضارية  أو  واالجتماعية  االقتصادية 
التي  التنمية، ومعالجة العوائق  التي تثريها مجاالت استدامة  اإلشكاليات املتعلقة به، واإلجابة عن التساؤالت الكبرية والعديدة 

تحول دون تحقيقها.

*تعزيز الثقة واالعتماد املتبادل بني املواطنني:
   الثقة فضيلة اجتماعية منشأة لالزدهار بتعبري فرانسس فوكوياما، مرتكزات قوتها يف االقناع وبناء الحوار واالحرتام املتبادل بني 
جميع الرشكاء واالطراف. عىل سبيل املثال، تتشكل االذرع الثالثة للدولة من )السلطة القضائية، السلطة التنفيذية والترشيعية( 
وهذه السلطات البد لها من االلتزام الدقيق بمبدأ الفصل بني السلطات املنصوص عليها يف دستور العراق 2005، وأن تكون مجهزة 
تتخذها  الناس وثقتهم، وأي قرارات  باحرتام  السلطات  والتوازنات. وان تحظى هذه  والتدقيق  للمراجعة  وأدوات فعالة  بهياكل 

تكون قابلة للتنفيذ ولصالح األغلبية دون ان تكون ملصاح انانية ضيقة.  

*التصدي احلازم للفساد: 
     أضحى الفساد من األشكال األكثر وضوحا لفشل الدولة، وهو ما ينعكس أكثر عىل تآكل رشعية الحكومة والثقة يف مسارها 
التصدي له وبحزم يحتاج اىل خطوات جدية تعزز  الديمقراطي وما يرتكه من تداعيات عىل ازدهار املجتمع ورفاهيته. لذا فان 

االسرتاتيجيات والربامج التي أطلقتها الدولة خالل السنوات األخرية لبناء مجتمع ناهض متكافل ينعم باألمن واالستقرار.   

*دور تنموي فاعل لشركاء التنمية )اجلمعيات املهنية واملنظمات، والشركات، ومنظمات اجملتمع املدني(: 
    ليس من شك ان التأسيس لحكم رشيد عىل مستوى الدولة يعتمد مبادئ الشفافية واملساءلة يتطلب أساساً ضمان التدفق الحر 
للمعلومات، مع سهولة وصول املواطن مبارشة للمعلومات العامة واملؤسسات التي يحتاجون إليها. باإلضافة إىل ذلك، كدولة يجب 

عليها حماية الشهود واملبلغني عن املخالفات، واعتماد   آليات تحقق للمواطنني أسس الوصول العدالة واالنصاف. 

*قيادات تتمتع مبستويات عالية من املهارة واالستقامة والنزاهة: 
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    يعد وجود قيادة كفؤة )املوجه النزيه بتعبري مالك بن نبي( أحد أهم رشوط النهضة، والتي تشكل بالنتيجة األساس الستدامة 
التنمية.  فالحكومات الوطنية واملحلية، واملجتمع، واملدارس واملؤسسات الصحية والتجارية، ومنظمات املجتمع املدني والقطاع 

الخاص معنية بتأمني قيادة منجزة قادرة عىل تحريك القوى الفاعلة وتحقيق التوازنات املطلوبة، مع تمتع بأعىل درجات النزاهة.

*بناء قاعدة معارف وبيانات موثوقة:  
تبقى الحاجة ماسة اىل توفري بيانات دقيقة وموثوقة 
القرارات  ومتخذي  السياسات  راسمي  إلرشاد 
صياغة  عىل  والباحثني  واملديرين  واملستثمرين 
ومراقبة  للمشاريع  فعال  وتنفيذ  االسرتاتيجيات 
لطلبات  التنمية واالستجابة  والتقدم يف عملية  األداء 
البيانات الدويل، لذا فان من الصعب تشخيص املشكلة 
توفري  ان  ذلك.   دون  جدوى  األكثر  الحل  وإيجاد 
البيانات سيساعد الحكومة ويجعلها قادرة عىل تقييم 
التقدم املحرز نحو اهداف التنمية املستدامة أو رصد 
واالقتصاد  بالسكان  املتعلقة  والربامج  السياسات 
العمل  وسوق  والتغذية  والبيئة  والتعليم  والصحة 
واملعلومات.  للبيانات  رصينة  قاعدة  من  يوفره  بما 
التخاذ  رضوري  للسكان  جديد  تعداد  اىل  فالحاجة 
الجهد  يواجه  الذي  التحدي  القرارات، وهو يف صميم 

التنموي يف العراق.

*تعزيز االدوار التنموية للمجتمع املدني:
بتحقيق  االلتزام  مرحلة  يف  دخل  العراق  ان  طاملا 
للجهود  سيكون   ،2030 املستدامة  التنمية  أهداف 
الرامية إىل تعزيز قدرات املجتمع املدني دوراً حاسماً 
يف  التقدم  وفرص  البناء  اليات  تحريك  يف  وإيجابياً 

املجتمع العراقي. 

*دور تنموي فاعل للقطاع اخلاص: 
متنوعة  صيغ  تبني  عرب  يكون  التوجه  هذا      
الرشيك  العام  القطاع  يكون  االستثمارية،  لإلدارة 
االسرتاتيجي يف هذه املرحلة )الرتفاع نسبة مساهمته 
أكرب  اعطاء مرونة  الناتج حوايل 70%(، مع  توليد  يف 
من خالل ترشيعات معززة لروح املنافسة واالطمئنان 

للمستثمرين. 
ونزاهتها  الدولة  حياد  بني  العالقة  يبني   )2( الشكل 

باستدامة التنمية 
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Good governance in regional planning and
Its role in achieving sustainable development 

From the theoretical foundation to experimental work(((( 
 )Baghdad governorate as a case study(

املستخلص
 ان التطورات التي حصلت يف مجاالت الحياة كان لها اسهاما كبريا يف تطور الفكر اإلداري، فقد ظهر مصطلح الحكم الرشيد مع 
بداية عقد التسعينيات من القرن املايض من قبل العديد من املنظمات الدولية كمنهجية لتحقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية 

نتيجة لقصور االدارات الحكومية عن تحقيق ذلك بالفعالية والكفاءة املطلوبة .
   وتربز اهمية الحكم الرشيد كمنهج إداري يساعد عىل التفكري برؤى متعددة تأخذ بعني اإلعتبار كافة القيم والثقافات للوصول 
التنموي األكثر منطقية وعدالة لحل مشاكل عدم املساواة  البديل  التنمية املستدامة تمثل  إىل مؤسسة مستدامة. فلقد أصبحت 
استنباط  إمكانية  وأصبحت هناك  البيئي،  بالتدهور  املرتبطة  التنمية  وأنماط  واملتقدمة،  النامية  الدول  مابني  التنموي  والتباين 
مؤرشات تدل عىل وضع معظم القضايا البيئية واالقتصادية واالجتماعية التي تعالجها التنمية املستدامة، والتي توفر تقييما ملدى 

تطور الحكم الرشيد.
     يهدف البحث اىل دراسة موضوع الحكم الرشيد واعتباره كمنهج يساعد املدراءوالقادة عىل تحقيق التنمية املستدامة مع ابراز 
الحكومي  املؤسساتي  القطاع  وفعالية  قدرة  تعزيز  يف  القرار  وصنع  التخطيط  يف  واملشاركة  الرشيد  الحكم  مبدأ  انتهاج  اهمية 
الرشيد يف محافظة بغداد ومعرفة  للحكم  املفاهيمية والعملية  املؤرشات  املستدامة فضال عن معرفة واقع  التنمية  عىل تحقيق 
مدى تطبيق مبادئه مع تقييم منظومة الحكم الالمركزي واالداء التنموي وفق معايري الحكم الرشيد ، اذ ان افتقار تطبيق اليات 
الحكم الرشيد ضمن اطار الالمركزية يف العراق بشكل عام ولدى السلطات املحلية يف محافظة بغداد ) موضوع الدراسة(  بشكل 
خاص  فضال عن االفتقار اىل التقييم الحقيقي لواقع حال املؤرشات املفاهيمية والعملية للحكم الرشيد ملنظومة الحكم الالمركزي 
للسلطات املحلية  يف برنامج تنمية االقاليم يف املحافظة ، سبب تباينا يف الواقع التنموي املقدم بني مدن واقضية ونواحي االقليم 

فضال عن عدم تحقيق اهداف التنمية املستدامة .
وعليه يسهم تطبيق الحكم الرشيد يف املؤسسات بوصول املؤسسة إىل تحقيق التسيري املستدام من خالل تحقيق كل من الربحية 
اإلجتماعية والبيئية وبمشاركة متكافئة ومتوازنة بني الدولة وحكومتها ومؤسساتها، وبني مجتمعات املجتمع املدني العديدة، يف 

ظل رقابة شعبية مزدوجة تقوم عىل النزاهة والشفافية ويتوصل البحث اخريا اىل العديد من االستنتاجات والتوصيات.
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الكلمات املفتاحية : احلكم الرشيد، التخطيط ، االستدامة، التنمية ، الالمركزية ، االدارة احمللية. 
Abstract
     The developments in the areas of life have had a significant contribution in the evolution of management thought, 
the term good governance appeared with the beginning of the nineties of the last century by many international 
organizations as a methodology for achieving sustainable development in developing countries as a result of the 
inadequacy of government departments to achieve this effective and efficient required.
    And it highlights the importance of good governance as a way of administrative help to think of multiple 
visions that take into account all the values and cultures to reach a sustainable institution. It has become a 
sustainable development represents the most developmental alternative logical and fairly resolve the inequality 
of development and contrast problems between developing and developed countries, and development patterns 
associated with environmental degradation, and there became the possibility of devising indications that most of 
the environmental, economic and social issues addressed by the sustainable development mode, which provides an 
assessment of the extent of the development Good governance.
     The research aims to study the issue of good governance and considered as a way of helping leaders and managers 
to achieve sustainable development while highlighting the importance of the adoption of the principle of good 
governance and participation in planning and decision-making to enhance the capacity and effectiveness of the 
sector institutional government to achieve sustainable development as well as knowledge of the reality of conceptual 
and practical indicators of good governance in the province Baghdad and see how the application of its principles 
with an evaluation system decentralized governance and development performance in accordance with standards 
of good governance As the lack of application of the mechanisms of good governance within the framework of the 
decentralization of Iraq in general and the local authorities in the province of  Baghdad)the subject of the study( 
in particular, as well as the lack of a real assessment of the reality of the case conceptual and practical indicators 
of good governance system of decentralized government and local authorities in the development of the regions in 
the province Program , in contrast to the cause of development actually submitted between cities and districts and 
the areas of the province as well as the failure to achieve the goals of sustainable development.
And it contributes to good governance in the institutions, the institution access to sustainable management by 
achieving both social and environmental profitability and with the participation of equal and balanced between 
the state and its government and its institutions, and among the many civil society communities, in the popular 
dual control is based on integrity, transparency and reach search finally to many conclusions and recommendations.
Keywords: good governance, planning, sustainability, development, decentralization, Local Administration.

املقدمة 
خالل العقدين األخريين من القرن املايض زخرت األدبيـات املعـارصة بجملة مفـاهيم حديثـة عكست ما يشـهده العـالم من 

تغـريات وتحـوالت كونية شملـت مجاالت عدة اقتصادية،اجتماعية،سياسية ...
الحادثة  التغريات  باعتباره يمثل مراة تعكس  العلمي  البحث  الحكم واحتل مجاال واسعا يف مجاالت  االطار برز مفهوم  ويف هذا 
واملحلية(  الوطنية   ، العاملية   ( املستويات كافة  اهمية عالية عىل  اكتسب  التي  الحديثة  املفاهيم  يعد من  اذ   ، الحكومة  ادوار  يف 
وهو طريقة العمل واالسلوب الصحيح لحكم الدولة واملجتمعات وادارتها باملستويات كافة العليا والوسطى والدنيا ، عىل جميع 
اذ تتوخى   ، الدولة  القرارات يف  ادارات ومكامن اتخاذ  القطاعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واالدارية ، ويكون شامال 
هذه الطريقة واالسلوب ، القيادة العادلة والحكمة والتعقل والعقالنية ، كما تضمن ايجاد الكفاءات ، وتطبيق القانون ومحاربة 
مظاهر الفساد والفوىض واحرتام الحريات العامة وارساء الديمقراطية واملساواة ، ومشاركة الناس يف صنع القرار ، وتسعى اىل 

تحقيق مصالح الناس وتطوير املجتمع . 
النامية يعد يف غاية األهمية، ملا ينطوي عليه من تكامل  الدول وخاصة  ومن هنا فان االلتزام بمنهجية الحكم الرشيد من قبل 
املشاركة والتشارك لكل  املدني من خالل  املجتمع  الخاص ومؤسسات  القطاع   ، الحكومية  اإلدارة  األدوار لكل من  وإعادة رسم 
منها ليتسنى تحقيق التنمية ذات الكفاءة والفعالية واإلستجابة للمواطنني وطموحاتهم وفق ما يرتكز عليه الحكم الرشيد من 
مميزات تعكس الشفافية واملساءلة والتشارك يف تحمل املسؤولية واملشاركة يف رسم السياسات وتعزيز دولة القانون والالمركزية 
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لتقريب صنع القرار من املواطنني ضمن ميزات أخرى حيث أن إتباع املبادئ السليمة للحكم الرشيد سيؤدي إىل خلق اإلحتياطات 
الالزمة ضد سوء اإلدارة  والفساد ، مع تشجيع الشفافية يف الحياة االقتصادية ومكافحة مقاومة املؤسسات لإلصالح. وآخذة بعني 

اإلعتبار كذلك إستدامة عملية التنمية اإلقتصادية مع مراعاة البيئة والعدالة اإلجتماعية وخلق الفرص لألجيال القادمة.

اوال:  االطار النظري للحكم الرشيد واسباب ظهوره 
1,1. مفهوم احلكم الرشيد واشكاالته

لقد طرح مفهوم الحكم الرشيد مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العرشين من قبل املؤسسات املالية الدولية 
وهيئات التعاون الدويل ، بعد ان تم جلب هذا املفهوم من طرف البنك الدويل الذي استغله يف تشخيص االزمة االقتصادية يف افريقيا 
عام 1989 يف تقريره حول » افريقيا جنوب الصحراء من االزمة اىل النمو املستدام« والذي تضمن السمات العامة للحكم السيئ يف 

دول املنطقة .
) Jean, Meisel & Aoudia ، 2005، ص 17(

ولقد اكتسب الحكم الرشيد منذئذ صدى واسعا وجدال كبريا ، فقدمت العديد من التفسريات لظهوره وانتشاره كما قدمت العديد 
من االجتهادات حول داللته، وجرى االتفاق عىل أن التنمية ال يمكن تحقيقها يف غياب هذا النمط من الحكم، وعىل رضورة أن 
للتنازل، إىل جانب  التنموية، كما عد احرتام حقوق اإلنسان معيارا غري قابل  الرشيد يف تطبيق سياساتها  الدول بالحكم  تعتني 

الشفافية واملساءلة ودعم حكم القانون لتحقيق التنمية. ) Kraay، Mastruzzi، 2009، ص 73(.
يقوم املفهموم األسايس للحكم الرشيد عىل أساس أن دور الحكومات يف إدارة شؤون الدولة  تغري يف السنوات األخرية من كونه 
الدور الرئيس والوحيد يف بعض األحيان، إىل الدور املنسق واملنظم يف ظل هذا األسلوب ) Kraay،Mastruzzi،2009،ص13( ، لذلك من 
املمكن القول أن الحكم الرشيد هو إطار لتعزيز مشاركة الجهات غري الحكومية واملواطن يف رسم سياسات الدولة وإدارة شؤونها 

عىل األقل عىل املستوى املحيل.  )Lovan,Shaffer, and Murray ،2004، ص 65( . 
والشكل )1(

 يبني الطبيعة املتداخلة يف بناء الحكم الرشيد ، وذلك عن طريق سلسلة من توسيع دوائر متحدة املركز وتوفري الفرص للمواطنني 
للمسؤولني  املتبع  السلوك  كيفية  وتحديد  بفعالية  إدارة  إىل  إضافة   ، تطرح  التي  الخدمات  وطبيعة  لنوعية  ميولهم  عن  للتعبري 
النظر يف اإلجراءات الحكومية عىل املستوى املحيل  املنتخبني واملوظفني لتقديم الخدمات وتلبية احتياجات املواطنني. إضافة إىل 
ورسعة استجابتها عىل نحو يكون فيه املواطنون مستعدون لتوفري املوارد للخدمات والبنية التحتية، من خالل شفافية اتخاذ 
القرارات واملمارسات اإلدارية ومسؤولية الحكومة املحلية أمام املواطنني يف عقالنية استخدام املوارد العامة ، فبالنسبة للحكومة 
املحلية لها ميزة نسبية عىل الحكومة املركزية يف جانبني من جوانب تعبئة املوارد، فيمكن للحكومة املحلية جمع املزيد من العائدات 
التي هي محلية املنشأ مثل الرضائب عىل املشاريع واملمتلكات. وأن يكون هناك استعداد أكرب للرضيبة ودفع رسوم الخدمات التي 
يطالب بها املواطنني يف املقام األول وأكثر هو السيطرة عىل املستفيدين من الخدمات ومن املسؤولني الذين يخضعون للمساءلة 

أمام املستفيدين. :)KIRKBRIDE،2005، ص10(.
وعىل الرغم من أن مفهوم الحكم يعكس تحوالت واقعية ونظرية ، ويقدم حلوال ملشكالت فإنه أيضا له اشكاالته فلقد انتج مفهوم 
الحكم الرشيد ثالث اشكاليات معرفية والتي ال تزال تعد محل جدال منها ما يتعلق باإلشكاليات التي يطرحها املفهوم عىل صعيد 
الرتجمة من اللغة االجنبية إىل العربية وتعدد املصطلحات التي تدل عليه يف اللغة العربية، والثاني يرتبط بإشكالية التعريف وما 
افرزه من جدل يخص طبيعة ومحتوى املفهوم اما الثالث فريتبط بإشكالية النموذج، والبحث عن إطار قيمي موحد جامع ملختلف 

املنظومات الفكرية والحضارية، وان اإلشكاليات التي ترتبط بمضامني ومدلوالت الحكم الرشيد موضحة يف الجدول )1(  
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ان الحكم الرشيد يستند عىل وجود جهات او مؤسسات كفؤة تستجيب ملتطلبات وحاجات السكان كما تعزز دور العدالة االجتماعية 
فضال عن ضمان مساواة الحصول عىل الخدمات ، فهو اداة وآلية تعمل عىل ابراز القضايا الهامة يف الدولة وتعتربها قيمة هامة 
يمكنها من تعزيز مبدأ »الحق يف الديمقراطية« واألهمية ملشاركة كل من منظمات املجتمع املدني واملواطنني يف القضايا العامة 
التي تهم مجتمعاتهم وأوطانهم والتي تمكنهم من املساهمة بشكل جدي يف تحديد االحتياجات واألولويات التنموية واملشاركة 

التفاعلية يف صنع القرار االجتماعي واالقتصادي الذي يخص املجتمع الذي يعيشون فيه« . 

2,1.  اسباب ظهور احلكم الرشيد 
هناك عدة أسباب لظهور الحكم الرشيد يف مقدمتها:

 - العمل عىل مكافحة الفساد املايل واالداري.
 - ضعف مستوى التنمية البرشية وزيادة معدالت الفقر والبطالة السيما يف دول العالم الثالث. :)KIRKBRIDE،2005، ص14(.

 - العوملة وما تبعها من تطورات يف مختلف املجاالت .
 - تراجع دور الدولة اذ تعترب االزمة التي شهدتها الدول الصناعية يف منتصف السبعينيات.

3,1.  االسس النظرية للحكم الرشيد 
ان االسس النظرية للحكم الرشيد تعرب عن مجموعة من املؤرشات التي قد تختلف حسب املنظمات و حسب املناطق. اذ تتضمن 

مؤرشات برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ما ييل : )UNDP ، 1997، ص4(
 )مؤرش املشاركة ، مؤرش تطبيق القانون ، مؤرش الشفافية ، مؤرش حسن االستجابة ، مؤرش التوافق ، مؤرش املحاسبة مؤرش 

النزاهة فضال عن مؤرش الرؤية االسرتاتيجية(.

4,1. دور احلكم الرشيد يف تفعيل مشاركة الدولة والقطاع اخلاص ومؤسسات 
اجملتمع املدني

يتضمن الحكم الرشيد عدة اليات رئيسة منها : )Eva ،2009 ، ص 41( 
*الدولة التي توفر بيئة سياسية واطار ترشيعي مالئم يسمح باملشاركة .

*القطاع الخاص الذي يوفر مناصب شغل وكرشيك يف االدارة . 
*املجتمع املدني من منظمات وجمعيات وغريها . شكل )2( .

الدولة  مشاركة  تتطلب  الحكم   ادارة  ان  عىل  االنمائي  املتحدة  االمم  برنامج  يؤكد  اذ 
املشاركة  الفاعلة.، فمن دون  او ما يعرف باالطراف  الخاص  املدني والقطاع  واملجتمع 
العامة وتحقيق  الدولة من هيكلة وادارة الخدمات  من ادنى اىل اعىل لن تتمكن اجهزة 
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التنمية وكلما صغر النطاق الجغرايف للمجتمع زادت قدرة الناس عىل املشاركة الفعالة يف نسق الحكم الرشيد .

5,1. املشاركة اجملتمعية ودورها يف التخطيط وصنع القرار 
يمكن تعريف املشاركة بانها عملية منظمة للتعليم والتعاون املشرتك الذي يندرج للمختصني واملستعملني فرصة العمل معاً عىل 
خلق مخطط يدرج القيم واملعرفة، الخربة والقرار االفضل ويعكسها يف الوقت املناسب وبصورة ديمقراطية. )األخرض و جلطي ، 

2005، ص 32(
تعترب املشاركة من متطلبات عملية اتخاذ القرارات يف شكلها املتكامل من ناحية، كما إن املشاركة يف اتخاذ القرارات من مستلزمات 
ديمقراطية االدارة والقياده الديمقراطيه من ناحية أخرى ولهذه املشاركة من جانب املرؤوسني مزايا وفوائد عديدة، لشعورهم 

بأهميتهم وخاصة بعد تطبيق القرارات ونجاحها يف القضاء عىل املشاكل التي تعرتضهم. )إبراهيم ،2012 ص444(.
ويف العقود املاضية كانت املشاركة املجتمعية الفاعلة غائبة واملؤسسات الرسمية تنفرد بالتخطيط والتنفيذ، ومهمة الدور الذي من 
املمكن اسناده للمجتمع املدني يف العملية التنموية ناهيك عن عدم العمل الجاد لتهيئة بيئة مناسبة لتنشيط املشاركة املجتمعية. 
وهذا ما قد يفرس اىل حد ما اخفاق التنمية يف العقود السالفة ولتنشيط املشاركة املجتمعية من اجل الحكم السليم، يجب تطوير 
هذه املنظمات بعدها االلية االنسب واالمثل للتنمية والتغيري النها ترى احتياجات واولويات القاعدة املجتمعية، والية السياسية 

باملعنى الواسع للتنمية ومضامينها يف املساءلة والشفافية واملحاسبة. )األخرض و جلطي ، 2005، ص 39(
التنفيذية االوىل للمخطط االقليمي اذ يتم تحويل املخطط االقليمي اىل مجموعة من الخطط  ان الخطط القطاعية هي الخطوة 
االدارات  مع  مناقشتها  ويتم  ومرافق...الخ(.  بيئية،  خدمات  االقتصادية،  )االجتماعية،  املجاالت  بجميع  الخاصة  القطاعية 
العامة وتوزيعها عىل  الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني والقطاع الخاص كالً فيما يخصه وهذه الخطط خاصة بالخدمات 
الوحدات التنموية املقرتحة من املخطط عىل اساس ان توفري تلك الخدمات هي حجر الزاوية يف عملية التنمية االقليمية الشاملة. 

)إبراهيم ،2012 ص464(.
املنظمات بني دولة واخرى وبني  تلك  لدور ومساهمة  تبعاً  يتباين  القرار  املدني يف عملية صنع  املجتمع  ان مساهمة ومشاركة 
حالة واخرى تبعاً لطبيعة النظام السيايس واالجتماعي واالقتصادي السائد واختالف درجة التطور الحضاري. )إبراهيم ،2012 

ص542(.
ينبغي ان تعزز املنظمات غري الحكومية وشبكاتها واملجتمعات املحلية تفاعلها مع املجتمعات التي تمثلها وان تضمن شفافية 
انشطتها وتعبء الرأي العام، وتشارك يف تنفيذ الربامج السكانية واالنمائية وان تسهم فعلياً يف النقاش الوطني واملحيل املناسب 

لقضايا املجتمع.

6,1 جتارب ودراسات بعض الدول يف تطبيق احلكم الرشيد
أوال : الدراسة اإلقليمية املقدمة من قبل البنك الدولي سنة  2003

اعدت الدراسة والتي كانت بعنوان »حاكمية جيدة ألجل التنمية يف رشق وشمال أفريقيا : تعزيز للشمولية واملساءلة«  من قبل 
الفريق االقتصادي يف البنك الدويل يف إدارة الرشق األوسط وشمال أفريقيا ، جرى من خاللها تقييم الحكم  يف هذه املنطقة عىل 
الحكم  الدولة باعتبارهما مؤرشات لقياس  املساءلة والديمقراطية وقياس فاعلية جهاز  اثنان وعرشون مؤرشا لقياس  أساس 

العام.
وأظهرت نتائج الدراسة إن أداء هذه املنطقة التي شملت إيران ومعظم الدول العربية يف تحقيق الحكم الرشيد جاء دون التوقعات 

قياسا مع دول العالم األخرى.
ثانيا : دراسة  اللجنة االقتصادية واالجتماعية غرب آسيا سنة2003

 هذه الدراسة حملت عنوان » املؤسسات وادوار تحريك الثقافة اإلدارية الخاصة بالبيئة »  تناولت اللجان االجتماعية واالقتصادية 
يف غرب أسيا من خالل رؤيتها للتطوراملستقر واإلنتاجية إذ توفر لنا املعلومات عن طريق التغذية العكسية والتي تخص اجتماع 
االحكم عىل استقرار  أثارهيكل  الفاعلية وااليجابية يف تقويم  املشاركة و  اجل  العربية من  املنطقة  االقتصاد والتطوير يف  وزراء 

االقتصاد يف املنطقة العربية ، إذ نوقشت األهداف الخاصة بالتقييم واهم املعوقات ) رشيف، ، 2008، ص 65(.
  )Adel M. Abdellatif(ثالثا :  دراسة لـ

:Good Governance and its Relationship to Democracy and Economic Development 
صدرت عن املكتب االقليمي العربي التابع لربنامج االمم املتحدة االنمائي يف شهر اذار من عام 2003 . تناولت الدراسة عالقة الحكم 
الرشيد بالتنمية بعد التطرق اىل مختلف التعارييف للمؤسسات الدولية للحكم الرشيد ومكوناته ومؤرشاته كما تناول عالقة الحكم 

الرشيد بالديمقراطية والنمو االقتصادي. 
 Claudia A .Santizo Radail رابعا :دراسة

 2004 Quality Schools Programme in Mexico
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 برامج مدارس الجودة يف مكسيكو :حاولت هذه الدراسة الكشف عن مستويات الشفافية من خالل تنفيذ برامج املدارس ذات 
الجودة يف املكسيك وتوصلت الدراسة إىل وجود مستويات أعىل من الشفافية و املساءلة من خالل تنفيذ برامج الجودة وان املعلمني 

و املدرسني يمتلكون املعرفة حول تقديم املرشوع املدريس وكانت مؤرشات الشفافية و املساءلة عالية .
  Daniel Kaufmann, Art Kraay( خامسا : دراسة لـ

 )2007-1996( Governance Matters VII:Aggregate and individual( Governance Indicators 
خالل  من  العالم  عرب  دولة   212 لـ  شاملة  تغطية  الدراسة  هذه  يف  الباحثان  غطى  حيث  الدويل  البنك  عن  الدراسة  هذه  صدرت 
دراسة ست مؤرشات للحكم الرشيد يف الفرتة املمتدة بني )1996-2008( وتتمثل هذه املؤرشات يف املساءلة واملحاسبة ، االستقرار 

السيايس وغياب العنف، فعالية االداء الحكومي ، العدل واملساواة ، حكم القانون ، ومراقبة الفساد .
سادسا : دراسة تقييم نتائج مشاريع برنامج االمم املتحدة االمنائي يف العراق يف جمال احلكم الرشيد والوقاية من االزمات ومعاجلتها وختفيف 

حدة الفقر.
اعدت هذه الدراسة من قبل فريق عمل لصالح برنامج االمم املتحدة االنمائي  - مكتب العراق يف 28 حزيران للعام 2009  وخرجت 
بخمسة توصيات اهمها رضورة اعتبار الحكم الرشيد يف طليعة اختصاصات برنامج االمم املتحدة االنمائي وايالئها اهمية كبرية.

ثانيا : التنمية املستدامة يف ظل منظومة احلكم الرشيد
يعد مفهوم التنمية املستدامة بديال موسعا وشامال للمفاهيم السابقة للتنمية ، فقد حيض هذا النمط الجديد للتنمية باالهتمام 
الكبري بني اوساط املعنيني من منظمات ودولية واقتصاديني وسياسيني واداريني ومخططني ومنظمات املجتمع املدني وغريهم 
لكونه يسعى لتحقيق التوازن بني النمو االقتصادي ، التوازن البيئي ، الرفاهية االجتماعية ، االستغالل العقالني واالمثل للموارد 
الطبيعية ، فضال عن الحكم الرشيد واملشاركة السياسية وذلك لغرض اشباع متطلبات وحاجات االجيال الحالية دون املساومة او 

املراهنة بحقوق ومصالح االجيال املستقبلية.

1,1,2  السياق التارخيي ملفهوم التنمية املستدامة 
نتيجة  كان  بل   ، ساعته  وليد  يكن  لم  املستدامة  التنمية  مفهوم  ان 
مخاض طويل وعسري  من رحم الفكر التنموي ، فقد طرا تطور واضح 
ومستمر عىل مفهوم التنمية والذي جاء كاستجابة واقعية للمشكالت 
الدولية  التي تواجهها املجتمعات وانعكاسا حقيقيا وواضحا  للخربات 
العاجلة   الحلول  اليجاد  والساعية  الزمن  عرب  واملرتاكمة  املجال  هذا  يف 
اجل ضمان  االجتماعية من  السكان  البيئية ولتحسني ظروف  لالزمات 

تحقيق استدامة التنمية.) غنيم و ابو زنط ،   2007، ص 19(
البنية االقتصادية والثقافية واالجتماعية  التنمية عملية تغيري يف  وتعد 
للمجتمع عىل وفق توجهات عامة لتحقيق اهداف محددة تسعى اساسا 
ص   ،1986  ، رشيد  كافة.)  الجوانب  يف  السكان  معيشة  مستوى  لرفع 

 )14
أساسية، ويف كل مرحلة  بأربع مراحل  التنمية ومر  وقد تطور مفهوم 

كان يتم الرتكيز عىل مضمون معني.
الحرب  من  املمتدة  املرحلة،  هذه  يف  االقتصادي:  النمو  األوىل:   أ.املرحلة 
العاملية الثانية وحتى نهاية عقد الثمانينيات، كانت التنمية ينظر اليها 

مرادفة للنمو االقتصادي. 
املتغريات  دمج  خالل  من  االقتصادية  التنمية  الثانية:   ب.املرحلة 
والسياسات  االجراءات  مجموعة  بانها  تعرف  واصبحت  االقتصادية 
املعتمدة يف تغيري هيكل االقتصاد القومي من اجل تحقيق زيادة دائمة 

لدخل الفرد يف فرتة زمنية معينة . .) صالحي ، 2006، ص 91( 
طرف  من  املفهوم  هذا  تبني  تم  البرشية:  التنمية  الثالثة:   ج.املرحلة 
برنامج األمم املتحدة لإلنماء سنة 1990. وبذلك أصبحت التنمية ترتكز 
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عىل اإلنسان باعتباره هو الثروة الحقيقية لألمم، فاإلنسان هو صانع التنمية وهدفها يف الوقت نفسه. )حسون، ،1999 ص11(  
 د.املرحلة الرابعة: التنمية املستدامة : لقد أدى قصور املعاني التي أعطيت للتنمية إىل توسيع معنى التنمية، حيث تم دمج املعطى 
البيئي يف جميع السياسات والربامج االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، وبالتايل استحضار مصالح األجيال الحالية 
واملستقبلية. وقد توسع عالم االقتصاد الهندي أمارتيا صن، الحائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد سنة 1998، يف تحديد املقصود 
بالتنمية املستدامة ودافع عن الحرية كمكون أسايس للتنمية والتطور .) الرسول ، 2007، ص 87( ويمكن توضيح تطور مفهوم 

التنمية من خالل الشكل )3(
لقد أصبح مصطلح التنمية املستدامة يتداول يف مختلف األوساط. إال أنه يالحظ أن اعتماده وتطبيقه يختلف من وسط إىل آخر، 
باإلجابة عناألسئلة  له  ما يسمح  واملبدأ وفق  املفهوم  يحلل كل وسط  به بحيث  تحليل خاصة  لكل واحد منها معايري  أن  حيث 
الخاصة به. فمنهم من يرى أن التنمية املستدامة هي حماية البيئة و منهم من يرى انه إدارة املوارد الطبيعية. ويف األوساط ذات 
العالقة باملؤسسة االقتصادية، فهناك من يرى أن التنمية املستدامة هي إدارة الجودة والبيئة والنزاهة وأخالقيات األعمال وإدارة 

العالقة مع أصحاب املصالح وغريها. 

2,1,2 مؤشرات التنمية املستدامة:
يمكننا تحديد العديد من املؤرشات أهمها)عمراني ، 2003، ص56(: 

العامة  االنتخابات  عرب  ومستوياتها   املشاركة  أشكال  تقوية  طريق  عن  وخياراتهم  املواطنني  قدرات  بتوسيع  وذلك  *التمكني: 
ملؤسسات لحكم .

*التعاون: وفيه تضمني ملفهوم االنتماء واالندماج والتضمينية كمصدر أسايس إلشباع  الذاتي الفردي، حيث التعاون هو التفاعل 
االجتماعي الرضوري.

*العدالة يف التوزيع: وتشمل اإلمكانات والفرص وليس فقط الدخل كحق الجميع يف الحصول عىل التعليم.
العيش  الالحقة، وحقها يف  التأثري سلبا يف حياة األجيال  الحايل من دون  الجيل  تلبية حاجات  القدرة عىل  *االستدامة: وتتضمن 

الكريم
*األمان الشخيص: و يــتضمن الحق يف الحياة بعيدا عن أية  تهديدات أو أمراض معدية أو قمع أو تهجري.

3,1,2 مساهمة احلكم الرشيد يف التخطيط والتنمية املستدامة  
ان من الواضح تطور مفهوم الحكم  تطورا وبموازاة مع التطور ملفهوم التنمية  .اذ ظهر مفهوم الحكم الرشيد وبصورة جلية 
عندما اصبحت التنمية مرتبطة بـالتكامل بني النشاطات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية ومستندة عىل 
عدالة التوزيع واملشاركة. فاملفهوم الضيق »الذي ترجح أدبيات البنك الدويل استخدامه »  يعتمد عىل ان فكرة اإلدارة الرشيدة  تكون 
بداللة النمو االقتصادي، عندما يتم االشارة إىل التنمية، يف حني أن مفهوم التنمية الواسع يرتفع إىل املستوى الخاص بالسياسة، 
والتمثيل  واملشاركة  الرشعية   « مسألة  هذا  يف  ويدخل  الحاكمة،  واإلدارة  االفراد  عامة  وعالقة  الحكم   مسألة  بمعالجة  فيقوم 
واملساءلة » فضال عن  اإلدارة الرشيدة العامة  باعتبارها مكونات للحكم الرشيد والذي يذهب إىل ذلك التقرير الخاص بالتنمية 

اإلنسانية العربية. )  فرجاني 2004 ، ص 124 و 125( .
ان الحكم الرشيد والتنمية املستدامة رديفان يمكنهما السري جنبا اىل جنب إذا ما تم توفرياإلرادة السياسية والترشيعات الضامنة 
واملؤسسات والقضاء املستقل واملساءلة والشفافية والتداول السلمي للسلطة واملجتمع املدني الناشط مع الرقابة الشعبية واإلعالم 
الحر، حيث اليمكن ان يتحقق أحدهما دون اآلخر إال بصورة استثنائية ، أما القاعدة فهي ان يتم تداخل وتواصل فيما بينهما وإال 
فقد يصل  كالهما إىل طريق مسدود، ولهذا فان مواجهة اإلشكاالت والتحديات إنما يستهدف االختيار الصحيح للسبل واملناسب 
إلحداث عملية التنمية املنشودة الشاملة يف كنف حكم رشيد ورقابة فعالة وكفوءة للمجتمع املدني.) مرزوق نبيل,  2007 ص 
26(. وهذا مايفرس تزايد اإلهتمام يف السنوات األخرية بمفهوم الحكم كانموذج جديد للتنمية وآلية لتحسني اإلدارة الالمركزية عىل 

جميع املستويات وامليادين. 

 2,2  االدارة احمللية وعالقتها باالدارة املركزية
اي  سمات  من  سمة  السلطة  لكون  ونظرا  الفرادها  ملزمة  ونواهي  أوامر  ذات  سلطة  وجود  عىل  اجتماعي  تنظيم  كل  ينطوي 
تنظيم برشي لذلك فهي قديمة قدم الجماعات البرشية وطاملا يعيش االنسان يف مجتمعات منظمة فسيظل خاضعا لسلطة ما 
تعلوه وتنظم سلوكه، وكان لنظام الحكم املحيل نصيب فيها هي: التنظيمات القبلية والحكومات اإلقليمية واإلمربطوريات ونظام 

اإلقطاع ثم نظام الدولة الحديثة.) فهمي، 1971، ص7-6( .
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1,2,2 أساليب تنظيم االدارة احمللية
تختلف الدول يف العالم يف عملية توزيع املهام واالختصاصات والسلطات وفقا لظروفها. وللتغلب عىل الخالفات وتنظيم قطاعات 
الالمركزية  اتبع  اإلدارية، وبعضها  الالمركزية  اإلدارية، فمنها من طبق أسلوب  التنظيم  أساليب  اذ ظهرت  الدولة ومؤسساتها، 
السياسية حيث التنازل عن صالحيات أوسع للهيئات املحلية مع االحتفاظ  بكل  االختصاصات للسلطة املركزية، يف حني بقيت 

دول أخرى عىل األسلوب املركزي. 

1,1,2,2  املركزية يف االدارة احمللية
هي أسلوب إداري يمنح ممثيل الحكومة املركزية يف األقاليم صالحيات، ويمنحون بدورهم ممثليهم يف املدن والقرى صالحيات 
محدودة جًدا، ويحتكرون بدرجة عالية صالحية  اتخاذ القرارات . إن هذا األسلوب اإلداري يعد من األساليب القديمة وله سلبيات 
عديدة (الزغبي ، 2000، ص 20(. وعادة ما يكون مقر السلطة يف العاصمة وممثلوها يف املحافظات او االقاليم مثل وزارة البلديات 
واالشغال وفروعها ويمكن ان ينطبق الحال عىل امانة بغداد وفروعها ) البلديات التابعة لها(. ويمكن تقسيم املركزية يف االدارة 

الحكومية اىل قسمني : 
-املركزية املطلقة : وهي الشكل التقليدي يف االدارة الحكومية واجهزتها التنفيذية .

-عدم الرتكيز االداري ) الالمركزية الوزارية( اي منح بعض الصالحيات من املركز اىل الفروع ، وهو ما يصطلح تسميته بديمقراطية 
االدارة . حيث يبقى تخطيط وتنفيذ املشاريع ضمن التوجيهات التي تحددها السلطة املركزية . 

2,1,2,2 الالمركزية يف االدارة احمللية
هي  املحلية  الهيئات  تشمل  التي  والالمركزية  واالقتصادية.  واملالية  واإلدارية  السياسية  الالمركزية  وهي  أنماًطا،  لالمركزية  إن 
الالمركزية اإلدارية.  اذ تمثل الالمركزية يف االدارة الحرضية ثمرة من ثمرات النظريات املعارصة يف التنظيم واالدارة حيث يتم نقل 

بعض أو جزء من السلطات إىل البلديات واإلدارات والهيئات شبه العامة عىل املستوى اإلقليمي والوظيفي.
وهي كذلك نقل جزء كبري من السلطات واملسؤوليات والوظائف من الحكومة املركزية إىل املنظمات غري الحكومية وشبه املستقلة 
والقطاع الخاص. حيث ينقل صنع القرار والتمويل واإلدارة، وتحول مسؤولية الخدمات إىل البلديات واملجالس )عبد الوهاب،2005 
،ص 4( . وهي وسيلة للحكومات املحلية لتوسيع نطاق مواردها وتحسينها، وللمساهمة بفعالية يف  تطوير املجتمع وتنميته ، اذ 
إن تطبيق الالمركزية يعني تسليط الضوء عىل الرتكيب اإلداري السلطات املحلية لتويل املهام املتعلقة بإدارة املدن كافة التي تقع 
عىل عاتق تلك السلطات ويف نفس الوقت تعزيز املشاركة الجماهريية للمحليني وإسهامهم يف عملية اتخاذ القرار . )برنامج األمم 

املتحدة للمستوطنات البرشية، 2003ص 6(. 

2,2,2 اهمية تطبيق الالمركزية يف اإلدارة احمللية 
التنمية والتطور ويوفر  الديمقراطي  , ويهدف إىل تحقيق خطوات ملموسة عىل طريق       يقرتن موضوع الالمركزية بالنهج 
للمواطنني فرصة اإلطالع عىل عمل السلطات املحلية وتوثيق العالقة بينهما . إن أهمية الالمركزية تبدو واضحة عند تطبيقها يف 
الدولة كافة ,  السيما يف الدول النامية , ومنها العراق ومستقبله , حيث يعاني ما يعانيه من مشاكل كبرية عىل مستوى املحافظات 
و األقضية والنواحي واملناطق كافة , تتمثل يف سوء أو انعدام تقديم الخدمات الرضورية التي تكفل للسكان العيش يف راحة . ونظرا 
لبعد السلطات املركزية عن التفاعل الحقيق لتلك املشاكل, فمن املستحسن توزيع السلطات والصالحيات اإلدارية للسلطات املحلية 
ملمارسة أعمالها املحلية وإطالع السكان عىل طبيعة تلك األعمال عن طريق الندوات واالجتماعات الدورية التي تعقد داخل مجالس 

املحافظات و املجالس االستشارية يف املناطق والنواحي , و األحياء كافة .
يف  املرتكزة  العليا  اإلدارية  املستويات  إىل  يفوض من صالحيات  ما  مقدار  إىل  يشريا  املحلية  اإلدارة  يف  والالمركزية  املركزية  إن     
العاصمة إىل املستويات اإلدارية األدنى كاملحافظات واملناطق.  والالمركزية هنا ليست هدفا بحد ذاته وإنما أداة تنموية تسمح 

للسلطات املحلية املشاركة يف صنع القرار فيما يتعلق باإلدارة . 

احمللية  للسلطات  الالمركزي  احلكم  منظومة  ضمن  الرشيد   احلكم   مؤشرات  حال  واقع  تقييم  دراسة  ثالثا: 
ومتطلبات تطبيقه يف حمافظة بغداد / قاطع االعظمية نتيجة العتماد الالمركزية(

1.3  تطور االدارة املحلية وادارة البلديات يف العراق
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يمكن اعتبار ان االدارة يف العراق مرت بمرحلتني االوىل للفرتة من سنة1921 اىل سنة 2003 . واملرحلة الثانية من سنة 2003 ولحد 
االن . 

1,1,3 اهم مالمح االدارة يف املرحلة االوىل 
اخذت مبادئ جديدة تطبق الول مرة يف العراق ومنها : 

تاليف لجان مشرتكة الدارة مشاريع املاء والكهرباء ، اذ ان البلدية ال يمكنها القيام بمشاريع ضخمة وتحتاج اىل تعاون اكثر من 
بلدية للقيام بذلك .

قيام مؤتمرات للبلديات عىل صعييد اللواء ) املحافظة ( برئاسة املترصف ) املحافظ( وحضور رؤساء البلديات يف املحافظة.
صدور الدستور املؤقت يف 21-9-1968 والتي خصصت املادتني )87و99( منه لالدارة املحلية مضمونها ال يختلف عما جاءت به 

املادتني )83 و84( من الدستور الصادر يف 1964-4-28 .
       اما القوانني التي صدرت خالل هذه املدة فتتمثل بقانون املحافظات رقم 159 لسنة 1969 والذي تبنى الالمركزية يف تسيري 
بعض االمور اىل الوحدات االدارية التي تشكل بموجبه ، اذ نص عىل تشكيل هيئة تعمل عىل توزيع املهمات عىل الوحدات املحلية 
. وقد قسم الباب االول من املادة الثانية يف جمهورية العراق تقسيما اداريا اىل ) محافظات واقضية ونواحي ( ويكون لكل منها 
وانما فقط   ، منه يشء  ينفذ  لم  القانون  هذا  لكن  الداخيل   القانون  اطار  يف  املحلية  االدارات  تمارسها  التي  املعنوية  الشخصية 

استبدلت اسماء االلوية اىل محافظات.

2,1,3 اهم مالمح االدارة يف املرحلة الثانية 
بدا تاسيس املجالس املحلية يف العراق بعد فرتة 2003 حيث 
واول  ديمقراطي  نظام  بناء  نحو  خطوة  تاسيسها  كان 
ان  استطاعت   ، العراق  يف  الالمركزي  النظام  لبناء  تجربة 
اعضاؤها من  اختيار  ديمقراطي بسيط وتم  تؤسس نظام 
سكان املناطق واالحياء -وعىل الرغم من اعتمادها يف بدايتها 
عىل التمويل الذاتي وتربعات املواطنني اال انها استطاعت ان 
تتواصل وتستمر وتتوج بانتخابات 2005 و 2008 و 2011 
. شكل )4( والذي يبني تشكيالت الحكومة املحلية يف العراق 

خالل املدة االنتقالية .

2,3 احلكومة احمللية يف حمافظة بغداد 
بعد العام 2003 كانت الحاجة الفعلية والقوية لتحسني جانب الخدمات وباالخص الخدمات االساسية يف محافظة بغداد ومدينة 
بغداد باعتبارها العاصمة التي يزيد عدد سكانها عىل )6( مليون نسمة ويجب ان يتم ذلك بشكل رسيع عن طريق بناء الدوائر 
الحكومية التي ستكون محور اتصال بني املواطنني يف العاصمة )والحكومة املؤقتة(. لذلك كان البد من القيام بخطوة تنسجم 
الديمقراطية وذلك باعتماد الالمركزية االدارية والتي كان عىل الحكومة املؤقتة تثبيتها عن طريق الحكومات  التجربة  وتطبيق 
املركز  املحافظة عىل مستوى  االدارية يف  التقسيمات  الجغرافية لحدود  الرقعة  العاصمة بغداد عىل وفق  التي توزعت يف  املحلية 
املسؤولية  يف  املواطنني  وارشاك  الواجبات  لزيادة  كممارسة  انطلقت  التي  االستشارية  البلدية  املجالس  جسدت  لقد  واالطراف. 
الحكومية بشكل اوسع واعم. وقد  املفاصل  اداء  الرقابة عىل  التجربة ومنحهم دور  ادارة هذه  الوطنية وتمكنهم من  والشؤون 

توصلت الجهود اىل تصميم نظام يعتمد عىل ثالثة مستويات اقيمت املجالس عىل اساسها وكما ييل:
1-مجالس االحياء االستشارية.

2-مجالس القواطع البلدية االستشارية.
3-مجلس مدينة بغداد.

ومن الجدير بالذكر ان املجالس املحلية التي تشكلت كانت متنوعة من حيث الحجم فقد تراوح عدد االعضاء ما بني )15-10( 
عضو وعىل ضوء النسب السكانية للرقع الجغرافية التي تم تمثيلها عرب تلك املجالس يف االحياء ثم يتم ترشيح )3-5( اعضاء من 
كل مجلس لتشكيل منهم بعد ذلك مجالس القطاعات البلدية ومن مجمل املجالس البلدية اعتمد ترشيح ممثليها وحسب النسب 
السكانية للقواطع ليشكلوا مجلس )مدينة بغداد( والذي تم تأسيسه يف العام 2003 وقد ضم )37( عضواً من اعضاء املجالس 

البلدية للقطاعات التسعة.
وقد قسمت العاصمة اىل القطاعات التالية:
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1-قطاع الصدر           4- قطاع الرصافة.              7- قطاع الكرادة.
2-قطاع الكاظمية        5- قطاع االعظمية.              8- قطاع الرشيد.
3-قطاع 9 نيسان.        6- قطاع الكرخ.                 9- قطاع املنصور. 

وكان من املهم تشكيل املجالس التي يتم عن طريقها تمثيل الرقع السكانية يف اطراف بغداد انطالقاً من مبدأ توسيع قاعدة املهام 
ووجود الحاجة اىل تمييز االطراف بمفاصل خدمية تختص بشؤونها بشكل يحقق النهوض بواقعها املرتدي والذي استمر لحقب 
طويلة، ويمكن مواطني هذه املناطق من تويل شؤونهم واالرتقاء بها عن طريق مجالس النواحي التي ضمت ممثليهم وحسب 

النسب السكانية وتشكل فيها مجلس لكل قضاء من اقضية االطراف الستة الذي ترتبت
كاالتي والخارطة رقم ) 1( يوضح االقضية التابعة ملحافظة بغداد:

1-مجلس قضاء ابو غريب.
2-مجلس قضاء التاجي.

3-مجلس قضاء الطارمية.
4-مجلس قضاء املدائن. 

5-مجلس قضاء االستقالل. 
6-مجلس قضاء املحمودية.

وقد رشح من كل مجلس من هذه املجالس عدد من االعضاء وحسب النسب 
الكافية لهذه االقضية ليشكل مجلس بغداد االقليمي الذي توىل شؤون االطراف 
بشكل عام عن طريق مجالس االقضية الستة. لقد تشكلت الحكومة املحلية 
يف بغداد بعد االنتخابات العامة متمثلة بمجلس محافظة بغداد يف 31/كانون 
العراق  عموم  يف  جرت  التي  العامة  االنتخابات  بعد   2002 العام  من  الثاني 
النتخاب ممثيل الشعب عىل مستوى الربملان ومجالس املحافظات واستلمت 

الحكومة مهامها بشكل رسمي يف اذار من العام 2005. 

جديد  كنظام  اإلدارية(  )الالمركزية  لتجسيد  خاص  بشكل  وبغداد  عام  بشكل  العراق  تاريخ  يف  تجربة  اول  املؤسسة  هذه  وتعد 
أنتجته الديمقراطية بعد عقود من الشمولية واملركزية. وقد تحقق بوجود الحكومة من املحلية مساهمة املواطنني ومشاركتهم 
يف مسؤولية ادارة شؤون وتحديد احتياجاتها وتطور واقعها عىل مختلف املستويات عن طريق ممثليهم عرب العملية االنتخابية 
الحرة والبالغ عددهم )15( عضوا. لقد وسع املجلس من مساحته الرقابية عىل دوائره التنفيذية سواء يف مجال الخدمات والتي 
تمثلها امانة بغداد يف مركز العاصمة فشكلت لذلك هيئة خدمات بغداد. ويف اقضية االطراف تشكلت هيئة اطراف بغداد بعد ان قرر 
مجلس املحافظة حل مجلس بغداد االقليمي يف حزيران من العام 2007 تتوىل عنه هيئة خدمات اطراف بغداد ادارة شؤون االطراف 
والنهوض بواقعها. وقد تطلب هذا التوسع تشكيل االمانة العامة ملجلس محافظة بغداد إلدارة شؤون الكادر الوظيفي ومتطلبات 

املجالس العامة والشكل رقم ) 5 ( يوضح العالقة بني مكونات الحكومة املحلية ملجلس محافظة بغداد.

يشري مفهوم الدراسة امليداني إىل الطريقة أو الوسيلة التي اعتمدها 
الباحثان يف عملية جمع املعلومات والبيانات التي يحتاجها وقد اتبعت 

يف هذه الدراسة عدة أدوات أهمها األتي : 
االستمارة  هذه  وتتضمن  بالدراسة:  الخاصة  االستبيان  1-استمارة 

مجموعة من األسئلة تتعلق بموضوع الدراسة التي عملها الباحثان.
2-املقابلة الشخصية املبارشة : وهو أسلوب انتهجه الباحث الستقصاء 
املعلومات ، ويعتمد هذا األسلوب عىل الحوار املبارش من قبل الباحث 
محيل  مجلس  أعضاء  من   الدراسة  بموضوع  العالقة  أصحاب  مع 
، وقد أعطى  ومدراء عامني وخرباء وفنيني وإداريني ومديري أقسام 
هذا األسلوب نتائج جيدة من حيث دقة البيانات واملعلومات املعطاة 

إىل الباحث كون مصدرها ذو صلة مبارشة باملوضوع .
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3,3 جمتمع الدراسة واختيار العينة :
يشمل مجتمع الدراسة ) املجلس املحيل لقاطع االعظمية ( وهو يمثل جزء مهم لإلدارة املحلية يف محافظة بغداد و يضم ) 28 ( 
عضوا يف املجلس واعضاء مجالس االقضية البالغ عددهم 126 عضوا ومجالس النواحي 231 عضوا فضال عن ديوان املحافظة 

ورؤساء الوحدات االدارية ضمن قاطع االعظمية . وتم اختيار العينة العمدية كما موضح يف الجدول )2( 
جدول )2( مجتمع الدراسة للسلطات املحلية لقاطع االعظمية 

املصدر : الدراسة امليدانية
تضمنت أداة الدراسة  (االستبانة ) سبعة اجزاء محددة ضمنيا يف األداة وكما يأتي )ملحق 1(:

•االسئلة   من   1-5  تخص مؤرش الشفافية يف األداء التنموي املحيل. 
•االسئلة   من 6-10   تخص مؤرش األساليب املتبعة يف املشاركة املجتمعية. 

•االسئلة   من   15-11  تخص مؤرش املسائلة وتطبيق القانون.
•االسئلة من    16-20 تخص مؤرش الكفاءة والفعالية يف إدارة التنمية املحلية.

•االسئلة من  25-21 تخص مؤرش استثمار الالمركزية يف تقديم الخدمات املحلية. 
•االسئلة  من 30-26 تخص مؤرش االستجابة لحاجات املجتمع. 

•االسئلة من  35-31 تخص مؤرش النزاهة.

4,3  التحليل امليداني:
لتحديد درجة واقع املؤرشات املفاهيمية للحكم الرشيد استعملت املتوسطات الحسابية والنسب املئوية لكل فقرة ولكل مجال 

للدرجة الكلية وحسب الجداول )3 و4 و5 و6و 7و8 و 9( 
ومن اجل تفسري النتائج اعتمدت النسب املئوية االتية :

80% فاكثر ) درجة واقع املؤرشات كبرية جدا(.
71-79% ) درجة واقع املؤرشات كبرية(.

60-69% ) درجة واقع املؤرشات متوسطة(.
50-59%) درجة واقع املؤرشات قليلة(.

اقل من 50% ) درجة واقع املؤرشات قليلة جدا(.

وتراوحت درجة االستجابة من )1-5( وكما ياتي:  
1 معارض بشدة ، 2 معارض، 3 غري متاكد ، 4 موافق، 5 موافق بشدة
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نلحظ عن طريق الجدول رقم ) 3( التحليل اإلحصائي للبيانات يف مجال الشفافية يف االداء التنموي والذي يبني ان الدرجة الكلية 
لواقع مؤرشات الحكم الرشيد يف مجال الشفافية يف االداء التنموي لربنامج تنمية االقاليم لقاطع االعظمية  كانت كبرية ووصلت 

نسبة االستجابة اىل 73,10 %.

اما الجدول رقم ) 4( يشري اىل التحليل اإلحصائي للبيانات يف مجال األساليب املتبعة يف املشاركة املجتمعية والذي يبني ان الدرجة 
الكلية لواقع مؤرشات الحكم الرشيد لربنامج تنمية االقاليم لقاطع االعظمية  كانت متوسطةووصلت نسبة

 االستجابة اىل 66,73 %.
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والجدول رقم )5 ( يشري اىل التحليل اإلحصائي للبيانات يف مجال املسائلة وتطبيق القانون والذي يبني ان الدرجة الكلية لواقع 
مؤرشات الحكم الرشيد لربنامج تنمية االقاليم لقاطع االعظمية كانت متوسطة ووصلت نسبة االستجابة اىل 75,27 %.

والجدول رقم ) 6( يشري اىل التحليل اإلحصائي للبيانات يف مجال الكفاءة والفعالية يف إدارة التنمية املحلية والذي يبني ان الدرجة 
الكلية لواقع مؤرشات الحكم الرشيد لربنامج تنمية االقاليم لقاطع االعظمية كانت متوسطة ووصلت نسبة االستجابة اىل 65,90 

.%
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 والجدول رقم )7 ( يشري اىل التحليل اإلحصائي للبيانات يف مجال استثمار الالمركزية يف تقديم الخدمات املحلية. والذي يبني ان 
الدرجة الكلية لواقع مؤرشات الحكم الرشيد لربنامج تنمية االقاليم لقاطع االعظمية كانت متوسطة ووصلت نسبة االستجابة 

اىل 65,01 %.

والجدول رقم ) 8( يشري اىل التحليل اإلحصائي للبيانات يف مجال االستجابة لحاجات املجتمع.  والذي يبني ان الدرجة الكلية لواقع 
مؤرشات الحكم الرشيد لربنامج تنمية االقاليم لقاطع االعظمية كانت متوسطة ووصلت نسبة االستجابة اىل 65,01 %.
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والجدول رقم ) 9( يشري اىل التحليل اإلحصائي للبيانات يف مجال النزاهة.  والذي يبني ان الدرجة الكلية لواقع مؤرشات الحكم 
الرشيد لربنامج تنمية االقاليم لقاطع االعظمية كانت متوسطة ووصلت نسبة االستجابة اىل 68,57 %.

رابعا : االستنتاجات والتوصيات 
حظي مفهوم الحكم  باهتمام بالغ خالل السنوات األخرية سواء عىل املستوى الكيل واإلقليمي أو املحيل )اإلدارة العمومية(، أو 
عىل املستوى الجزئي )إدارة املؤسسات(، وقد انبثقت عن ذلك عدة آليات وتدابري داعمة لنظام الحكم ، كما اقرتحت يف ذلك عدة 
املجتمع  يستطيع من خاللها  التي  واملؤسسات  والسياسات  القيم  تمثل مجموعة  الحكم   ان  الجيدة.  الحكم   لقياس  مؤرشات 
من ادارة الجوانب والعالقات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والعمرانية من خالل التفاعل والتعاون املشرتك بني الحكومة 
واملجتمع املدني والقطاع الخاص اذ يتضمن الحكم الرشيد االليات التي يمكن للمواطنني من خاللها من توضيح اراءهم ومشاكلهم 

واولوياتهم وممارسة حقوقهم والتزاماتهم. ومن خالل ما عرض يف هذا البحث فقد تم توصل اىل ماييل :
املتقدم  العالم  يف  الرشيد  الحكم   مفهوم  ظهور  يف  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الظروف  من  العديد  1.تاثري 

وانتقاله اىل العالم النامي .
االداري  الجانب  عىل  ادويل  البنك  ركز  فمثال  مؤسسة  كل  اختصاص  مجاالت  حسب  وذلك  الرشيد  للحكم  مفاهيم  عدة  2.وجود 
واملؤسساتي وبرنامج االمم املتحدة الذي عرفه من خالل تضمينه عنارص املساءلة والشفافية واملشاركة وغريها ، كما عرفته 

تقارير التنمية البرشية من خالل اعتمادها عىل مؤرشات التنمية البرشية املستدامة .
وتضمن  االجتماعية  العدالة  وتعزز  السكان  لحاجات  تستجيب  كفؤه  مؤسسات  او  جهات  وجود  عىل  الرشيد   الحكم   3.يقوم 

املساواة يف الحصول عىل الخدمات . 
وهناك عدد من املؤرشات للحكم الرشيد   ) املسائلة ، العدالة واملساواة ، الكفاءة ، الشفافية واملعالجة ، النزاهة، تطبيق القانون ( 

التي من خالل تطبيقها  نستطيع ان تحقيق طموحات املواطنني يف تحقيق التنمية املكانية الشاملة 
1.يف مجال تطبيق منظومة الحكم الالمركزي للسلطات املحلية يف برنامج تنمية األقاليم يف محافظة بغداد ملعايري الحكم الرشيد, 
اظهر البحث تقدما للسلطات املحلية يف مجاالت املساءلة وتطبيق القانون والشفافية يف األداء التنموي املحيل والنزاهة وبدرجة 
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كبرية,مقابل تقدما بدرجة متوسطة يف مجاالت ,استثمار الالمركزية يف تقديم الخدمات املحلية و األساليب املتبعة يف املشاركة 
املجتمعية و الكفاءة والفاعلية يف إدارة التنمية املحلية واالستجابة لحاجات املجتمع.

الفقرات  األقاليم ملحافظة بغداد لعدد من  الرشيد يف برنامج تنمية  الحكم  التقييم بدرجة قليلة لواقع مؤرشات  البحث  2.اظهر 
املتفرقة ضمن املجاالت )املؤرشات (مثل:

الكادر اإلداري  التنمية املحلية  واملتعلقة بـ » هناك اكتفاء يف  إدارة  الفقرة رقم )4( يف املجال رقم )4( الكفاءة والفاعلية يف  أ- 
للسلطات املحلية  يف ادارة برنامج تنمية األقاليم, واألجهزة الفنية واملعدات الالزمة لعمل السلطات » 

ب-  للفقرات رقم )1( , )2( يف املجال رقم )5( استثمار الالمركزية يف تقديم الخدمات املحلية  واملتعلقتني ب » تتوافر انسيابية 
للعمل وعدم وجود خلط أو تداخل بني صالحية املجالس املحلية وجهات رسمية تنفيذية كاملحافظ والقائمقام ومدير الناحية يف 
أدارة برنامج تنمية األقاليم » و« توجد صالحية للسلطات املحلية يف فرض الرسوم والرضائب التي تراها مناسبة وبشكل مدروس 

أو الغائها وتعديلها لتعزيز املوارد املالية  املحلية واستثمارها يف خطة تنمية األقاليم« 
ج-وكذلك الفقرة رقم )5( يف املجال رقم )6(  االستجابة لحاجات املجتمع واملتعلقة بـ » ال توجد شكاوى من قبل السكان يف نطاق 

السلطات املحلية من تأخر قسم من الخدمات املدرجة أو املقرتحة ضمن برنامج تنمية األقاليم أو انعدامها  »
وقد تم الرتكيز عىل دور كل مما ياتي الهميته ودوره يف يف تعزيز قدرة وفعالية القطاع املؤسساتي الخدمي عىل تقديم الخـدمات 

األفضـل وتحقيق التنمية املستدامة  :
-الكفاءة يف توفري وادارة التنمية املحلية :  من خالل وضع اسس عادلة يف تحديد اولويات تنفيذ الخدمات ونظم تسعريها ، وضع 
حوافز لالستثمار يف الخدمات املطلوبة ووضع نظام ترشيعي وقانوني مناسب فضال عن امكانية ادارة وتشغيل الخدمات واملرافق 

بواسطة القطاع الخاص او املجتمع املدني. 
-الشفافية  واملساءلة : الشفافية يف عملية اتخاذ القرار من خالل تفعيل التخطيط باملشاركة ووضع نظام للمراقبة واملحاسبة. 
فضال عن تنمية اخالقيات االدارة وازالة كافة االجراءات املسببة للفساد وتغيري ثقافة تقديم الخدمة لدى املوظفني تجاه املواطنني.

-الالمركزية: من خالل وجود اطار واضح لتفويض السلطة من املستوى املركزي املحيل ووجود نظام ملتابعة ومراقبة استخدام 
املوارد املحلية.

-املواطنة ومشاركة ) القطاع العام والخاص ومؤسسات املجتمع املدني ( يف صنع القرار: من خالل تفعيل بناء فكر املشاركة 
املجتمعية والفعالة لكافة رشكاء التنمية .وبناء تمكني الثقافة فضال عن وضع االطار الترشيعي املناسب ملشاركة كافة فئات 

املجتمع وتطوير االجراءات التي تمكن من مشاركة الرجال والنساء بصورة متساوية.
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 ملحق )2( التعريف بربنامج تنمية االقاليم يف العراق .

1. برنامج تنمية االقاليم يف العراق 
بسبب قلة االهتمام بالتوزيع املكاني للتخصيصات االستثمارية عىل وفق املعايري يف خطط تنمية املحافظات وانسجاما مع التوجه 
. فان جزء من مهام  الزبيدي ، 2009 ، ص 155(  العراق لعام 2005 م )  العراق بموجب دستور جمهورية  ادارة  الالمركزي يف 
البنى  من  احتياجها  تحديد  لتويل  املحافظات  اىل  تنتقل  التنموية  والربامج  الخطط  وتنفيذ  اعداد  صعيد  عىل  القطاعية  الوزارات 

التحتية ذات املساس املبارش بحياة املواطنني اليومية .
بدأت خطة تنمية االقاليم يف اواخر عام 2005 حيث تم االيعاز اىل وزارة املالية ووزارة التخطيط باالعداد والتهيئة لخطة تنمية 
االقاليم للمحافظات عىل ان تكون مشاريع تنفذ يف سنة واحدة , ويتم توزيع املبالغ لكل محافظة اعتماداً عىل الكثافة السكانية 
وحسب تقديرات الجهاز املركزي لالحصاء وتكنولوجيا املعلومات . ونتيجة لكون املحافظات حديثة الخربة يف اعداد خطط خدمية 
وعىل مستوى محافظة فقد كانت تفقتقر اىل الجوانب الفنية يف حينها حيث تم تجاهل مشاريع البنى التحتية مثل املاء والكهرباء .

والفكرة من تنمية االقاليم هي ابراز دور الالمركزية للمحافظات واعطائهم الفرصة العمار مناطقهم وفقا لالولويات والحاجات 
املواطن من جهة  رأي  اخذ  االقاليم من خالل  بتنمية  الخاصة  الخطط  املواطن يف وضع  اىل مشاركة  اضافة   , للمواطنني  امللحة 
ومشاركة ممثيل املجالس االقضية والنواحي واعضاء مجالس املحافظات من جهة اخرى , كذلك اعطاء الحق ملجالس املحافظات 
القابليات  وتطوير  الوعي  زيادة  وبالتايل  املحافظة  مستوى  عىل  استثمارية  ميزانية  تمثل  كونها  عليها  واالعرتاض  باملصادقة 

واملشاركة الفعالة للمواطن والصاحب القرار .

2. الية اعداد خطة تنمية االقاليم 
1.يتم اعداد خطة تنمية االقاليم بالتنسيق مابني املحافظات ووزارة التخطيط حيث تقوم االخرية باعالم املحافظات يف شهر ايلول 

من كل عام عن مقدار التخصيص املايل لكل محافظة والذي يف  ضوئه يتم اعداد الخطط الخاصة بهم .
2.طلب وزارة التخطيط من املحافظات تزويدنا بمقرتحات املشاريع يف حدود تخصيص كل محافظة مع دراسات الجدوى وجداول 

الكميات ) وخاصة للمشاريع الجديدة املقرتحة ( .
عدم  لضمان  الوزارات  باقي  مشاريع  مع  ومقارنتها  املحافظات  قبل  من  املقرتحة  املشاريع  بدراسة  التخطيط  وزارة  3.تقوم 

ازدواجية املشاريع مع ماتنفذه الوزارات  يف املحافظات.
4.املناقشة مع ممثيل املحافظات واجراء التعديالت الالزمة ومصادقة الخطة . 

5.تقوم كل محافظة بتزويد الوزارة باملرصوفات الخاصة باملشاريع ونسب التنفيذ بصورة دورية .
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3. معرقالت تنفيذ خطة تنمية االقاليم
نتيجة الظروف فأن االلية ال تطبق بشكل كامل مما يؤدي اىل حدوث العديد من املشاكل عند التنفيذ ومن اهم تلك املشاكل :

1.عدم قيام املحافظات بأرسال خططها يف املواعيد املحددة ) اي نهاية شهر تموز كما هو جاري مع الوزارات ( مما يؤدي اىل تأخري 
املصادقة عليها وبالتايل تأخري تنفيذ الخطة .

2.عدم قيام املحافظات بتقديم دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية ملشاريعها مما يؤدي اىل ادراج مشاريع غري مبنية عىل اسس 
علمية صحيحة .

3.قيام وزارة املالية بأطالق الرصف وتمويل خزائن املحافظات قبل املصادقة عىل املشاريع وصدور الخطة من وزارة التخطيط مما 
يؤدي اىل عدم قيام املحافظات بارسال خططها يف املواعيد  املحددة كونها ضمنت التمويل واكثر من ذلك تقوم بأالعالن واملبارشة 

بالتنفيذ قبل املصادقة من قبل وزارة التخطيط .
4. كثرة التغيريات التي تقوم بها املحافظات لخططها بعد مصادقتها ويف كثري من االحيان اليتم اعالم وزارة التخطيط بذلك .

5.قيام املحافظات بأرسال كوادر غري فنية وغري متخصصة لغرض مناقشة خططها مع عدم تفعيل دور دوائر التخطيط واملتابعة 
يف بعض املحافظات .

6.تضمني التعليمات اىل فقرات تتعلق بتدوير املبالغ الغري مرصوفة مما يربك عمل الوزارات واملحافظات عىل حد سواء .
7.قيام املحافظات بادراج مشاريع وبالتعاقد عليها بكلف املبالغ املخصصة لها مما يؤدي اىل حدوث عجز يف تخصيصات السنني 

الالحقة لعدم كفايتها لجميع املشاريع .
. 8.عدم التزام املحافظات بالتوقيتات الزمنية الخاصة بأعداد املوازنة االستثمارية  

9.عدم مراعاة بعض املحافظات أسس وتعليمات أعداد املوازنة االستثمارية .
10.ضعف التعاون مع وحدات التخطيط يف املحافظات .

11.رضورة التنسيق بني املحافظات والوزارات القطاعية .
12.رضورة قيام املحافظات بوضع دراسة شاملة لكافة احتياجاتها من املشاريع ووفقاً لألولويات .

13.رضورة قيام املحافظات باقرتاح املشاريع التي تلبي احتياجات املحافظة مع عدم اقرتاح أي مشاريع ذات طابع مركزي أو 
شمويل .

4. اليات الفعل التخطيطي بعد 2003
االقاليم  وجود  خالل  من  وذلك  مركزي  ال  ديمقراطي  نظام  اىل  الشمويل  املركزي  النظام  من  الدولة  تحول  ان  فيه  شك  ال  مما 
واملحافظات , وهذا ما كفله الدستور العراقي . هذا التحول يف النظام ادى اىل تغيريات يف اليات التخطيط , انطلقت من الظروف 
اعداد  العراقية يف  التخطيط  التي تعتمد يف وزارة  االليات  اهم  . وفيما ييل  الحكم  ادارة  الدولة يف  تتبعا  التي  الراهنة والسياسات 

الخطط التنموية :
1.وجود مرجعيات الخطة : وتتمثل باملواثيق املحلية والدولية التي فيها التزامات داخلية وخارجية للعراق ومنها ما ييل :

*الدستور العراقي لعام 2005 .
الفقر  من  التخفيف  اسرتاتيجية  مثل  قريبا،  اقرارها  سيتم  والتي  اقرارها  تم  التي  الوطنية  والسياسات  االسرتاتيجيات  *كافة 

واسرتاتيجية الطاقة وسياسة التشغيل الوطنية واالسرتاتيجية الوطنية للبيئة واالسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم ...الخ.
*أالهداف االنمائية لأللفية الثالثة .

*االعالن العاملي لحقوق االنسان باجياله الثالثة .
2.وجود فرضيات : لكل فعل تخطيطي فرضيات تستند عليها لتحقيق االهداف املرجوة , فمثال خطة )2013-2017( تعتمد عىل 

ستة فرضيات أساسية تعد بمثابة منطلقات منهجية العداد الخطة وتنفيذها, وهي :
 أ.القطاع العام والخاص واملجتمع املدني رشكاء يف ارساء اسس التحول الناجح اىل اقتصاد السوق.

 ب.تهيئة إطار مناسب اقتصادي واجتماعي وبيئي , واسلوب حوكمة رشيد وشفاف يريس دعائم مرحلة التهيؤ لالنطالق نحو 
التنمية املستدامة بعد عام 2017.

 ج.اعتماد التنمية املتوازنة املدعومة بقوة جذب اقطاب قطاعية ومكانية للنمو منهجا تنمويا الرساء افاق الرؤية املستقبلية .
 د.تنمية القدرة التنافسية لالقتصاد رشط رضوري لتعجيل االندماج مع االقتصاد االقليمي والعاملي .

 ه.اعتماد منهج الحق يف تحديد اولويات التنمية لتحسني نوعية الحياة.
 و.تفرتض الخطة معدل نمو سكاني 2.8 بداللة انخفاض معدالت الخصوبة متاثرا بارتفاع مستويات تعليم املرأة وارتفاع سن 
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الزواج. 
3.املنطلقات االساسية : كل خطة تعتمد عىل مجموعة من املبادئ تهدف اىل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية . ومن 

منطلق االلتزام بواقعية الخطة , تتسم مضامني الخطة )2013-2017( التنموية باالتي: 
*ينطلق املشهد التخطيطي يف بناء فصول الخطة من معطيات الواقع.

* تسعى الخطة اىل ارساء اسس هوية االقتصاد العراقي عىل املدى البعيد من اجل تهيئة الظروف املناسبة  للتحول  من دولة الريع 
اىل دولة االنتاج.

*ارساء بيئة تمكينية  تستحث عوامل التهيئة البنائية ملفاصل االقتصاد واملجتمع خالل سنوات الخطة  ليكون عام 2017 بداية 
الدخول الفعيل  ملرحلة االنطالق نحو التنمية املستدامة.

*تركيزها الرصيح عىل النمو املولد لفرص العمل كاساس للتصدي للبطالة والفقر  وفقا ملبدأ االنصاف املستدام. 
*تفعيل دور القطاع الخاص عرب تبني صيغ متنوعة لالدارة االستثمارية، يكون القطاع العام الرشيك االسرتاتيجي يف هذه املرحلة 
) الرتفاع نسبة مساهمته يف توليد الناتج حوايل 70%(، مع اعطاء مرونة اكرب من خالل ترشيعات معززة لروح املنافسة واالطمئنان 

للمستثمرين.
*االستمرار يف  التأكيد  عىل منهج التمكني كاساس  لبناء القدرات البرشية وبما يؤدي اىل ترسيخ دعائم اقتصاد املعرفة.

*ارتكازها عىل مبدأ املشاركة املجتمعية عند صياغة االهداف والسياسات، واعتمادها الربامج وأولويات املرشوعات التنموية. وقد 
تجىل ذلك يف سلسلة اللقاءات التي عقدت مع ممثيل القطاعات والوزارات واملحافظات، وممثيل القطاع الخاص ومنظمات املجتمع 

املدني يف مرحلة اعداد الخطة، بهدف التوصل اىل توافق مجتمعي من شانه تعبئة املوارد واستنفار الجهود لبلوغ اهداف الخطة.
*منح االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية  أوزانا متكافئة يف الخطة.

*استيعاب أثر تغري التوازن الديمغرايف وفقا للفئات العمرية وتأثريها عىل التنميةمن خالل تكييف توجهات االنفاق االستثماري 
مستجيبة  تكون  كي  االجتماعي  االمان  شبكات  توجهات  وتكييف  الالئق،  العمل  لفرص  مولدا  يكون  لكي  االتحادية  املوازنة  يف 

الحتياجات الفئات الهشة، اخذة بنظر االعتبار مستويات الحرمان بني الريف والحرض وبني املحافظات.  
*يزداد الحصاد التنموي خالل سنوات الخطة مع التحسن املستمر يف املشهد االمني واالستقرار السيايس.

4.املبادئ الداعمة لفلسفة التخطيط : هنالك مجموعة من املبادئ التي تعتمد عليها وزارة التخطيط لدعم فلسفتها التخطيطية 
وهي :

 أ.التنوع والرشاكة : إعتماد التنوع يف صيغ االدارة االستثمارية ملشاريع التنمية أساس لتحقيق أهداف الخطة والتأسيس لصيغ 
رشاكة فاعلة مابني القطاع العام والخاص.

املحلية  املستقلة للوحدات  املعنوية  املتمثلة باالعرتاف بوجود الشخصية  الالمركزية  انطالقا من مبادئ   : الالمركزية   ب.القوة يف 
واقرارها بوجود مصالح خاصة بالوحدات االقليمية متميزة عن املصالح الوطنية بحيث يكون هذا مربرا لتبني نظام اداري يسمح 

بادارة هذه املصالح وتنظيمها وتسيريها محليا المركزيا وبما اليتعارض مع االهداف واملنطلقات الوطنية. 
 ج.تخضري االستثمار : تستمر الخطة يف دمج املعطيات البيئية يف منظومة التفاعالت التنموية ليكون االستثمار يف البيئة طريقنا 
اىل ارساء  اسس االقتصاد االخرض، من خالل تبني مشاريع صديقة للبيئة وسياسات تحد من استهالك الطاقة املولدة النبعاثات 
الغازات املستنفذة لطبقة االوزون والحد من التصحر وتلوث الهواء واملياه والرتبة واحياء االهوار واملحافظة عىل التنوع االحيائي 
وتبني  بيئية  رضائب  الترشيعية وفرض  اللوائح  وتغيري  السياسات  اصالح  اىل  الخطة  تدعو  كما  الخرضاء.   املساحات  وتوسيع 

اسلوب البصمة البيئية للسلع والخدمات املستوردة.   
 د.التمكني وتكافؤ الفرص : التمكني منهج التنمية البرشية املستدامة وتكافؤ الفرص من منظور النوع االجتماعي والتخفيف من 

حدة الفقر املتعدد االبعاد.
 ه.العمل الالئق : تنمية قوة العمل وتحسني ادارة سوق العمل وتهيئة بيئة ترشيعية واستثمارية مالئمة تعمل عىل توليد فرص 

العمل الالئق من أجل نوعية حياة أفضل . 
5.وجود اهداف عليا للخطة : لكل خطة تضعها الدولة اهداف عليا لتحقيق التنمية يف جميع القطاعات , مثال زيادة الناتج املحيل 

بنسبة ) 9.38%( خالل مدة الخطة 2014-2010 . 
6.وجود السياسات االقتصادية واملالية والنقدية لكل خطة : تعترب من اليات املهمة يف اي خطة تنموية , لغرض تنفيذ الخطة وفق 

ما مرسوم له ولتحقيق االهداف العليا للخطة , ومن هذه السياسات :
 أ.السياسة املالية : تركز السياسة املالية عىل تنويع مصادر التمويل وعدم االقتصار عىل  املوارد النفطية واعادة النظر يف الهيكل 
االنفاقي باتجاه توفري االموال نحو االستثمار ، ادارة الدين العام الحكومي واعادة هيكلة القطاع املرصيف واصالح الهيكل االداري 



60

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور الحوكمة

واملؤسيس للدولة بما يضمن تنفيذ ومتابعة االنفاق العام والرقابة وتحسني نوعية وتوقيتات اصدار البيانات املالية واالقتصادية . 
 ب.السياسة النقدية : من خالل اتباع سياسة نقدية داعمة لالستقرار والتنمية  وفاعلة يف اتجاه االستمرار يف كبح جماح الضغوط 
االدوات  اىل تفعيل   السعي  الخطة مع  التوسعية خالل سنوات  االنفاقية  السياسة  االستمرار يف تطبيق  الناجمة عن  التضخمية 

النقدية باتجاه تحفيز االستثمار والنمو من خالل اشارة سعر الفائدة . 
القطاعية  االولويات  مبدأ  من   )2014-2010( الخطة  يف  االستثمارية   السياسة  التوجهات  تنطلق   : االستثمارية   ج.السياسات 
وعليه حظي قطاع النفط والكهرباء ثم الزراعة باالولويات االستثمارية ، كما سعت السياسة االستثمارية اىل تعزيز الهدف املكاني 
من خالل تخصيص مانسبته 12.5% من اجمايل االستثمار الحكومي يف الخطة لربنامج تنمية االقاليم تعزيزا ملبدأ اسايس يدعم 

الالمركزية ويعطي دورا اكرب للحكومات املحلية يف الشان التنموي . 
 د.سياسة دعم القطاع الخاص : ان سياسة دعم القطاع الخاص كانت واضحة يف خطة ) 2010 – 2014( اذ قدرت مساهمة 

القطاع الخاص يف تمويل االستثمار التنموي بـ)46 %( سواء من املصادر املحلية واالجنبية .
اهداف  , ومعرفة ماهو مخطط وما منفذ من  القوة والضعف فيها  لتقييم ملعرفة مناطق  : كل خطة تخضع  الخطط  7.تقييم 
الخطة , ومن ثم استخدام هذه املؤرشات يف الخطط القادمة . فمثال حقق الناتج املحيل االجمايل باالسعار الثابتة االتجاه العام 

املرسوم يف خطة التنمية الوطنية 2010 -2014 .

ملحق )3( عالقة احلكومة احمللية باحلكومة املركزية وجملس حمافظة بغداد ودوره الرقابي
1.عالقة احلكومة احمللية باحلكومة املركزية

ان العالقة بني الحكومة املحلية والحكومة املركزية تكون مؤطرة بالقوانني والترشيعات وذلك عن طريق الصالحييات التي تذكر 
بهذه القوانني. فقانون الحكومة املحلية املتمثل بالرقم 21 لسنة 2009 والذي دخل حيز التنفيذ منذ صدوره وقد تم بموجب هذا 
القانون نقل الصالحيات والسلطات املتعلقة بادارة املحافظات والوحدات االدارية من الوزارات اىل مجالس املحافظات باستثناء 
الصالحيات الحرضية للحكومة االتحادية. لذلك فان الحكومة االتحادية عمدت اىل ترسيخ مبادئ الديمقراطية والالمركزية االدارية 
للحكومات  املناسبة  املالية  التخصيصات  لهم وباالخص توفري  املستلزمات  لهم كافة  االدارية وتوفري  الحكومات  وذلك بتشجيع 

املحلية لتنفييذ مشاريعها والقيام بخدماتها التي تؤديها اىل املواطنني وكذلك تذليل جميع العقبات.

2. جملس حمافظة بغداد ودوره الرقابي
مجلس محافظة بغداد يمثل الجانب الترشيعي وحسب ما نصت عليه املادة )2( من الفقرة أوالً قانون مجلس املحافظات رقم 21 
لسنة 2008 »مجلس املحافظة هو أعىل سلطة ترشيعية ورقابية ضمن الحدود اإلدارية للمحافظة لها الحق يف إصدار الترشيعات 
والقوانني  الدستور  يتعارض مع  ال  بما  اإلدارية  الالمركزية  مبدأ  إدارة شؤونها وفق  يمكنها من  بما  املحافظة  املحلية يف حدود 
إىل جنب مع  املجالس تعمل جنباً  منتخباً«، وهنالك عدد من  املحافظة من »واحد وخمسون عضواً  االتحادية«. ويتألف مجلس 
مجلس املحافظة وهي مجالس القواطع وعددها )تسعة مجالس( مقسمة حسب األحياء واملحالت، وهناك هيئة خدمات إطراف 
الهيئات  تعمل عدد من  بغداد  النواحي، وضمن مجلس محافظة  أقضية( وعدد من مجالس  بغداد وترشف عىل )ستة مجالس 
واللجان مؤلفة من أعضاء املجلس، وهناك لجان مماثلة لها تعمل ضمن بقية املجالس األنفة الذكر وتقوم هذه اللجان بدراسة 
املواضيع املوكلة إليها وتقدم التوصيات واملقرتحات للمجلس الذي يتوىل إصدار القرارات والتعليمات بشأنها. باإلضافة إىل أمانة 
املجلس التي تقوم باألمور ولشؤون اإلدارية وتتألف من عدد من املوظفني املنفذين.  تتألف السلطات املحلية يف محافظة بغداد من 

التشكيل اآلتي:

املحافظة واألمانة يخضعان  تنفيذيان ممثالن يف  املحافظة ولها جهازان  العليا يف  السلطة  املحافظة وهي  أواًل: سلطة مجلس 
إلرشافه ورقابته.

ثانيًا: سلطة مجلس القضاء أو القاطع وله جهاز تنفيذي بالقائمقام يكون خاضعاً إلرشافه ورقابته.
الناحية يكون خاضعاً إلرشافه ورقابته ويلتزم أعضاء  بمدير  تنفيذي ممثالً  الحي وله جهاز  او  الناحية  سلطة مجلس  ثالثًا: 
املجلس بأحكام الدستور والقوانني والترشيعات العراقية النافذة وبأحكام النظام الداخيل للمجالس البلدية واملحلية يف محافظة 

بغداد.

ان امانة بغداد هي ضمن نطاق مجلس محافظة بغداد أي ان مجلس محافظة بغداد يمثل الجهة الرقابية عليه واملتابعة لبعض 
املشاريع  تلك  يراقب  بغداد، ولكن هنا يطرح تساؤل: )هل هنالك كادر فني متخصص  امانة  تقدمها  التي  املشاريع والخدمات 
االجابة عىل  ان  ؟   الرقابي  بممارسة دوره  املحافظة  بغداد يسمح ملجلس  امانة  قانون  ان  املجلس(؟، وهل  قبل  والخدمات من 
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التي يكون  اللجان  لديه مجموعة موظفني متخصصني يشاركون يف  املحافظة  ، فمجلس  بنعم  ان يكون  االول ممكن  التساؤل 
عدد من اعضائها اعضاء من مجلس املحافظة لذلك فان لديهم الخربة والدراسة باعمالهم، وهذا هو نتاج الديمقراطية، فاعضاء 
الشعب حيث رأوا فيهم صورة من يمثلهم ويحققوا لهم افضل  انتخابهم من قبل  املحافظة هم اعضاء تم  املجلس أي مجلس 

الخدمات عن طريق ايصال معاناتهم واصواتهم وباالخص كونهم جهة مهمة يف محافظتهم ولهم سلطة رقابية.
اما االجابة عىل التساؤل الثاني فان االجابة تتمثل بال . ومن املالحظ ان ملجلس املحافظة  دور مهم  اال انه يتعارض مع قانون 
امانة بغداد ) بالرغم من وجود هيئة منبثقة من مجلس املحافظة تقوم بمتابعة اعمال امانة بغداد( مما ال يسمح له باداء دوره 
الرقابي بافضل الطرق ويقترص دوره رقابي عىل اطراف مدينة بغداد  يف الوقت نفسه ولكن يجب ان يدعم اعضاء هذه املجالس 
بعدة عوامل لكي تنجح اعمالهم والنجاح الذي يحققوه ليس لهم فحسب فهو نجاح للدوائر نفسها عن طريق انجاز اعمالهم 

بصورة سليمة وكل ذلك ينصب يف خدمة املواطن.

3. األجهزة البلدية : 
املدن سواء  , ألن جميع فعاليات  للمجتمع  املدن من خدمات  تلك  تقدمه  ما  بمقدار  يقاس   , املدن  لتطور  الحقيقي  املعيار  إن    
الفعاليات الدينية منها أو التجارية أو الصناعية , تكون مرتكزة عىل قطاع الخدمات , و لذلك فأن الخدمات تحتل أهمية كبرية يف 

حياة السكان و هي أساس املراكز الحرضية ...
 و األجهزة البلدية هي أجهزة  تنفيذية و إرشافية , هدفها تحقيق مستوى معييش أفضل للمجتمع بتوفري الخدمات الصحية و 
التعليمية , و االجتماعية , و غريها , أسوة بالدول املتقدمة , و بصورة عادلة دون تمييز . ويمكن تصنيف األجهزة البلدية إىل 

األجهزة البلدية التابعة للسلطة املركزية واألجهزة البلدية التابعة للسلطات املحلية .

1,3 األجهزة البلدية التابعة للسلطات  املركزية.
 وهي املديريات البلدية التابعة إىل أمانة بغداد التي ترشف عىل مركز محافظة بغداد ) داخل التصميم األساس ملدينة بغداد  ( أو إىل 
وزارة األشغال و البلديات التي ترشف عىل املناطق خارج مدينة بغداد و بقية املحافظات العراقية  , إذ تشكل بموجب القانون و 
تتألف أجهزنها الفنية و اإلدارية من عدد من األعضاء ) فنيني , و موظفني ,وعمال يدويني ( , يخضعون إىل قانون الخدمة املدنية , 
و ترسي عليهم األحكام و األوضاع التي ترسي عىل موظفي السلطات املركزية من تعيني , و ترفيع , و غريها . و تقوم بتنفيذ كافة 
األوامر و القرارات الصادرة من الوزارة , أومن أمانة بغداد , و لهذه املديريات صالحيات إصدار املوافقات الرسمية ,و الرخص  و 
األجازات للمواطنني , للقيام باألعمال التجارية أو البناء ) بمنح رخص املحالت التجارية و أجازات البناء ( . كذلك تمنح املوافقات 
عىل القيام باألعمال املقرتحة التي تقدمها املجالس االستشارية يف املناطق كافة . إن هذه املديريات لها شأن كبري بحياة املواطنني 

و تشكل جزءا حيويا ألي بلد . الشكل ) 4.3 («
   لقد صدر قانون إدارة البلديات رقم )65( سنة   1964,  حيث تم تحديد مهام و مسؤوليات البلديات وتم تعريفها عىل إنها 
مؤسسات محلية تقوم باألعمال و الخدمات املنصوص عليها يف هذا القانون أو يف قانون أخر تتمثل صالحياتها كالتايل ) الكناني 

، 2007، ص افاق ( :
1.صالحية تقرير و متابعة 

2.صالحية تنفيذ
مع العلم إن صالحية التنفيذ يمارسها أمني بغداد أو  مدير البلدية التابع للناحية أو املدينة و اللجنة التنفيذية . لقد نص قانون 

البلديات وفق املادة )46( و )47 ( وكاآلتي: 
•املادة السادسة و األربعون وتتضمن فعاليات مختلفة كتهيئة مواقع بعض الفعاليات أو مساعدة املحتاجني و خدمات أساسية 

ندرجها يف أدناه :
1.تنظيف الشوارع ورفع القمامة وجمعها و حرقها بعيدا عن األحياء السكنية حفاظا عىل الصحة العامة .

2.ردم املستنقعات و الربك ومناطق تجمع املياه .
3.أكساء الشوارع وتبليطها .

•املادة السابعة واألربعون 
تم وفق هذه الفقرة تحديد فعاليات عديدة تقوم بها األجهزة البلدية يف حالة توفر املوارد املالية الالزمة هدفها تحقيق املصلحة 

العامة ومن أهم هذه الفعاليات :
1. توسيع الشوارع تبليطها ورصفها .
2. تشجري الشوارع وسقيها باستمرار.

3.تنظيم مناطق أعمال الباعة املتجولني و أصحاب الحوانيت و األكشاك. 
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4. االهتمام بالحدائق واملتنزهات العامة وتخصيص مناطق خاصة إلنشاء حدائق إضافية 
5.إنشاء األسواق العامة و محالت املزاد العلني .

               إن تلك البلديات تعاني من مشاكل و معوقات عديدة تتمثل يف عدم و جود سياسة واضحة لعملها كما و تفتقد إىل 
البلديات عموما و الخدمات خصوصا ) الكناني ، 2007(  كما و تعاني من التمسك باملركزية  االسرتاتيجيات املحددة يف مجال 
الشديدة اتجاه املجالس البلدية. إضافة إىل املشاكل الناجمة عن ضعف اإلمكانيات املالية و البرشية و عدم امتالكها إىل األجهزة و 
املعدات الحديثة و املتطورة التي تسهل عملية تقديم الخدمات وأن وجدت هذه اآلالت و املعدات فقد تفتقر هذه األجهزة إىل الكوادر 
املواطنني و عدم  إىل تذمر  العراق كافة و يؤدي  الخدمات ملدن  ابسط  انعدام  أو  األمر يسبب سوء  املتخصصة الستخدامها وهذا 
إسنادهم لألعمال البلدية مما يتطلب إعادة النظر يف املخططات األساسية للمدن و الترشيعات و القوانني و اعتماد األسس العلمية 
الحديثة لإلدارة و التنظيم و التنسيق و التغلب عىل كافة املعوقات و تشجيع املواطنني للمشاركة يف عملية اتخاذ القرار من خالل 

زيادة الوعي يف أهمية دورهم عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة كالصحف و اإلذاعة و التلفزيون .
2.3  لجان الخدمات يف مجالس االقضية والنواحي التابعة للسلطات املحلية.

اللجان  . وتتمتع هذه  , و ينتخب أعضاؤها من قبل مجالس االقضية  القانون  التي تشكل بموجب   وهي األجهزة االستشارية 
بالشخصية املعنوية و النتائج القانونية املرتتبة عىل ذلك .

-الوجود القانوني املستقل ,
- الجهاز اإلداري الخاص .

-الذمة املالية الخاصة  .
-حق التعاقد و التقايض .

-0-   أهلية اكتساب الحقوق و تحمل نتائج أعمال موظفيها .
  أما مهام هذه اللجان فتتضمن إعداد الخطط التنموية للمدن وتحديد املشاريع التي لها األولوية يف التنفيذ و توفري الخدمات 
بكفاءة ولها سياسات عمرانية و اجتماعية و اقتصادية محددة تهدف أوال وأخريا إىل تحقيق الخدمات للمجتمع. الشكل )  5.3 (
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التأثري املتبادل واالرتدادي بني جودة اخلدمة االمنية والتنمية املستدامة

                                                                                                                                                                    حبث تقدم به 
                                                                                                                                                                       د. عماد احلرش

                                                                                                                                                                            اىل املؤمتر العلمي االول 
                                                                                                                                                                                اهداف التنمية املستدامة 2030

خارطة طريق يف اطار تنموي مستدام
                                                                                                                                                                                    وزارة التخطيط 2016 

املبحث األول 
اإلطار املنهجي والدراسات السابقة

امللخص
يهدف هذا البحث إىل إبراز الدور الفاعل الذي يقوم به قطاع االمن يف عملية التنمية املستدامة بكل جوانبها االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية ضمن االقتصاد العاملي وتسليط الضوء عىل واقع مساهمة القطاع االمني يف عملية التنمية املستدامة العراقية. تُعد 
جودة الخدمة من املجاالت األكثر أهميه يف قطاع الخدمات االمنية ، ان البحث يف مستوى جودة الخدمات عامة ، والخدمات االمنية 
خاصة ، يقوم عىل أسلوب البحث العلمي الذي جرى عن طريق استخدام مقياس جودة الخدمة املكون من خمسة إبعاد رئيسة 

هي )امللموسية ، االعتمادية ، االستجابة ، األمان ، والعاطفة(.
Abstract

 This research aims to highlight the active role of the security services quality in the sustainable development
 process with all economic, social and political aspects and emphasizing on the contribution of the security services
 quality to the Iraqi sustainable. The quality of service is one of the most important area in security services
 sector in the level of the general services quality , and search specialty security services , which dependent on
 scientific research method , by using SERVQUAL scale. this scale contains five dimensions )Tangible, Reliability,

.)Responsiveness, Assurance and Empathy

املقدمة
تَُعْد مؤرشات التنمية املعيار األساس للمنظمات الدولية املعنية بتقدير نسبة النمو يف إجمايل الناتج املحيل بالنسبة ملختلف دول 
العالم ، الذي يُبنى عليه وضع الدولة االقتصادي ومقدرتها التنافسية ، وتتطلب عملية البناء التنموي توزيع األدوار بني القطاعني 
العام والخاص ، وكذلك توسيع درجة املشاركة يف إنجاز القرار التنموي ومراقبة تنفيذه ومساءلة منفذيه. وتظل العالقة وثيقة 
بني التنمية الوطنية الشاملة ، وبني النظام األمني الذي تحققه التنمية وتتحقق به وتتبادل معه مقومات االستقرار والتطور ، 
باعتماد أحدهما عىل اآلخر ، فال تنمية دون نظام أمني واٍق وال نظام أمني واٍق دون تنمية توفر مقوماته. إذ ان تواصل معطيات 
التنمية يف مجال التصنيع املدني والعسكري ، ويف مجال النقل واملواصالت، وتهيئة املوانئ واملطارات ، ومد جسور الصالت والتفاعل 
مع املجتمعات األخرى عرب قنوات التجارة والسياسة والتعليم والثقافة كل ذلك يتيح مساحة أوسع لخدمة أغراض األمن ، ويضمن 
استقرار املجتمع ونمائه. لذا فإن األمر يستوجب من أجهزة الرشطة القيام بأداء أعمالها بشكل عايل املستوى خصوصاً أن بعض 
خدماتها يعتمد عىل رسعة االستجابة وإشباع حاجة األمن والهدوء والسكينة ، ومن ثَُم ال بّد من استخدام فلسفة إدارية جديدة 
متمثلة يف إدارة الجودة الشاملة وفقاً ملا تهدف اليه وزارة الداخلية يف تنفيـذ سياسة األمن الوطني للدولة يف حفظ األمن الداخيل 
الناس وحرياتهم واألموال  ارواح  العراق وحماية  العام يف جمهورية  النظام  ، وتوطيد  السياسة  تلك  واملساهمة يف وضع ورسم 
واتخـاذ  كافة  بأشكاله  االرهاب  الجرائـم ومكافحة  ارتكاب  دون  الحيلولة  عن  ، فضالً  يهددها  اي خطر  والخاصة من  العامة 
بالتنسيق مع  الصلة وتطويرها  ذات  االتحادية واملحلية  الوظائف  اداء  بارتكابها. عن طريق  املتهمني  القانونية بحق  اإلجراءات 
الوزارات االخرى والدوائر املختصة يف االقليم واملحافظات غري املنتظمة يف اقليم يف املهام املشرتكة )املادة )2( قانون وزارة الداخلية 

رقم )20( لسنة 2016(.
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 مشكلة البحث
تتبلور مشكلة البحث بعدد من التساؤالت ، التي هي: 

- هل تحققت جميع األهداف املرجوة يف خطة التنمية املستدامة؟
- هل املوارد التي ُخصصت للخطة كانت كافية ومناسبة لها؟

- هل االسرتاتيجيات األمنية استطاعت أن تحمي املقومات واملخرجات التنموية؟
- وهل املخصصات املالية للقطاع األمني كانت كافية وكفيلة للقيام بأمن وحماية وسالمة معطيات الخطة التنموية كافة؟

اهداف البحث 
يهدف هذا البحث اىل التعرف عىل العالقة الرتابطية بني جودة الخدمة االمنية والتنمية املستدامة يف تحقيق حياة الرفاهية لعموم 

املواطنني عىل حٍد سواء عند توافر البيئة االمنة املستقرة املؤاتية إلحداث عملية التنمية.
فرضية البحث

يستند البحث إىل الفرضية الرئيسة اآلتية: »يفرتض البحث وجود تأثري متبادل وارتدادي بني جودة الخدمة االمنية وتحقق اهداف 
التنمية املستدامة« ، وتنبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية:

- يوجد تأثري متبادل وارتدادي بني امللموسية وتحقق اهداف التنمية املستدامة.
- يوجد تأثري متبادل وارتدادي بني االعتمادية وتحقق التنمية املستدامة.
- يوجد تأثري متبادل وارتدادي بني االستجابة وتحقق التنمية املستدامة.

- يوجد تأثري متبادل وارتدادي بني االمان وتحقق التنمية املستدامة.
- يوجد تأثري متبادل وارتدادي بني العاطفة وتحقق التنمية املستدامة.

الدراسات السابقة

1.دراسة السلطان )2013( 
محافظة  يف  االهلية  املستشفيات  يف  املستفيدين  إىل  املقدمة  الصحية  الخدمات  مستوى  وتقييم  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
البرصة عن طريق قياس ابعاد جودة هذه الخدمات املتمثلة )امللموسية ، واالعتمادية ، واالستجابة ، واالمان والتعاطف ، والفندقة( 

باستخدام استمارة استبانة محكمة ومختربة تضمنت ستة متغريات تمثل ابعاد جودة الخدمات الصحية.

2.دراسة الطويل وأخرين )2010(
وتحديد  نينوى  محافظة  يف  املستشفيات  من  مجموعة  يف  الخدمات  جودة  أبعاد  اقامة  أمكانية  تحديد  اىل  الدراسة  هذه  هدفت 
املستشفى االكثر استجابة ألبعاد جودة الخدمات من اجل اقامتها ، عن طريق استمارة استبانة صممت لهذا الغرض ، وتوصلت 

الدراسة إىل ان هناك تباينا يف ابعاد جودة الخدمات بني املستشفيات قيد البحث.
)2003( Talluru 3. دراسة

توصلت هذه الدراسة اىل أن رسعة االستجابة واملوثوقية وامتالك الكوادر العاملة للباقة والتعامل الالئق واالحرتام ، واملظهر املادي 
للمؤسسة من حيث املعدات واالجهزة ، واالهتمام الذي يبديه العاملون التعاطف والتفهم عوامل تؤثر عىل الرضا عن الخدمات 

املقدمة من قبل املؤسسة.
)2007( Simon دراسة

املشكوك  الخدمات  توضيح  أمكانية  املقدمة  الخدمة  قياس رضا عن  عند  االعتبار  بنظر  تؤخذ  ان  يجب  أنه  الدراسة  هذه  أكدت 
بتقديمها للمرىض واملعرفة الحقيقية بحقوق املرىض وواجباتهم ، مشاركة ارسة املريض فيتكون أدراكه عن مستوى الخدمات 
، االتصاالت املستمرة مع املريض بعد خروجه من املستشفى ، ودرجة فهم واستيعاب املريض للمعلومات ومشاركة املرىض يف 

عمليات التحسني املستمر يف واقع الخدمات الصحية.

املبحث الثاني اإلطار النظري
جودة اخلدمة االمنية والتنمية املستدامة

يتناول هذا املبحث املفاهيم االساس الخاصة بموضوع البحث املتمثل بالتنمية املستدامة وجودة الخدمة االمنية ، والتي سيتم 
القاء الضوء عليها ملعرفة ماهيتها واهميتها بالنسبة ملوضوع البحث بصورة دقيقة وهذه املفاهيم هي:

التنمية املستدامة
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يستخدم مفهوم التنمية الحديث ليشري اىل عمليات التغري االيجابي يف املجتمع ويستند اىل خطط وبرامج علمية معدة ومدروسة 
للوصول اىل األهداف املرجوة )عبد الله ، 2004(. أما مفهوم االستدامة كتعريف تعني استجابة التنوع الحيوي بجميع عنارصه 
ليقابل متطلبات السكان كاستخدام املوارد لتحقيق التنمية الكاملة او الشاملة وانجاز صيانة املوارد الحية وإنتاجيتها لكل من 

األجيال الحالية واألجيال املستقبلية وفقاً لهذه الظروف الهيكلية. 
وقد ظهر مفهوم التنمية املستدامة أو املتواصلة ، والذي يجمع االقتصاديون عىل تعريفه عىل أنه تلك التنمية املبنية عىل االدارة 
الجيدة للموارد املتاحة بما يخدم األجيال الحالية مع عدم املساس بمستقبل األجيال القادمة ، ولعل هذا املفهوم يف إطاره العام 
هو مفهوم بيئي يف األساس ، ولكنه تحول إىل مفهوم تنموي شامل يراعي ثالثة محاور أساس ، وهي املحور االجتماعي اإلنسان 
للمصادر  استنزاف  البرشية دون  الحياة  بتحسني نوعية  أساساً  تعنى  املستدامة  فالتنمية   ، البيئي  االقتصادي واملحور  املحور   ،
الطبيعية واستغاللها فوق قدرتها الطبيعية. وتعني تنمية اإلنسان الذي هو رأس املال الحقيقي هدفاً وغاية نهائية مطلقة ، عن 
التي تحقق له قدراً من االستمتاع  املادية وتوافر الظروف واألجواء املجتمعية  املادية وغري  طريق توافر وإشباع جميع حاجاته 

بحقوقه كإنسان )جرب ، 2009(. وقد تعددت تعريفات التنمية املستدامة ، ندرج منها ما يأتي:
1. التنمية املستدامة تعني »تلبية احتياجات الحارض دون أن تؤدي إىل تدمري قدرة األجيال املقبلة عىل تلبية احتياجاتها الخاصة« 

)اللجنة العاملية للتنمية املستدامة ، 1987(.
2. التنمية املستدامة تعني »إدارة املوارد االقتصادية بطريقة تحافظ عىل املوارد والبيئة ، أو تحسينها لكي يمكن األجيال املقبلة 

من أن تعيش حياه كريمة أفضل« )مؤتمر األمم املتحدة للبيئة والتنمية يف قمة ريو دي جانريو ، 1992(.
وتحقيق   ، واالجتماعي  االقتصادي  الرخاء  يكفل  بشكل  املتاحة  الطبيعية  للموارد  الحكيمة  »اإلدارة  تعني  املستدامة  التنمية   .3

االحتياجات اإلنمائية والبيئية لألجيال الحالية واملقبلة« )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ، 2014(.
ومن هنا ندرك أنه ليس هناك اتفاق محدد حول تعريف التنمية املستدامة ، ولكن جميعها تؤدي إىل املفهوم نفسه ، الذي يعرف 
التنمية املستدامة بأنها مفهوم شامل لتلبية احتياجات البرش يف الوقت الحايل وتحسني ظروفهم املعيشية دون املساس بقدرة 
األجيال القادمة عىل تحقيق أهدافها ، ولها ثالث أركان مرتابطة ، هي التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية وحماية البيئة ، 

وهو املفهوم الذي يتبناه هذا البحث.

خصائص التنمية املستدامة
حدد مؤتمر األمم املتحدة الذي انعقد يف جانريو عام )1992( خصائص التنمية املستدامة فيما يأتي )لطفي ، 2005(:

1. تنمية طويلة األجل تعتمد عىل تقدير اإلمكانات املتوافرة وتخطيطها ألطول مدة مستقبلية. 2. تراعي حق األجيال القادمة يف 
املوارد الطبيعية املوجودة.

3. تراعي احتياجات البرش لتحسني نوعية حياتهم.
4. تدعو إىل عدم استرتاف املوارد الطبيعية أو تلوثها والحفاظ عىل املحيط الحيوي للبيئة.

5. تنسق سياسات استخدام املوارد مع توجيه االستثمارات والبدائل التكنولوجية لتحقيق تنمية متكاملة.

أبعاد التنمية املستدامة
البيئية  األبعاد  ، وهي  للموارد  والرتشيد  بالضبط  يتسم  تفاعيل  إطار  يف  وتداخل  ترابط  ذات  األبعاد  ثلثية  املستدامة  التنمية  تَُعْد 
واالقتصادية واالجتماعية ، وهناك من يضيف بعداً رابعاً ويسمى بالبعد التكنولوجي ، وهذه األبعاد هي )غنيم و أبوزنط ،  2008(:

1. البعد البيئي للتنمية املستدامة
يعني البعد البيئي للتنمية املستدامة تحقيق الرفاهية االقتصادية لألجيال الحارضة والقادمة مع الحفاظ عىل البيئة وحمايتها من 

التلوث وتمكينها من توافر مستٍو معييش يتحسن باستمرار مع مرور الزمن ، وان هذا البعد يتضمن:
أ. املحافظة عىل املوارد املائية عن طريق تقليل الهدر وانشاء السدود لخزن املياه واملحافظة عىل املياه الجوفية وكذلك العمل عىل 

تحسني شبكات املياه والرصف الصحي وتحسني نوعية مياه الرشب.
 ، الحراري(  االحتباس  املناخ من  العاملي )حماية  املناخ  يف  تغيريات كبرية  احداث  ما من شأنه  باستخدام كل  املخاطرة  ب. عدم 
الكرة  يف  الحياة  عىل  تؤثر  مناخية  وتغريات  سلبية  اثار  حدوث  اىل  تؤدي  والكيمياوية  النووية  واملخلفات  املختلفة  فاإلشعاعات 
االثار  البيئة من جميع  التلوث وحماية  بيئة خرضاء خالية من  ايجاد  العمل عىل  املستدامة  للتنمية  االساس  فالهدف  االرضية. 

السلبية لجميع املخلفات الصناعية.
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2. البعد االجتماعي للتنمية املستدامة
وهو حق اإلنسان الطبيعي يف العيش يف بيئة نظيفة وسليمة يمارس عن طريقها جميع األنشطة مع كفالة حقه يف نصيب عادل 
من الثروات الطبيعية والخدمات البيئية واالجتماعية. ويتضمن هذا البعد االنعكاسات واملؤرشات املتعلقة باملستلزمات االجتماعية 

لتحقيق التنمية املستدامة واستمرارها من حيث:
أ. توافر الحكم الصالح للمجتمع ويتم اختياره بأسلوب ديمقراطي وان تكون املشاركة يف الحكم من قبل جميع افراد املجتمع.

ب. توافر االحتياجات األساس من خدمات صحية وبرامج تعليمية متكاملة من املراحل األولية إىل املراحل العليا.
ج. السيطرة والتحكم يف النمو السكاني وتوزيع السكان واالهتمام برعاية وتكوين األرسة بشكل عام.

3. البعد االقتصادي للتنمية املستدامة
االنعكاسات  البعد  هذا  ويتضمن  للتنمية.  قاعدة  باعتبارها  متكامل  اقتصادي  كيان  هي  البيئة  أن  من  االقتصادي  البعد  ينبع 

واملؤرشات الحالية واملستقبلية للنشاط االقتصادي عىل البيئة ، من حيث:
أ. الحفاظ عىل معدل نصيب الفرد من استهالك املوارد الطبيعية.

ب. توجيه املوارد من اجل االستغالل االمثل لتحسني ورفع مستويات املعيشة )القضاء عىل الفقر(.
ج. تقليل الفوارق والتفاوت يف توزيع الدخول بني االغنياء والفقراء )الحد من التفاوت يف توزيع الدخول(.

4. البعد التكنولوجي للتنمية املستدامة )البعد اإلداري والتقين(
إن هذا البعد هو الذي يهتم بالتحول إىل تكنولوجيات أنظف وأكفأ تنقل تمع إىل عرص يستخدم أقل قدر من الطاقة واملوارد ، وأن 
يكون الهدف من هذه النظم التكنولوجية إنتاج حد أدنى من الغازات وامللوثات ، واستخدام معايري معينة تؤدي إىل الحد من تدفق 

النفايات وتعيد النفايات داخلياً. ويتضمن هذا البعد االنعكاسات واملؤرشات اآلتية: 
أ. استعمال التكنولوجيا االنظف يف الصناعة: اذ ان انتشار الصناعات واملنشآت ادى اىل زيادة التلوث ، ففي البلدان املتقدمة يتم الحد 
من تدفق التلوث او مكافحة التلوث البيئي عن طريق فرض غرامات مالية كبرية او وضع اجراءات وقوانني صارمة عىل املنشآت 

من اجل تقليل التلوث. 
للتلوث من  اقل كفاءة واكثر تسببا  ما تكون  النامية كثرياً  البلدان  املستخدمة يف  التكنولوجيا  ان  العالية:  التكنولوجيا  تبني  ب. 

التكنولوجيا املستخدمة يف البلدان الصناعية.
التنمية  ال يتجزأ من مؤرشات  تَُعْد جزءاً  املؤرشات  تلك  أن  القول  املستدامة نستطيع  التنمية  أبعاد  عن طريق مراجعة مؤرشات 
املستدامة ، وتكتسب أهمية خاصة يف كونها تحقق أهداف التنمية املستدامة عن طريق مراقبة الوضع القائم ورصد التغريات التي 
تحدث عىل البيئة واملوارد والثروات الطبيعية ، والخدمات البيئية واالجتماعية ، وفرص التنمية املستقبلية سواًء كانت إيجابية أو 
سلبية. وبتوافر بيئة آمنة مستقرة مؤاتية إلحداث عملية التنمية املستدامة يكون هناك ارتباط شديد بني قدرة عىل تحقق أهداف 
االمنية  بالخدمة  املستدامة  التنمية  ارتباط  به بما يجعل من  تنعم  الذي  االمنية(  )الخدمة  األمن  ، وبني حجم  املستدامة  التنمية 

مسألة جوهرية يف حالة تأثري األوضاع التنموية عىل أمن وبقاء الدولة ذاته. 
التنمية املستدامة عىل مستوى كل دولة ،  الباحثون االقتصاديون عدة طرائق ومؤرشات يف محاولة منهم لقياس  وقد استخدم 
وعىل مستوى العالم ، إذ أن اآلثار املرتتبة يف دولة ما تنتقل تلقائياً إىل كل دول العالم خاصة فيما يتعلق باآلثار البيئية. ونظراً لتعدد 
مؤرشات قياس التقدم يف تحقيق التنمية املستدامة ، يستخدم الباحث مقياس املؤرشات املؤسسية للتنمية املستدامة التي وردت 

يف دراسة )االمم املتحدة  ، 2001 ( ، وهي:
1. الحصول عىل املعلومات بالوسائل اإللكرتونية: املشرتكون يف االنرتنت ، الوسطاء ، والحواسيب الشخصية. يقيس هذا املؤرش 
مدى مشاركة البلدان يف عرص املعلومات )عدد املشرتكني يف االنرتنت لكل 1000 شخص ، عدد الوسطاء لكل 1000 شخص ، وعدد 

الحواسيب الشخصية لكل 1000 شخص(. 
2. الحصول عىل املعلومات تبني هذه املؤرشات مدى حصول السكان عىل املعلومات )عدد أجهزة التلفاز لكل 1000 نسمة ، والراديو 

لكل 1000 نسمة ، وعدد الصحف اليومية لكل 1000 نسمة(. 
3. الحصول عىل وسائل االتصال: يَُعْد هذا املؤرش اعّم مقياس لدرجة تطور االتصاالت السلكية والالسلكية يف اي بلد خطوط الهاتف 

الرئيسة )عدد خطوط الهاتف الرئيسية لكل 1000 نسمة(.
4. العلم والتكنولوجيا: العلماء واملهندسون يف مجال البحث والتطوير )عدد العلماء واملهندسني العاملني يف مجال البحث والتطوير 

لكل مليون نسمة. واالنفاق عىل البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج املحيل االجمايل(.

جودة اخلدمة االمنية
قبل التطرق إىل تعريف جودة الخدمة االمنية نعرف الجودة والخدمة. فالجودة عرفتها عىل إنها درجة تلبية مجموعة الخصائص 
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املورثة يف الخدمة ملتطلبات الجمهور. أما الخدمة فتعني كل فعل أو إجراء يمكن لطرف أن يقدمه لطرف آخر ويكون أساساً غري 
أو ال يرتبط تقديمه بمنتج مادي )Kotler, 1997(. والخدمة االمنية هي  ، وقد يرتبط  ، وال ينتج منه تملك ألي يشء  ملموس 
مجموعة من الخصائص الضمنية )املواطن( والخصائص الخارجية )املجتمع( التي يجب ان تتوافق مع احتياجات ومتطلبات 
الجمهور عن طريق اضفاء مجموعة من املزايا واملنافع والخصائص عىل كل خدمة. وتعرف جودة الخدمة االمنية بانها معيار 

لدرجة تطابق األداء الفعيل للخدمة االمنية مع توقعات الجمهور أو الفرق بني توقعات الجمهور وأداركهم لألداء الفعيل للخدمة.
ويتضح من التعريف إنه يركز عىل الجودة من منظور الجمهور )Hoffman, Bateson, 2011(. مفهوم الجودة يف هذا االتجاه يركز 
عىل ادراكات الجمهور ، واستناداً لذلك تشكل الخدمة يف ضوء توقعات الجمهور ، وتعرب عنها ، أي ان مفهوم جودة الخدمة االمنية 
يختلف عن مفهوم الخدمة بشكل عام. وتتصف الخدمات التي تقدمها أجهزة الرشطة بأن لها طبيعة خاصة بها تختلف عن بقية 
أجهزة القطاع العام يف الحكومات ، لكنها ذات طبيعة يف كل الدول تكاد تتشابه مع بعضها البعض يف وظيفتني أساسيتني هما 

األمن والسكينة ، وتختلف يف واجبات أخرى ، وذلك حسب القوانني الناظمة لها )الطراونه ، 2011(.
تتوىل املؤسسة االمنية عملية مراقبة جودة الخدمة املقدمة إذ إن الجمهور ليس له عالقة فقط يحصل عىل الخدمة ، لذلك عليها أن 
تتخذ اإلجراءات والوسائل الفاعلة لتقديم الخدمة بالشكل املطلوب ، ويف حالة حدوث خلل فيها عليها أن تقدم اإلقناع إىل الجمهور 
واالجهزة  الجمهور  بني  التفاعل  بذلك  تتعلق  االمنية  الخدمة  إن جودة  الحالة. ويتضح مما سبق  والتخفيف عن  الحاصل  للخل 
للخدمة.  الفعيل  واألداء  يتوقعه  ما  الخدمة عن طريق مقارنته بني  الجمهور جودة  يرى  إذ   ، االمنية  الخدمة  تقدم  التي  االمنية 
ولقياس مستوى جودة الخدمة االمنية التي تقدمها أجهزة الرشطة ، يستخدم الباحث مقياس جودة الخدمة الذي وضع من قبل 
)Parasuraman & Berry, 2002 ( عن طريق أبعاد رئيسة تم االعتماد عليها كأساس يف القياس ، ألن الجودة يف الخدمات االمنية 

لم تعد خاضعة لالعتبارات أو االجتهادات الشخصية البحتة وهي:
امللموسية: وهي كل ما يتعلق باملواد امللموسة مثل التجهيزات واملعدات والقاعات وأماكن وقوف السيارات ومظهر املؤسسة العام.

بشكل  األعمال  وتنفيذ  استفساراتهم  عىل  باإلجابة  املؤسسة  واهتمام  املناسب  الوقت  يف  األعمال  تنفيذ  مدى  وهي  االعتمادية: 
صحيح فضالً عن التوثيق الدقيق.

االستجابة: وتعني الرغبة ومساعدة الجمهور وتطوير الخدمة املقدمة ، مثل دقة املواعيد ومدة االنتظار ألداء الخدمة واالستعداد 
الدائم ملساعدة الجمهور)الزبائن(.

األمان: ويعني معرفة املوظفني ومجامالتهم وإعطاء الثقة واألمان
العاطفة: ويعني مستوى العناية واالهتمام الشخيص املقدم للجمهور)الزبائن(.

جودة اخلدمة االمنية والتنمية املستدامة
األمن يعني مجموعة األسس واملرتكزات التي تحفظ للدولة تماسكها واستقراراها ، ويكفل لها القدرة عىل تحقيق قدر من الثبات 
واملنعة واالستقرار يف مواجهة املشكالت ، ليس فقط يف مجال األمن والسالمة ، ولكن يف مختلف مناحي الحياة. والتنمية تعني 
التنمية  واسرتاتيجية  األمنية  االسرتاتيجية  فإن  محددة  وأهداف  احتياجات  لتلبية  املعلومات  تقنية  باستخدام  العلمية  املنهجية 
للوصول   ، املدى  )أمنية وتنموية( متوسطة وبعيدة  األمنوتنموية  أهداف االسرتاتيجيات  ليحقق  ، وكالهما يخطط  هما صنوان 
إىل أمن مستدام وتنمية مستدامة. التأثري متبادل وارتدادي بني األمن والتنمية ، فالخلل التنموي وعدم تحقيق متطلبات املواطن 
يزيدان من معدالت الجريمة ، وإحدى املهام الرئيسة لقطاع األمن هي منع الجريمة قبل وقوعها. لذلك تسعى املؤسسة األمنية إىل 
الحفاظ عىل التفعيلة التنموية ورسعة تدفق مخرجاتها لخفض معدالت الجريمة ، عن طريق منعها قبل وقوعها. ولن تستطيع 
أن تفعل ما لم تعرف وتُِلم بتفاصيل الخطط التنموية لتعد برامجها وخططها لتوفري األمن والحماية والسالمة لها. ولن تتحقق 
هذه األمنية التنموية إالَ يف ظل إطار أمني وارف وشامل ، يحقق لها االستقرار ، ويحيطها بسياج أمني يميزه اإلبداع واالبتكار 
واألصالة واملهنية ، ويساعد عىل توظيف الطرق والوسائل والنهايات والسياسات املتبناة لتحقيق األهداف املرجوة. فالعالقة بني 
األمن والتنمية يف ضوء االسرتاتيجيات األمنوتنموية تزيد من حجم االستثمارات وتُفِعل االقتصاد ، وتوفر الفرص الوظيفية ، وتقلل 
من معدالت الجهل والفقر واملرض، وتساعد عىل التوسع العمراني ، وبناء املؤسسات واتساع املرافق الخدمية ، ومن ثم تحقق 
الرفاهية املنشودة ، التي تسعى القيادة السياسية جاهدة لتحقيقها. إذ يُجِمع الفكر التنموي والفكر األمني عىل قوة عالقتهما 
باالنتماء والنمو والبناء ، فاالسرتاتيجية األمنية تشرتط الكوادر الوطنية املؤهلة املحرتفة املطورة لذاتها، وفق مقتضيات املتطلبات 
العرصية والتقنية اآلنية. واالسرتاتيجية التنموية تتطلب تجنب الديون العامة امُلقيدَة لها يف املديات املستقبلية، وامُلدمرة لخططها، 
كما أنها تسعى لتوفري املدخرات املحلية، وتحافظ عىل املستوى املعييش للمواطن بما يحفظ له آدميته وكرامته ، يف ظل تنمية 
مستدامة ، مرتكزة عىل تحقيق العدالة االجتماعية والجغرافية. وبذلك نسعى إىل تحقيق التوازن االسرتاتيجي بني االسرتاتيجية 

التنموية واالسرتاتيجية األمنية. 
مستدام  أمن  إىل  للوصول   ، املدى  وبعيدة  متوسطة  وتنموية(  )أمنية  األمنوتنموية  االسرتاتيجيات  أهداف  تتحقق  لن  أنه  يظهر 
واالبتكار  اإلبداع  يميزه  أمني  ، ويحيطها بسياج  االستقرار  لها  ، يحقق  أمني وارف وشامل  إطار  يف ظل  إالً   ، وتنمية مستدامة 
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واألصالة واملهنية ، ويساعد عىل توظيف الطرق والوسائل والنهايات والسياسات املتبناة لتحقيق األهداف املرجوة. كما يظهر بأن 
العالقة بني الخدمة االمنية والتنمية املستدامة عالقة طردية فال تتحقق عملية التنمية املستدامة بغياب عامل االمن ألن مفهوم 
، ، بل هو ابسط من هذه  الخدمة االمنية اوسع من التفسريات الضيقة التي رسمت اىل اآلن بانه امن خفض معدالت الجريمة 
التعقيدات واشمل لحياة كل فرد من البرش وامس بحاجاتهم اليومية وهو التماس االمن يف حياتهم اليومية ، وحمايتهم من خطر 
املرض والجوع والبطالة والرصاع االجتماعي والقمع السيايس واملخاطر البيئية ، وعند تحقق كل ذلك نصل اىل ايجاد بيئة آمنة 
مستقرة مؤاتية إلحداث عملية التنمية املستدامة. أن تحقيق تنمية مستدامة بمستٍو عال للوصول إىل تحقيق حياة الرفاهية التي 
يجب أن يتمتع بها جميع املواطنني من مستوى معييش الئق وحياة كريمة ومستوى صحي ومعريف متقدم ليس باليشء املستحيل 
، وإنما يحتاج إىل عمل دؤوب ونشيط ، وتضافر جهود كل املواطنني ، ورفع مستوى الشعور باملواطنة الحقيقية حتى يستتب 
األمن ويسود االستقرار ، وبذلك يصبح العراق بيئة آمنة مؤاتية للتنمية ، خاصًة وأنه يمتلك كل املقومات واملتطلبات الرضورية 

إلحداث عملية التنمية املستدامة بصورة ناجحة من إمكانات وقدرا ت وموارد مادية وبرشية.
يف ضوء ما تقدم يمكن القول إن األهمية القصوى لجودة الخدمة االمنية تنبع من كونها أحد العنارص التي يهيئ البيئة الصالحة 
لتحقيق لنمَو اقتصادي مستدام , وعىل صعيد آخر تعزز جودة الخدمة االمنية الثقة واحرتام التقاليد بني أفراد املجتمع , وهو األمر 
الذي سيؤدي حتما إىل خلق نواة اسرتاتيجية للوصول إىل تنمية مستدامة. وإن جودة الخدمة االمنية يف األساس سوف تتحقق عن 
طريق التنمية املستدامة وليس عن طريق األسلحة. وتتضح جوانب العالقة بني جودة الخدمة االمنية وتحقق التنمية املستدامة 
فيما نسميه جودة الخدمة االمنية ، التي تشري اىل مستوى املرغوب من الخدمة االمنية الذي يعكس ما يريده الجمهور ، كما انه 

يوضح مستوى الخدمة االمنية الكايف ، واملقياس الذي يرغب الجمهور بقبوله ، ومستوى الخدمة االمنية املأمول تقديمه. 

املبحث الثالث
عرض وحتليل النتائج

تم  التي  االسئلة  تمثل  التي  املتغريات  بني  العالقة  نتائج  اىل  الوصول  عىل  يساعد  الذي  العاميل  التحليل  أسلوب  الباحث  استخدم 
توجيهها يف استمارة االستبانة بداللة املتغريات االساس التي تمثلها الفرضية الرئيسة للبحث ، وذلك بغرض معرفة ما إذا كانت 

املتغريات املتمثلة باألسئلة التي لها عالقة بالفرضية وقياس مدى تأثريها يف تحقق اهداف التنمية املستدامة.
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 بعد أن استخدم الوسط الحسابي املرجح ، وذلك ملقارنته بالوسط الفريض والتوصل اىل التحديد الدقيق التجاه الفقرة سواًء باتجاه 
االتفاق أو عدم االتفاق. وقد أخذت جميع املتغريات أكثر من )%30( كنسبة تأثري ، وذلك يعني أن املتغريات املتمثلة بأسئلة استمارة 
االستبانة تمثل الدراسة أفضل تمثيل ، وسوف يتم أخذ هذه املتغريات بنسبة )%100( بنظر االعتبار والعمل عىل تفسري نتائجها. 

أن تأثري أبعاد )مؤرشات( جودة الخدمة االمنية يف تحقق جودة الخدمة االمنية ، وتأثري أبعاد )مؤرشات( التنمية املستدامة يف تحقق 
اهداف التنمية املستدامة ، ومن ثم تأثري جودة الخدمة االمنية يف تحقق اهداف التنمية املستدامة يوضحها الجداول رقم )1،2( ، 

وبحسب ترتيب الفقرات الخاصة بكل منهما ، ووفقاً لنسبة تأثري كل فقرة.  

يتضح لنا من الجدول رقم )1( تأثري فقرات جودة الخدمة االمنية )امللموسية ، االعتمادية ، االستجابة ، األمان ، والعاطفة( يف 
التنمية املستدامة ، وحسب تسلسلها من االكرب اىل االصغر أذ كان اكربها تأثرياً الفقرات املتعلقة بامللموسية التي بلغت )0.88( ، 
وأصغرها تأثرياً الفقرات املتعلقة بالعاطفة التي بلغت )0.46(. ومن هنا نصل اىل إن كل الفقرات الواردة يف الجدول رقم )1( ذات 
تأثري جوهري حسب تسلسلها يف جودة الخدمة االمنية يف اجهزة الرشطة عينة البحث املتعلقة بنسبة جودة الخدمة االمنية الكلية 

، التي بلغت )0.71( ، واثرها يف تحقق اهداف التنمية املستدامة. 
وكذلك يتضح لنا من الجدول رقم )2( تأثري فقرات تأثري أبعاد )مؤرشات( التنمية املستدامة )الحصول عىل املعلومات بالوسائل 
اإللكرتونية ، حصول السكان عىل املعلومات ، الحصول عىل وسائل االتصال ، العلم والتكنولوجيا( يف جودة الخدمة االمنية ، وحسب 
الفقرات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا التي بلغت )0.83( ، وأصغرها تأثرياً  تسلسلها من االكرب اىل االصغر أذ كان اكربها تأثرياً 
الفقرات املتعلقة بحصول السكان عىل املعلومات التي بلغت )0.56(. ومن هنا نصل اىل إن كل الفقرات الواردة يف الجدول رقم )2( 
ذات تأثري جوهري حسب تسلسلها يف جودة الخدمة االمنية لعينة البحث املتعلقة بنسبة تحقق اهداف التنمية املستدامة الكلية ، 

التي بلغت )0.69( واثرها يف جودة الخدمة االمنية. 
استمارة  يف  الواردة  االسئلة  عن  البحث  عينة  إجابات  أساس  عىل  احتسابها  تم  التي   ، البحث  متغريات  وصف  من  لنا  ويتضح  
االستبانة ، وقد تم باالعتماد عىل هذه االجابات التوصل اىل وجود تأثري متبادل وارتدادي بني جودة الخدمة االمنية وتحقق اهداف 
التنمية املستدامة ، السيما ان نسبة جودة الخدمة االمنية الكلية بلغت ).71( ، ونسبة تحقق اهداف التنمية املستدامة الكلية بلغت 

)0.69( ، وهما نسب مؤثرة يف دفع التنمية املستدامة نحو تحقق اهدافها، وذلك يدل عىل قبول الفرضية الرئيسة للبحث.

االستنتاجات
توصل البحث يف ضوء النتائج إىل أهم االستنتاجات وهي: 

1. وجود تأثري متبادل وارتدادي بني أبعاد جودة الخدمة االمنية )امللموسية ، االعتمادية ، االستجابة ، األمان ، والعاطفة( وتحقق 
اهداف التنمية املستدامة ، ويستنتج منها اهتمام إدارة املؤسسة االمنية عىل تقديم الخدمات بالجودة التي يتوقع إنها تلبي طموح 

الجمهور )الزبائن( ، وتحقق رضاهم وتوثر بهم فينعكس عىل رضاهم. 
2. وجود تأثري متبادل وارتدادي بني أبعاد التنمية املستدامة )الحصول عىل املعلومات بالوسائل اإللكرتونية ، حصول السكان عىل 
املعلومات ، الحصول عىل وسائل االتصال ، العلم والتكنولوجيا( وجودة الخدمة االمنية ، ويستنتج منها وجود اهتمام لدى اإلدارة 

العليا يف املؤسسة االمنية بتحديد شواهد ومؤرشات لتحقق اهداف التنمية املستدامة.
3. بهدف تحقق اهداف التنمية املستدامة يجب االهتمام بتحسني جودة الخدمة االمنية ألنه ينعكس عىل ويؤثر يف العالقة بني جودة 

الخدمة املقدمة ومدى تحقق اهداف التنمية املستدامة.
4. اإلخفاق يف تحقق اهداف التنمية املستدامة يحدث خلالً أمنياً ، واإلخفاق يف تحسني جودة الخدمة االمنية يقود إىل العنف فيتعزز 

هذا اإلخفاق.
5. أن لكالً من التنمية املستدامة والخدمة االمنية بناء مفهومي واضح ، ولكنهما متكامالن ، والبد من التأكيد عىل ان بناء وتدعيم 
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جودة الخدمة االمنية يمكن أن تعززه تحقق اهداف التنمية املستدامة والعكس.

التوصيات
يوصي الباحث بــــ:

1. رضورة االعتماد واالهتمام بتحسني جودة الخدمة األمنية املقدمة لتوافر بيئة أمنية مناسبة تمكن التنمية من أن تُعنى بتوظيف 
موارد الدولة ولسنوات قادمة لسعادة ورفاهية املواطن.

الخطط  ، تعرف وتُِلم بتفاصيل  أمنية شمولية ملمة بالقضايا االقتصادية واملالية والفكرية والتجارية وغريها  إيجاد كوادر   .2
التنموية لتعد برامجها وخططها لتوفري األمن والحماية والسالمة لها. 

فاعلة  مؤسسية  وبمشاركة   ، األمنية  واالسرتاتيجية  التنمية  اسرتاتيجية  من  لكل  اسرتاتيجية  بمراجعة  للقيام  خطة  وضع   .3
ومنهجية مستدامة.

4. أن تهتم إدارة املؤسسة االمنية بكيفية تسهيل إجراءات العمل وتقليل وقت تقديم الخدمة للجمهور )الزبائن( عن طريق تحفيز 
العاملني ومنحهم التمكني املطلوب ألداء أعمالهم بجودة ، وان يتم العمل عىل توجيه جميع العاملني يف املؤسسة االمنية برضورة 
احرتام الجمهور )الزبائن( ، وان يكون التعامل عىل أساس الرشاكة ، وان يحاول العاملني الحصول عىل املعلومات واملقرتحات أو 

املشاكل بهدف تحسني تقديم الخدمات وكسب رضا الجمهور )الزبائن(.
5. إيجاد معايري لجودة الخدمة األمنية بعد تحديد نوعية الخدمة املطلوب تقديمها ألن كل وظيفة لها طبيعتها وظروفها الخاصة 

بها.

املصادر
- قانون وزارة الداخلية رقم )20( لسنة 2016.

- االمم املتحدة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، )2001( ، تطبيق مؤرشات التنمية املستدامة يف بلدان اإلسكوا: تحليل 
النتائج ، نيويورك.

- مؤسسة التمويل الدويل ، مجموعة البنك الدويل ، )2012( ، معايري األداء املعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية.
- الجزائري ، صفاء محمد هادي و محمد ، عيل غباش و شتيت ، برشى عبدالله ، )بال سنة نرش( ، قياس وتقييم جودة الخدمات 

الصحية دراسة تطبيقية يف مستشفى الفيحاء العام – البرصة
- الطراونه ، حسني أحمد ، )2011( ، مفاهيم الجودة يف عمل األمن ، كلية األمن ، الكويت.

- تيشوري ، عبد الرحمن ، )2005( ، النمو والتنمية أوهام نظرات مقرتحات ، الحوار املتمدن العدد )1314(.
- جرب ، وليد عبد ، )2009( ، »األمن اإلنساني والتنمية البرشية املستدامة« »العراق إنموذجاً« ، مجلة كلية الرتبية العدد السادس.

دراسة تطبيقية يف مجموعة من  املستفيدين  الصحية من وجهة نظر  الخدمات  أبعاد جودة   ،  )2013( ، ، وفاء عيل  - سلطان 
املستشفيات األهلية يف محافظة البرصة ، مجلة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد ، املجلد الخامس ، العدد 

العارش.
- عطوي ، عبد الله ، )2004( ، السكان والتنمية البرشية ، دار النهضة العربية ، بريوت.

- ذيب ، ريده و مهنا ، سليمان )2009( ، التخطيط من أجل التنمية املستدامة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ، املجلد 
الخامس والعرشون.

، مجلة  السائدة  االقتصادية  الثقافة  املستدامة يف ظل  التنمية  ، إشكالية  ،  ماجدة )2008(  أبو زنط  و  ، عثمان محمد  - غنيم 
دراسات ، الجامعة األردنية ، عمان ، األردن ، العدد )1(.

 SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer .)2002( .Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L -
 .140 ,)1(64 ,perceptions of service quality. Retailing: critical concepts
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االقتصاد املعريف كآلية توطني اهداف التنمية احلضرية املستدامة
التنمية احلضرية القائمة على املعرفة ودورها يف حتقيق مدن املعرفة املستدامة

الباحث: د. صفاء الدين حسني السامرائي                                                                                      الباحث: شذى سليم عبد الصاحب
                        استاذ مساعد                                                                                                                           طالب دراسات عليا/ ماجستري

قسم هندسة العمارة/ اجلامعة التكنلوجيا                                                                     قسم هندسة العمارة/ اجلامعة التكنلوجيا
                      العراق - بغداد                                                                                                                                            العراق - بغداد   

2.ملخص البحث:

الطبيعية  املوارد  استنزاف  إىل  تؤدي  ال  بطرق  اإلنتاج  وسائل  تطوير  يعني  اجتماعي  اقتصادي  مصطلح  هو  املستدامة  التنمية 
لضمان استمرار اإلنتاج لألجيال القادمة تلبية الحتياجات الجيل الحايل دون إهدار حقوق األجيال القادمة . وتستند أهداف التنمية 
الحرضية املستدامة إىل نجاح االهداف اإلنمائية لأللفية من خالل القضاء عىل الفقر بجميع انواعه وتعزيز الرخاء وحماية البيئة 
املتطلبات  من  مجموعة  تلبي  والتي  االقتصادي  بالنمو  الخاصة  االسرتاتيجيات  تبني  االهداف  هذه  وتتطلب  العمراني،  والتطور 
للمدينة،  املكاني  التنظيم  التحوالت يف  النمو القتصادي بمجموعة من  العمل. ومر  التعليم، وفرص  االجتماعية شاملة الصحية، 
وصوال اىل القرن الواحد والعرشين حيث أنتجت املعرفة والعمل املعريف يف الشبكات العاملية يف مستوى لم يسبق له مثيل يف تاريخ 

البرشية. 
ومن خالل املعرفة تحققت معظم التحوالت العميقة واملهمة يف كل مجاالت الحياة ملا لها من عالقة عضوية بتنمية املجتمعات 
االنسانية العمرانية، فاملعرفة هي احد املكتسبات املهمة لالقتصاد واملجتمع واملدينة. لذا فإن من املهم جدا االستثمار األمثل برأس 
املال الفكري والبرشي، وتحويله إىل قوة إنتاجية تسهم يف تنمية أداء الفرد، ورفع كفاءة املؤسسة والهيكل العمراني للمدينة ومن 
هنا ظهر ما يعرف اليوم باملجتمع القائم عىل املعرفة. ومع دخول شبكة اإلنرتنت بوصفها وسيلة جديدة لتسويق املعلومات، سعت 
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املجتمعات العربية للحاق بركب التطور املعريف. وبالتايل دخول االقتصاد املعريف بوصفه منافساً قوياً لالقتصاد التقليدي. واصبح 
البلدان عىل االقتصاد املعريف هو السبيل الوحيد ملواجهة هذه التحديات واصبحت بذلك املعرفة أساس التنمية الحرضية  اعتماد 
واقامة مدن املعرفة املعارصة. وبالتايل تحديد القوى الدافعة لنمو املدينة والقدرة التنافسية الحرضية. وازدادت املعرفة يف التنمية، 
وال سيما يف املدن التي تزداد فيها مصادر املعرفة، والتحول نحو تنمية حرضية قائمة عىل املعرفة. وجعلت كل من هذه التحديات 
الجديدة املخططني واملصممني يف املناطق الحرضية يدركون الحاجة إىل وجود توازن سليم بني الجوانب االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية والعمرانية لنمو املدينة. واصبح التخطيط لقضايا التنمية القائمة عىل املعرفة - تحول موارد املعرفة يف التنمية املحلية - 
أفضل أساس لتحقيق التنمية الحرضية املستدامة. ومن خالل املحور الخاص واملتمثل باالقتصاد املعريف تحددت املشكلة البحثية 
»وجود قصور معريف عن دور االقتصاد املعريف املرتبط بالتنمية الحرضية القائمة عىل املعرفة يف تحقيق التنمية املستدامة للمدن« 
التنمية  اهداف  آليات توطني  املعرفة كاحد  القائمة عىل  الحرضية  بالتنمية  املرتبط  املعريف  االقتصاد  البحث »اعتماد  ليربز هدف 

الحرية املستدامة يف مدن املعرفة«

وتتلخص الفكرة العامة للبحث:

التنمية املستدامة
•تطوير وسائل االنتاج

•حقيق اهداف التنمية املستدامة 

اهداف التنمية املستدامة
•القضاء عىل الفقر بجميع انواعه وتعزيز الرخاء وحماية البيئة

•تبني االسرتاتيجيات الخاصة بالنمو االقتصادي 

النمو االقتصادي
•التطور التكنلوجي وأنتاج املعرفة والعمل املعريف

•التحوالت العميقة واملهمة  يف االقتصاد

املعرفة
•االستثمار يف رأس املال الفكري والبرشي واالبداعي

•دخول االقتصاد املعريف

االقتصاد املعريف
•الصادرات املعتمدة عىل املعرفة

•التنمية الحرضية لقائمة عىل املعرفة

التنمية احلضرية القائمة على املعرفة
•تحوالت رأس املال الفكري ورأس املال الحرضي

•توازن سليم بني الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية لنمو املدينة
•تحول موارد املعرفة يف التنمية املحلية لتحقيق التنمية املستدامة
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3. االقتصاد القائم على املعرفة
:)Knowledge Economy( 1,3 تعريف االقتصاد املعريف

االقتصاد املعريف: يقصد به القيام باستخدام التقنيات التكنولوجية باالضافة اىل عملية توظيفها وذلك للسعي للوصول اىل حياة 
متطورة بكافة املجاالت واالنشطة وذلك من خالل االستفادة من التكنولوجيا بخدماتها وانواعها من انرتنت وتطبيقات التقنية 
املعلوماتية، كما ان سبب نمو االقتصاد يف العالم واالنتاج هي املعرفة، وذلك بعدة طرق وهي اما ان نقوم باستخراج وتحضري 
ان  التطوير عليها، كما  اي  القديمة  السلع والخدمات  التقنية يف  او عن طريق استخدام  املعلومات  السلع والخدمات باستخدام 
هناك عدة عوامل رضورية لنجاح االقتصاد املعريف وهي التعليم باالضافة اىل البحث والتطوير واالبداع. وإن كل نشاط معريف يهتم 
باملعلوماتية والتقنية البد له أن يتطلب وجود مكان معريف أو منطقة معرفية knowledge space - knowledge zone يف مدينة 
املعرفة. وتم إنشاء مصطلح KE لإلشارة إىل االقتصاد اإلقليمي يقوده الصادرات ذات القيمة املضافة التي تم إنشاؤها من خالل 
البحوث والتكنولوجيا والقدرات العقلية. وتجدر اإلشارة يف املقام األول للـ KE اىل الثروة املعرفية املوجودة داخل املدينة، والتي يتم 
إنشاؤها من مؤسساتها التعليمية ومراكز البحوث واملؤسسات التجارية، واملبدعني. باالضافة اىل تركيزها عىل قضايا االستدامة، 
حيث وضعت مجموعة من املعايري املعتمدة للمدن املستدامة القائمة عىل االقتصاد املعريف. ويجب الحصول عىل مستوى جيد من 

الجودة يف كل معيار ليؤدي إىل إنتاج االزدهار، وتقديم املشاريع لجميع الناس. 
واوضح Ergazakis من خالل تعريفاته ان KE هو موضوع متعدد التخصصات. تنطبق هذا السمة املتعددة الهيكلية أيضا عىل 
جميع األنشطة املعرفية يف KCs. ويمكن تفسري األنشطة املعرفية عىل مستوى املدينة بأنها مزيج من األنشطة العاملية من املعرفة 
والتي تحدث عىل نطاق محيل ولكن جنبا إىل جنب مع الديناميكيات الحرضية)Ergazakis, et al., 2006(. بالنسبة Doyle يشمل 
KE تطوير رأس املال البرشي والصناعات القائمة عىل املعرفة، )Doyle, et al., 2014(. باالضافة اىل جذب املواهب واالحتفاظ 
بها من خالل املعرفة. ومع تزايد املنافسة العاملية بني العديد من املدن لرفع مكانة معارفهم. تنقل االقتصاديات الناشئة املعرفة 
واملواهب والرشكات واالستثمار، األمر الذي يفرض التنافس الدويل، وبخاصة مع ظهور التكنولوجيا Technology والتي قد تغري 
قواعد البحث والتعلم واالبتكار. وتواجه املدن ايضا التحدي املتمثل يف تعلم كيفية االستخدام واالستفادة من هذه التقنيات الجديدة 

 .)2008 ,Azua( لدفع عجلة النمو ودعم التنمية املستدامة
والتي توفر مســتوى رفيــع  التكنلوجيا،  القائمة عىل ظهور  املعرفية  االنشطة  االقتصـادي يعزز  النجاح  أن  القول  اذا يمكن 
اكتســاب  علــى  وتشــجيعهم  املجتمــع  أفــراد  وتحفيــز  دعم  وبالتايل  ألفرادهــا.  الحياتيــة  الكفــاءة  مــن  يزيــد 
املعرفة وتوظيــفها من خالل مدن االقتصاد القائم عىل املعرفة، ومن هنا تعاظم دور االقتصاد املعريف يف تحقيق التمية املستدامة 

والذى يتعدى الحدود الجغرافية والطبيعية للمدينة.

)2011 ،ICT - Knowledge Economy(: )Tarani( 2.3 التكنلوجيا واالقتصاد املعريف
تساهم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( يف إنتاج املعرفة لالقتصاد القائم عىل املعرفة من خالل: 

- املساهمة يف تدوين املعرفة: بأعتماد مجموعة برمجيات تدوين املعرفة، والتي تسهم يف  تعزيز قدرتها يف نرش الفعالية وبالنهاية 
التحول إىل منتج، باالضافة اىل وخفض تكلفة تدوين املعرفة. 

- املساهمة يف نرش وانتشار املعرفة: بأعتماد التقنيات التي تساعد عىل نرش املعرفة واملعلومات. وأبرزها شبكات اإلنرتنت والذي 
يعمل عىل خلق آفاقا جديدة يف نرش املعرفة. 

- املساهمة يف إنتاج املعرفة: بأعتماد عدة طرق جمع كمية كبرية من املعرفة يف إطار زمني صغري، دون جهد وبتكلفة محدودة، 
املستقلة  املعرفة  مجتمعات  من  الناس  بني  بالتفاعل  تسمح  بعيدة،  مسافات  من  محددة  تكنولوجيات  استخدام  عىل  التدريب 
واملختلفة، والتي تنتج عادة معارف جديدة، الوصول اىل خلق املنتج النهائي، مما يتيح اتصال أرسع وفوري بني العلماء واألوساط 
األكاديمية واملصممني ومطوري املنتجات واملوردين واملستهلكني وما إىل ذلك مع تطوير جمع البيانات الطويلة وانظمة االعداد، 

وذلك بفضل الجيل الثالث لإلنرتنت وربط البيانات.
االقتصاد املعريف هو االقتصاد الذي يدور حول االنتاج املعريف من خالل املشاركة للحصول عىل املعرفة، ونقلها، وتوظيفها، وتوليدها، 
واستخدامها، وذلك بهدف تحسني نوعية الحياة بمجاالتها كافة، بأعتماد الخدمات املعلوماتية، وتطبيقات التكنولوجية املتطورة 
، واستخدام العقل البرشي كرأس للمال البرشي والفكري، وتوظيف البحث العلمي، إلحداث مجموعة من التغيريات االسرتاتيجية 
يف طبيعة املحيط االقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاًما مع تحديات العوملة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وعاملية املعرفة، والتنمية املستدامة بمفهومها الشمويل وصوال اىل تحقيق مستوى عايل من جودة الحياة )رفاهية املجتمع(.
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تتلخص ادوات االقتصاد املعريف:

جمموعة الدراسات العاملية اليت تناولت مفهوم االقتصاد املعريف:
)Alexandra Jones / Ideopolis Knowledge-City Regions:)Jones, et al., 2006 1.3.3 دراسة

اقرتحت هذه الدراسة فكرة وجود االديوبولس »Ideopolis« كاطار مرجعي لتحقيق فكرة اقتصاد املعرفة. وهي قوية بما فيه 
الكفاية لتحقيق النمو االقتصادي املستدام لكامل املنطقة املحيطة. وتحتاج Ideopolis النظر يف قضايا املعرفة فيما يتعلق بالنمو 
االقتصادي، والنجاح عىل املدى الطويل ونوعية الحياة، ويعرف الـ Ideopolis: هو مدينة املعرفة املستدامة التي تقود اىل نمو أوسع 
ملناطق املدينة، يشمل: مستويات عالية من النجاح االقتصادي، مستويات عالية من كثافة املعرفة بما يف ذلك الصحة والتعليم، 
قاعدة صناعية متعددة بما يف ذلك مجاالت التخصص املميزة، الجامعات بما تملك من عالقات متبادلة املنفعة مع املدينة ونقل 
املعرفة للرشكات واإلبقاء عىل الخريجني، البنية التحتية لالتصاالت قوية ومواصالت جيدة داخل املدينة وغريها من املدن، بما يف 
ذلك السكك الحديدية والطرق، وتعترب االستدامة هي جزء هام من رؤية جودة الحياة ملدن Ideopolis وبذلك تحتاج اىل إدارة نتائج 

النمو القائم عىل املعرفة عىل املدى الطويل والتأكد من وصول فوائد املدينة للجميع.
العامة وبالتايل  الخدمات  باالزدحام والضغط عىل  املتمثل  الحياة  االقتصادي عىل جودة  النجاح  تاثري  Ideopolis بضمان  ويهتم 
 Ideopolis وتحقيق النمو املستدام، والحفاظ عىل نمو األعمال التجارية املعرفية والتي تتطلب خدمات تعليم جيدة. وتعتمد فرضية
النمو االقتصادي ونوعية الحياة، اي تأثري زيادة كثافة املعرفة عىل كل من األداء االقتصادي  عىل العالقة بني املعرفة  وكل من 
وجودة مخرجات الحياة لتأكد من أن تدفق املنافع للسكان املحليني بصورة شاملة. اوال كثافة املعرفة والنجاح االقتصادي: تشري 
الدراسات اىل ارتباط كثافة املعرفة بالنمو، وتحديد رأس املال البرشي )أي الناس ومهاراتهم( كمصدر مهم للنجاح االقتصادي، 
اإلنتاجية  زيادة  وبالتايل   الزمن  مر  عىل  االقتصادي  النجاح  اىل  تؤدي  املعرفة  مكثفة  واملهن  الرشكات  عىل  التاكيد  اىل  باالضافة 
واالزدهار، باالضافة إىل املستويات املختلفة من األجور، واملهارات العالية والتي تصبح مع مرور الوقت مكثفة املعرفة. وترتكز 
املجانية وهذا بدوره  الخدمات  الخدمات وتوفر  النجاح االقتصادي نمو قطاع  املدن. ويولد  الكثيفة داخل قلب  املعرفة  صناعات 

يحسن نوعية حياة الناس.
النتائج التي توصلت إليها الدراسة لتصبح املدينة Ideopolis يتطلب اتباع نهج شامل يحتضن تعزيز النمو االقتصادي وحماية 
كثافة  من  عالية  مستويات  تحقيق  يجب  إذا  مرتابطة.  الحياة  ونوعية  االقتصادي  النجاح  أن  إىل  التحليل  ويشري  الحياة،  نوعية 
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ضمن  املعرفة  كثافة  من  تزيد  أن  يمكن  كيف  وكذلك  القطاعات،  جميع  يف  اإلنتاجية  زيادة  فيها  يمكن  التي  والكيفية  املعرفة، 
املستوى االقتصادي. وعىل مستوى جودة الحياة سوف تحتاج إىل القيام بذلك عىل أساس نوعية املعرفة املكثفة لقطاعات الحياة 
والتي تكون مستدامة اقتصاديا. ويجب ان تكون اسرتاتيجية زيادة كثافة انشطة املعرفة لها نتائج عىل املدى املتوسط والطويل، 

وليس عىل املدى القصري.

النتائج:

)2009 ,EURICUR )European Institute for Comparative Urban Resea دراسة معهد البحوث االوربي
يعرتف معهد البحوث األوروبي EURICUR بأهمية االقتصاد املعريف. يغطي اطار العمل املقدم أساسيات مفهوم KE يف السياق 
الحرضي باالعتماد عىل دورها يف جذب العاملني يف مجال املعرفة، وخلق، توليد، ونرش املعرفة. ويقدم إطار العمل العام خمسة 
مجاالت اساسية النشطة املعرفة، ويعرض املقاييس املستخدمة لتقييم االنشطة املعرفية من خالل محركات التنمية االقتصادية 

للمدينة. )الشكل1(. 

أجل  املعرفة. ومن  ملعرفة، ونرش  توليد  املعرفة،  املعرفة، خلق  نقل  تتمثل:   KC أنشطة  أن  يفرتض  األدبيات،  مراجعة  من خالل 
تطبيق األنشطة املعرفية، ينبغي للمدينة إنشاء بعض محركات التنمية مع وجود القوى العاملة املؤهلة، تحقيقا للنمو االقتصادي 
املستدام. وتشمل املحركات مجموعة من األسس، كما موضح يف )الشكل 2(. ويشار إىل جميع هذه االسس إما بتنمية رأس املال 
البرشي أو تطوير الصناعات القائمة عىل املعرفة، اما تنظيم القدرات Organizing Capacity تمثل الرؤية والشبكات االسرتاتيجية 

والقيادة والدعم السيايس والدعم املجتمعي واالتصاالت.

الشكل )1(: مفهوم EURICUR القتصاد املعرفة
)2009 ,European Institute for Comparative Urban Resea( :املصدر
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اسس مدينة املعرفة:  اوال/ القاعدة املعرفية - تتعلق القاعدة املعرفية بخلق املعرفة يف املدينة، والتي يمكن أن تكون إما مكتسبة 
من خالل التجربة الشخصية، او منقولة من خالل االتصاالت االجتماعية، أو مكتسبة من خالل أشكال مختلفة من املؤسسات 
التعليمية ومعاهد البحوث. اما تولد املعرفة فيكون من خالل الجامعات أو معاهد البحوث، والتي تستخدم عىل نطاق واسع ضمن 
األساس  التي تشكل  الجديدة  والعمليات  والخدمات  املنتجات  إىل  ويؤدي  والتطوير  البحث  املعرفة من خالل  وتتولد   .KE ادبيات
القاعدة االقتصادية - من خالل تحديد  البحثية.  ثانيا/  الجديد. استخدام تدابري R&D من خالل عدد من املؤسسات  لالقتصاد 
تراث الصناعات، القطاع املهيمن، والناتج املحيل اإلجمايل للفرد الواحد هي املؤرشات الثالثة للتحقق من الهيكل الصناعي للمدينة. 
ثالثا/ من خالل االحساس الحرضي مقابل الريفي وجاذبية السكان، ورضا املقيمني. رابعا/ إمكانية الوصول – من خالل بناء 
الشبكات. وتكون الشبكات يف KE إما ظاهرية أو مادية. وتعتمد الشبكات املادية عىل االتصال وجها لوجه وهو عنرص مهم يف

KE ألنه يؤدي إىل نرش واتساع املعرفة.. مؤرشات النقل الجوي والسكك الحديدية، وعدد املطارات الدولية ووجود الطرق االقليمية 
الرسيعة. خامسا/ التنوع الحرضي – من خالل التنوع يف سكان املناطق الحرضية الذي يولد اإلبداع وتراكم املعرفة يف املدينة، 
وجذب الرشكات الجديدة. سادسا/ املقياس الحرضي – من خالل كثافة األنشطة املعرفية. وتكون أكثر كثافة يف املدن الكربى 
حيث الخدمات أكثر تخصص وعدد العاملني يف مجال املعرفة اكرب. سابعا/ التكافؤ االجتماعي – من خالل ضمان حقوق الفرد 

كالتعليم والرعاية الصحية، وانخفاض معدالت البطالة. 
النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان نجاح االقتصاد املعريف معتمد عىل مجموعة من محركات التنمية االقتصادية والتي يعتمد 
املعرفية  املعرفة والتي تعمل عىل تفعيل دور االنشطة  العاملني يف مجال  وجودها عىل توفر االسس الحرضية لجذب واستيقاء 

لزيادة االنتاج املحيل املعريف املستدام.

النتائج:
ستنتج من دراسة Weert انها قامت عىل اساس التعلم مدى الحياة الذي تدفعه املعرفة يف خطوة للوصول اىل مجتمع متكيف من 
خالل توضيح دور مؤسسات التعليم العايل يف دعم اسرتاتيجيات النمو االقتصادي واملجتمعي وبناء مجتمعات معرفية ديمقراطية، 
متماسكة اجتماعيا. وبذلك يجب عليها ان تساعد يف تحسني النظام املؤسيس من خالل تدريب املهنيني املختصني املسؤولني عن 
ادارة قطاع االقتصاد الكيل والقطاع العام. وتحقيق النجاح يف التعليم والبحث والوظائف وهي بذلك بحاجة اىل مؤسسات التعليم 
الرسيع يف مشهد  التحول  والتكيف مع  والتدريب،  للتعليم  املتغرية  لالحتياجات  بفعالية  االستجابة  قادرة عىل  تكون  التي  العايل 
التعليم العايل، واعتماد وسائل أكثر مرونة يف التنظيم والتشغيل.  واستجابة لهذه املشكلة، يحتاج صناع القرار إلجراء تغيريات 
حاسمة عىل املستوى املهني وصوال اىل اقامة االقاليم املخصصة بالتعليم ومؤسساته البحثية والعلمية وهذا ما اطلق عليه بمدن 

  .Learning Cities التعلم
نجد مما تقدم ان التنمية القائمة عىل املعرفة حققت االستدامة من خالل تحقيقها لالقتصاد املعريف بأعتماد التنمية االقتصادية 
)االنتاج املعريف طويل االمد والذي يعتمد عىل املوارد املعرفية بالدرجة االساس(، التنمية املجتمعية )جودة الحياة والذي تعتمد عىل 
التعليم مدى الحياة(، التنمية املكانية )تفعيل فضاءات املعرفة، واملحفزات الحرضية واملعتمدة عىل التكنلوجيا واالتصال عن بعد، 
مبدأ االستدامة الحلزوني )Triple Helix( للعالقة التفاعلية الثالثية بني الجامعة والصناعة والحكومة والتي ال تستجيب للعالقات 

الخطية(. وبذلك تربط التنمية املستدامة بكل من العملية االنتاجية والعملية التعليمية والبيئة العمرانية للمدينة الحرضية.
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التنمية احلضرية املستدامة والقائمة على املعرفة
املستدامة والقائمة عىل  التنمية الحرضية  املعريف وتحقيق  إىل االقتصاد  االنتقال  املبادرات والربامج بهدف  املتضمنة  من األفكار 

املعرفة: 
1-التوجه نحو اقتصاد املعرفة: من خالل توفري بيئة العمل والتي تشمل )بيئة تجارية، صناعية، وخدمية( للتهيئة للصناعات 

املعتمدة عىل التكنولوجيا املتقدمة، وتحويل املعلومات العلمية إىل نتاج. 
2-التعليم: من خالل توفري بيئة علمية والتي تشمل )مراكز التعليم بكافة املراحل( والتي تستجيب ملتطلبات التطور االقتصادي 

التي تخلق مهناً جديدة ذات دخل مرتفع يكون عامالً مساعداً عىل ترسيع التطور وإنجازه بأقرص وقت ممكن.
3-منظومة البحث العلمي واإلبداع: من خالل إنشاء بيئة علمية تشمل )مراكز التعليم، البحوث، االجتماعي( تدعم البحث العلمي 

واإلبداع ورشط أسايس لنقل التكنولوجيا ودعم اإلبداع يف املجاالت العلمية. 
املجال،  داعمة لالستثمار يف هذا  بنية تحتية مناسبة ومراكز  بتوفري  املعلومات واالتصاالت: وذلك  لتكنولوجيا  التحتية  4-البنية 
ووضع خطة لطريقة التعامل مع اإلنرتنت خاصة يف مجال تبادل املعلومات والنرش اإللكرتوني واألعمال اإللكرتونية، ودعم تعليم 

القوى البرشية، وتطوير خدمات املعرفة، وتعزيز التعاون بني الباحثني العرب. 
5-الثقافة ونرش الوعي املعريف: من خالل توفري بيئة ثقافية تشمل )املراكز الثقافية، التكافؤ االجتماعي( والتي تمثل احد املحركات 
األساسية لإلبداع واالبتكار، لتسهيل تبادل املواد الثقافية املطبوعة والرقمية وتوزيعها وتشجيع النوادي والجمعيات وامللتقيات 
الثقافية ودعم النشاطات الفكرية بما يف ذلك املكتبات والدوريات والكتب وشبكة اإلنرتنت، وكذلك االهتمام بالنشاطات الثقافية، 

والفنية بما يف ذلك املرسح والسينما واملعارض الفنية، والسعي لالهتمام باللغات األجنبية يف مختلف املراحل التعليمية.
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مؤشرات وابعاد التنمية املستدامة يف العراق)التحديات والسياسات(

                                                                                                                                                                     خمطط مدن: مؤيد جرب محيدي الربيعي
                                                                                                                                                                         مدير قسم الدراسات االسرتاتيجية

                                                                                                                                                                       يف مكتب املستشار لشؤون التنمية 
                                                                                                                                                                       يف وزارة الصناعة واملعادن

Muayad.aladeeb@yahoo.com                                                                                                                                       
07723178227-07801528518                                                                                                                                          

املقدمة:
هناك تدهور كبري يف مؤرشات التنمية املستدامة يف العراق بسبب ما يعانيه االقتصاد العراقي من ظروف غري طبيعية استمرت 
وما زالت مستمرة ألكثر من ثالثة عقود وليومنا هذا, ويمكن ايجاز اهم هذه املؤرشات يف االوضاع البيئية وتناقص مصادر املياه 
للموارد  الرسيع  واالستنزاف  الخرضاء,  املناطق  وانحسار  التصحر  نسبة  وارتفاع  الرشب,  مياه  نوعية وجودة  وتدهور  املتجددة 
الكبري يف معدالت االنفاق عىل الصحة  العشوائي, فضال عن االنخفاض  االنتاجية يف الصناعة وانتشار السكن  وتقادم الخطوط 

والتعليم والتخلص من النفايات مقارنة مع مستوياتها بدول الجوار.
االقتصادية  الساحة  صعيد  عىل  مضت  سنة  عرشين  من  ألكثر  العالم  اهتمام  عىل  أستحوذ  املستدامة  التنمية  موضوع  ان  كما 
واالجتماعية والبيئية، وأصبحت االستدامة التنموية مدرسة فكرية عاملية تنترش يف معظم دول العالم النامي والصناعي عىل حد 

سواء, وتتبناها هيئات ومؤسسات رسمية وغري رسمية مطالبة بتطبيقها.
إن التنمية املستدامة مسار يعكس قابلية الدول عىل تنمية ثرواتها باستمرار، وتنظيم وتطوير االنماط الفكرية للمجتمع حيث 
تشمل عدة أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، وسنتناول يف هذه البحث اربعة مباحث, حيث سيتناول املبحث االول مفهوم التنمية 
املستدامة وتطورها لتاريخي, وسيتناول املبحث الثاني مؤرشات وابعاد التنمية املستدامة, وسيتناول املبحث الثالث واقع التنمية 
املستدامة التنمية املستدامة يف العراق, اما املبحث االخري سيتناول تحديات التنمية املستدامة واهم السياسات للتنمية املستدامة يف 

العراق اضافة اىل االستنتاجات والتوصيات.
مشكلة البحث: 

العديد من  ان ما حصل يف العراق بعد العام 2003 وما سبقه من حصار وحروب والظروف الغري جيدة يف العراق قد افضت اىل 
املشاكل التي تتصل بالحياة اليومية للفرد العراقي والتي ستقلل االستفادة من الخدمات واملنافع  وعدم وجود مالمح واضحة 

للتنمية املستدامة يف العراق.
 فرضية البحث:

ان تراجع مؤرشات التنمية املستدامة والتحديات التي تواجهها يعني ذلك عدم القدرة عىل مواكبة الدول املتقدمة واحداث طفرة 
نوعية يف حياة االنسان العراقي.
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املبحث االول

اوال: نبذة تارخيية عن االستدامة: 
 ان مصطلح التنمية  املستدامة ظهر تحديدا بعد مؤتمر قمة األرض يف ريودي جانريو بالربازيل عام1992  إال أن العودة إىل جذور 
الفرعونية يف مرص  القديمة بتسميات مختلفة كالحضارة  أنه كان موجودا منذ آالف السنني يف الحضارات  هذا املفهوم توضح 
وحضارة شمال إفريقيا بالقرب من قرطاج القديمة(تونس حاليا)حيث بلغ  سكانها يف عرصها الذهبي أكثر من مليون نسمة، 
اضافة اىل وفرة املوارد الغذائية والرعي، واثناء الغزو الروماني لقرطاج جعلتها مستعمرة لتوريد الطعام لإلمرباطورية الرومانية، 
الرومانية  اإلمرباطورية  قيام  نتيجة  ذلك  وكان  التاريخ،  مر  عىل  الناس  وافقار  األرض  خصوبة  تدهور  دورات  من  دورة  وبدأت 
باالستخدام الزراعي الكثيف لألرض للحصول عىل أكرب قدر ممكن من املحاصيل الزراعية دون االلتفات إىل تدني خصوبة األرض 
وانخفاض إنتاجيتها مما أدى يف النهاية إىل تدمري األرض إىل األبد، اما الحضارة الفرعونية يف مرص كانت عىل العكس من حضارة 
قرطاج اذ ترتكز عىل أساس مستدام منذ أيام كليوباترا حتى القرن العرشين إذ كان الفيضان السنوي لنهر النيل يف فصل الصيف 

يوفر املياه ويزود الرتبة من جديد باملواد الغذائية)1(. 

ويف العرص الحديث ولد مفهوم التنمية املستدامة للمرة األوىل عام 1713 عندما قام كارلوتز Carlowitz(( بتأليف أول كتاب يف علم 
الغابات )Forest Science( وذكر فيه بأن الخشب وبالتحديد(خشب البناء( )Timber( سيكون مهما جدا وبأهمية الخبز اليومي 
ولهذا يجب أن يكون هناك توازن بني معدل نمو هذا الخشب ومعدل استخدامه وهذا فقط ما سيسمح باستدامة استخدام وتوافر 
هذا الخشب، وهذا يعني إشارة مبدئية إىل مبدأ االستدامة والحفاظ عىل املورد االقتصادي ألطول فرتة ممكنة كما ان العديد من 
االحداث والوقائع ، التي كان لها االثر االيجابي نحو تحول مسار املجتمع االنساني نحو االستدامة من خالل العديد من املؤتمرات 

التي عقدت برعاية االمم املتحدة وكما ييل:

1-عقد مؤتمر ستوكهولم، يف حزيران عام 1970 وخصص يوم لألرض، نوقشت املواضيع البيئية االساسية ) كتناقص املوارد، 
والنمو السكاني، وثلوث الهواء واملياه، وتأثريات الغازات السلبية والبيت الزجاجي عىل املناخ.  ويف عام 1972 عقد املؤتمر للمرة 
البيئية ال يمكن تناولها بمعزل عن  العالم يعي بأن املشكالت  البيئة، وهنا بدا  الثانية واكد عىل رضورة التصدي ملشكلة تدهور 

مشكالت التنمية االقتصادية واالجتماعية.
2- اصدر تقرير بعنوان »حدود النمو« من قبل نادي روما عام 1972، حيث بني االثار السلبية للتنمية والتطور الصناعي عىل البيئة 

واملوارد الطبيعية.
3- شكلت لجنة براندت عام 1977 نسبة اىل »وييل براندت« رئيس الحزب الديمقراطي االجتماعي يف املانيا االتحادية آنذاك، وكلفت 

بوضع تقرير شامل عن التنمية الدولية.
4-يف عام 1980 استخدم ألول مرة مصطلح االستدامة باملفهوم الحديث املتعلق بالبيئة مع التقرير الذي اصدره االتحاد العاملي 

للحفاظ عىل الطبيعة، والذي يطلق عليه اسرتاتيجية الحفاظ العاملي، للربط بني االستدامة والتنمية.
3- صدر تقرير »مستقبلنا املشرتك« من قبل لجنة )برانديتالند(  اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام 1987، والذي اهتم بقضايا 

التنمية والبيئة يف العالم.
والتنمية  البيئية  بالحماية  واهتم   ،1992 حزيران  يف  املتحدة  االمم  برعاية  بالربازيل  جانريو  دي  ريو  يف  االرض  مؤتمر  عقد   -4

االجتماعية واالقتصادية باعتبارها امور جوهرية البد منها للتنمية املستدامة .
5- يف عام 1997 عقد )مؤتمر كيوتو( بمدينة كيوتو اليابانية مؤتمر التغري املناخي، تم االتفاق عىل خفض انبعاث الغازات الضارة 

بالبيئة بمعدل يزيد عىل5%، لكي تكون التغيريات التي تطرأ عىل املناخ ضمن الحدود املمكن تحملها او التأقلم معها .
6- عقد مؤتمر القمة العاملية للتنمية املستدامة يف جوهانسبورغ بجنوب افريقيا يف عام 2002، واهم القضايا التي تناولها املؤتمر 

هي وقف االستغالل الجائر للموارد الطبيعية والتي اصبحت مهددة باالضمحالل.

وبني قمتي ريو وجوهانسبورغ عقدت العديد من املؤتمرات برعاية االمم املتحدة كاملؤتمر الدويل لتمويل التنمية ومؤتمر الدوحة 
الوزاري ومؤتمر تغريات املناخ والتي تهدف اىل وضع رؤيا شاملة ملستقبل البرشية كما يف الجدول )1(.

جدول  )1( اهم االتفاقيات البيئية يف العالم



106

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور الحوكمة

املصدر : عمل الباحث باالعتماد عىل عدة مصادر.

ثانيا: مفهوم وتعريف التنمية املستدامة: هناك العديد من التعاريف اليت ركزت يف مفهوم التنمية املستدامة منها:
•ان التنمية املستدامة هي التنمية التي تفي باالحتياجات االساسية للجيل الحارض وعدم الحد من  قدرة االجيال القادمة عىل تلبية 

احتياجاتها)1(. 
•أنها االستفادة املثىل من املوارد الطبيعية بكفاءة كما ترتك كافة االختيارات امام االجيال الالحقة.

املقبلة  لألجيال  اإلنتاجية  بالطاقة  اإلرضار  أنها«عدم  عىل  املستدامة  التنمية   )Robert Solow(سولو روبرت  االقتصادي  •عرف 
وايصالها إليهم بنفس الوضع الذي ورثه الجيل الحايل«، وبني أن الحديث عن االستدامة يعني األخذ يف الحسبان ليس املوارد التي 
التي نخلفها  البيئة  لنوعية  الكايف  االهتمام  أيضا توجيه  ينبغي  بل  القادمة فحسب،  التي نورثها لألجيال  اليوم وتلك  نستهلكها 
للمستقبل، وهذه البيئة تشمل إجمايل الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد، بما يف ذلك املصانع واملعدات والتقنية السائدة وهيكل املعرفة)1(.

•وتعرف ايضا عىل انها ادارة املوارد بكفاءة للحصول عىل منافع التنمية االقتصادية القصوى برشط الحفاظ عىل املوارد الطبيعية 
واستخدامها بحيث ال تقلل من الدخل الحقيقي يف املستقبل، ويالحظ الرتكيز يف الجوانب االقتصادية)2(.

فعال  بشكل  طبيعية  ام  مادية  ام  برشية  أكانت  سواء  املتاحة  واالمكانات  املوارد  من  واالستفادة  للبيئة  االمثل  االستثمار  •هي 
ومتوازن اقتصادياً وبيئياً وعمرانياً واجتماعياً لتحقيق العدالة للسكان ودون اهدار مكتسبات االجيال الالحقة، ويالحظ الرتكيز 

يف الجوانب البيئية)3(.
•هي الحفاظ عىل املوارد الطبيعية املتجددة واستخدامها بطريقة ال تؤدي اىل تدهورها او تناقص جدواها بالنسبة لألجيال املقبلة 

وهنا الرتكيز يف الجوانب املادية)4(.
•هي استخدام التكنولوجيا الجديدة إلنقاذ املوارد الطبيعية بهدف الحد من التلوث وتحقيق استقرار املناخ واستيعاب النمو يف عدد 

السكان، والرتكيز هنا يف الجوانب التكنولوجية)5(.
وسوء  للتدهور  املتعرضة  الطبيعية  البيئة  تأهيل  وإعادة  والطبيعية  البيئية  والقدرات  املتاحة  للمصادر  الواعية  االدارة  •هي 

االستخدام، والرتكيز يف الجوانب االدارية)6(. 
•أما الربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة )UNDP( قد بني أن التنمية املستدامة هي تنمية موالية للناس وموالية لفرص العمل وموالية 
األعداد  توازن بني  البيئة وهي  توليد  االجتماعي واعادة  املنتجة والتكامل  الفقر والعمالة  للحد من  أولوية  للطبيعة وهي تعطي 

البرشية وبني ما لدى املجتمعات من قدرات متنوعة وما لدى الطبيعة من قدرات هائلة)7(.
 اذا ان التنمية املستدامة ليست مجرد قضية تتعلق باملوارد الطبيعية وااليكولوجية ولكنها ترتبط كذلك بمسألة العدالة االجتماعية 
واالقتصادية واالستقرار واالندماج وبذلك يمكن القول ان التنمية املستدامة تعني من حيث الجوهر االستغالل االمثل للمصادر 

لتلبية احتياجات الحارض دون التضحية بقدرة االجيال الالحقة لتلبية حاجاتهم. 
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املبحث الثاني
 احملور االول: مؤشرات قياس التنمية املستدامة:

عىل الرغم من انتشار مفهوم التنمية املستدامة اال ان املعضلة الرئيسية فيه هو تحديد مؤرشات يمكن من خاللها قياس مدى 
 Methodologies( بعنوان  كتابا  املستدامة  للتنمية  املتحدة  االمم  اصدرت  ذلك  وبناءا عىل  املستدامة  التنمية  التقدم نحو تحقيق 
اقتصادية  اربع فئات رئيسة  اىل  Indicators of Sustainable-Framework and Development( يتضمن 134 مؤرشا مصنفة 

واجتماعية وبيئية ومؤسسية وكما ييل)1(:

أوال: املؤشرات االقتصادية:
1-  البنية االقتصادية: وهي تعرب عن االداء االقتصادي والتجارة واحلالة املادية واهم مؤشراتها هي:

أ - األداء االقتصادي: ويمكن قياسه من خالل متوسط دخل الفرد، ونسبة االستثمار يف الناتج املحيل اإلجمايل.
ب - التجارة: ويقاس بامليزان التجاري ما بني صادرات السلع والخدمات إىل واردات السلع والخدمات.

ت - الحالة املالية: وتقاس عن طريق نسبة الدين إىل الناتج املحيل اإلجمايل، وكذلك نسبة املساعدات التنموية الخارجية التي يتم 
تقديمها أو الحصول عليها مقارنة بالناتج املحيل اإلجمايل.

2- أمناط االستهالك واإلنتاج: 
ان انماط االنتاج غري املستدامة تستنزف املوارد الطبيعية لذا ال بد من حدوث تغيري جذري يف سياسات االنتاج واالستهالك للحفاظ 

عىل املوارد وجعلها متاحة امام سكان العالم الحاليني بشكل متساو وتقاس  مؤرشات أنماط االستهالك واإلنتاج بما ييل:
أ - استهالك املواد: ويقاس بمدى كثافة استخدام املادة يف اإلنتاج، ويقصد باملادة هنا كل املواد الخام الطبيعية.

السنوي،  االستهالك  املتجددة من  الطاقة  فرد، نسبة  لكل  للطاقة  السنوي  االستهالك  الطاقة: ويقاس عن طريق  استخدام  ب - 
وكثافة استخدام الطاقة.

ت - إنتاج وادارة النفايات: وتقاس بكمية أنتاج النفايات الصناعية واملنزلية، وانتاج النفايات الخطرة، وانتاج النفايات املشعة 
واعادة تدوير النفايات 

ث - النقل واملواصالت: ويقاس باملسافة التي يتم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنوع املواصالت  ) سيارة خاصة، طائرة، مواصالت 
عامة، دراجة هوائية،...الخ(.

ثانيا: املؤشرات االجتماعية:
1- املساوة االجتماعية: 

العامة كالصحية  العمل والخدمات  الحصول عىل  القرار, وتتضمن فرص  الفرص واتخاذ  املوارد وإتاحة  املساوة يف توزيع  وهو 
والتعليمية.. الخ. وقد تم اختيار مؤرشين رئيسني لقياس املساواة االجتماعية وهي :

أ -الفقر: ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة السكان العاطلني عن العمل من السكان يف سن 
العمل.

ب - املساوة يف النوع االجتماعي: ويمكن قياسها من خالل حساب مقارنة معدل أجر املرأة مقارنة بمعدل أجر الرجل.

2-الصحة العامة: 
هناك ارتباط وثيق ما بني الصحة والتنمية املستدامة، فالحصول عىل مياه رشب نظيفة وغذاء صحي ورعاية صحية دقيقة  أما 

املؤرشات الرئيسية للصحة فهي:
أ - حالة التغذية: وتقاس بالحاالت الصحية لألطفال.

ب - الوفاة: تقاس بمعدل وفيات األطفال تحت سن خمس سنوات.
ت - العمر املتوقع عند الوالدة.

ث - نسبة السكان الذين يحصلون عىل مياه رشب صحية ووجود محطات تصفية وطنية.
ج - نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مرافق كافية للرصف الصحي.

ح - الرعاية الصحية: وتقاس بنسبة السكان القادرين عىل الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية األولية ونسبة التطعيم ضد األمراض 
املعدية لدى األطفال ونسبة استخدام موانع الحمل.
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3-التعليم:
 يعد التعليم وزيادة التدريب والتوعية العامة أما مؤرشات التعليم فهي:

أ - مستوى التعليم: ويقاس بنسبة األطفال الذين يصلون إىل الصف الخامس من التعليم االبتدائي.
ب - محو األمية: ويقاس بنسبة الكبار املتعلمني يف املجتمع.

4-السكن: 
هو نسبة املساحة املبنية لكل شخص او مساحات السقوف يف األبنية لكل شخص ومع أن هذا املؤرش عادة ما يرتبط مع االزدحام 

والبناء املرتكز فإنه لم يتم تطوير مؤرش آخر أفضل منه بعد.
5- األمن: يتعلق باألمن االجتماعي وحماية الناس من الجرائم، فالعدالة والديمقراطية والسالم االجتماعي تعتمد جميعا عىل وجود 

نظام متطور وعادل من اإلدارة األمنية التي تحمي املواطنني من الجريمة ولكنها بنفس الوقت ال تثري القلق االجتماعي.

6- السكان:
 هناك عالقة عكسية واضحة وال جدال عليها ما بني النمو السكاني والتنمية املستدامة، فكلما زاد معدل النمو السكاني يف دولة ما 
أو منطقة جغرافية معينة زادت نسبة استهالك املوارد الطبيعية ونسبة التصنيع العشوائي والنمو االقتصادي غري املستدام مما 

يؤدي يف النهاية إىل كل أنواع املشاكل البيئية وبالتايل تقليل فرص تحقيق التنمية املستدامة.

ثالثا: املؤشرات البيئية:
1- الغالف اجلوي:

وهناك ثالثة مؤرشات رئيسية تتعلق بالغالف الجوي وهي: 
أ - التغري املناخي: ويتم قياسه من خالل تحديد انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

ب - استهالك طبقة األوزون: ويتم قياسه من خالل استهالك املواد املستنزفة لألوزون.
ت - نوعية الهواء: ويتم قياسها من خالل تركيز ملوثات الهواء يف الهواء املحيط يف املناطق الحرضية.

2- األراضي: 
تحتويها  التي  املياه  وحتى  فيها  املوجودة  الطبيعية  املوارد  وايضا  السطح  وطبوغرافية  الفيزيائية  البنية  من  تتكون  فاألرض 

والكائنات الحية التي تعيش عليها واهم املؤرشات هي: 
أ - الزراعة: ويتم قياسها باملساحة املزروعة مقارنة باملساحة الكلية، واستخدام املبيدات الزراعية.

ب - الغابات: ويتم قياسها بمساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية لألرض، وكذلك معدالت قطع الغابات.
ت - التصحر: ويتم قياسه من خالل حساب نسبة األرض املتأثرة بالتصحر مقارنة بمساحة األرض الكلية.

ث - الحرضنة: ويتم قياسها بمساحة األرايض املستخدمة كمستوطنات برشية دائمة أو مؤقتة.

3-البحار واحمليطات واملناطق الساحلية: أهم املؤشرات املستخدمة للمحيطات واملناطق الساحلية هي:
أ - املناطق الساحلية: وتقاس برتكيز الطحالب يف املياه الساحلية، ونسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق الساحلية.

ب - مصائد األسماك: وزن الصيد السنوي لألنواع التجارية الرئيسية.

4- املياه العذبة:
املياه نفسها يف وضع اقتصادي  التي تتميز بقلة مصادر  الدول  املوارد الطبيعية تعرضا لالستنزاف والتلوث، وتجد كل  من أكثر 
واجتماعي صعب وتقاس نوعية املياه برتكيز االوكسجني املذاب عضويا ونسبة البكرتيا املعوية يف املياه، اما كمية املياه فتقاس من 

خالل حساب نسبة كمية املياه السطحية والجوفية التي يتم ضخها واستنزافها سنويا مقارنة بكمية املياه الكلية.

5- التنوع احليوي:
ن حماية التنوع الحيوي  كحماية الحيوانات والنباتات الربية وانشاء املحميات واجبا بيئيا وأخالقيا فحسب، لكنها أساسية لتأمني 

التنمية املستدامة ويقاس التنوع الحيوي من خالل مؤرشين رئيسني:



109

المؤتمر العلمي االول العداد
 خارطة طريق في اطار تنموي مستدام

بغداد 2016/11/24
محور الحوكمة

الكلية وكذلك مساحة االنظمة  املحمية مقارنة باملساحة  املناطق  البيئية: والتي يتم قياسها بحساب نسبة مساحة  أ -االنظمة 
البيئية الحساسة.

ب - االنواع: ويتم قياسها بحساب نسبة الكائنات الحية املهددة باالنقراض.

رابعا: املؤشرات املؤسسية:
1- اإلطار املؤسسي:

 من األمور الالزمة توافر الترشيعات املالئمة عىل صعيدي القانون والسياسات بوصفها إطارا مؤسسيا، لتشجيع التنمية املستدامة 
وتنفيذها واملؤرشان املستخدمان هما:

أ - االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة.
ب -  تنفيذ االتفاقيات العاملية املصادق عليها.

2- القدرة املؤسسية وتتمثل أهم مؤشرات القدرة املؤسسية فيما يأتي:
أ - عدد مستخدمي االنرتنت لكل 1000 شخص.

ب - عدد مستخدمي الهاتف الثابت لكل 1000 شخص.
ت - الخسائر البرشية واالقتصادية بفعل الكوارث الطبيعية.

ث  - اإلنفاق عىل البحث والتطوير من اجمايل الناتج املحيل اإلجمايل.
وهناك مؤرشات او عنارص جديدة تتبناها التنمية املستدامة قد اعقبه اسهامات جديدة حاولت ان تغني هذا املفهوم من خالل 

ادخال عنرصين جديدين, بداء االهتمام ينصب حولهما وهما:

اوال: حقوق االنسان: 
ان نهج التنمية املستدامة املرتكز عىل حقوق االنسان, يجب ان يأخذ بنظر االعتبار البعد االنساني الذي من شأنه ان يدعم ويحقق 
البه  االستقرار االجتماعي, فالتنمية كما هو معروف فعل مركب عنارصها تتسم باملفاضلة والتكامل تبتدئ باإلنسان وتنتهي 
التنمية حيث يف التوزيع العادل لثمار التنمية والحق ان يكون االنسان هو املستهدف من كل عملية  ساعية اىل احقاق الحق يف 
التنمية سعيا لالرتقاء بمستوى رفاهيته، وهذا يربهن اهمية العالقة بني حقوق االنسان التنمية، ولتحقيق ذلك يتطلب ما يأتي)1(:

الحقوق وتعزيزها عرب االنظمة  الدول, وكذلك من خالل حماية  االنتهاكات ومسائلة  القانون من خالل رصد  1- تغليب سلطة 
والترشيعات فضال عن سياسات وبرامج تتبناها الدولة وتدرجها يف بنود النظام االجتماعي املقرتح وبذلك سيوطد االنسان النظام 

حقوق االنسان عرب اهدافه وبرامجه.
2 - اعادة هيكلية نظام الحماية االجتماعي بحيث يتضمن نظام الضمان والتأمينات االجتماعية وشبكات االمان االجتماعي.

ثانيا: احلاكمية او احلوكمة:
 هو مصطلح يعرب عن حسن االدارة او الحكم الرشيد، وعن جدية اسلوب الحكم يف التعامل مع املجتمع عىل اساس الحوار بني 
الحاكم واملحكوم، ووجود ادوات املراقبة واملحاسبة واليات فعالة وسليمة التخاذ القرارات التي تؤثر عىل حياة الناس، فالحوكمة 
)هي اسلوب ممارسة االدارة الرشيدة(، فأذن هي )مجموعة من القوانني والنظم والقرارات التي تهدف اىل تحقيق الجودة والتميز 

يف االداء عن طريق اختيار االساليب املناسبة والفعالة لتحقيق خطط واهداف معينة)2(.
مما سبق يتضح ان التنمية املستدامة عملية تستهدف الربط بني استمرارية عملية التنمية والتطور البيئي يف ظل وضع يؤمن 
نحو  خطوة  بمثابة  يعد  الحديث  التنموي  الفكر  يف  املستدامة  التنمية  انبثاق  فأن  ولذلك  واملستقبلية،  الحالية  االجيال  متطلبات 

تحقيق التفاعل بني التنمية والبيئة.

احملور الثاني: أبعاد التنمية املستدامة:
تقوم التنمية املستدامة عىل ركائز ثالث: الكفاءة االقتصادية، الكفاءة االجتماعية والكفاءة البيئية. تعتمد األوىل عىل االستخدام 
املتوازن  الجمع  النجاح عىل  األدوات االجتماعية، ويتوقف  األدوات االقتصادية،  التقنية،  األدوات  األدوات:  الرشيد لثالث حزم من 
بني الحزم جميًعا. فاألدوات التقنية هي وسائل تحقيق هدف صون املوارد الطبيعية املتجددة، أي قدرتها عىل العطاء )اإلنتاج( 
يف مدى الزمان املمتد، مع زيادة الغَلة يف حدود هذه الضوابط، وترشيد استغالل املوارد الطبيعية غري املتجددة بغية تمديد املدى 
الزمني لعطائها. يطرح هذا األمر إعادة النظر يف األدوات واآلالت التي تستخدم عىل مستوى الفرد. أما األدوات االقتصادية فهي 
البيئية للموارد الطبيعية« إذ جرى األمر عىل عدم إدراج قيمة ما يؤخذ من العنارص  ضوابط األداء. وقد برزت فكرة »املحاسبة 
املختزنة بالبيئة )حقول البرتول والفحم والغاز الطبيعي ورواسب الخامات( يف حساب التكاليف. فمرص، كبلد زراعي، ترفض، 
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الناس مشاركة فاعلة يف  االجتماعية عىل مشاركة  الكفاءة  الزراعة. ومن جانبها تقوم  الري يف حساب كلفة  إدراج مياه  مثالً، 
املشاركة  الناس  حرمان  إن  الديموقراطية.  جوهر  هو  وهذا  املشاريع،  وتنفيذ  الخطط  ووضع  التنمية،  سياسات  رسم  مراحل 
يعفيهم من املسؤولية ويعّطل قدرتهم عىل األداء، وهنا تربز أهمية املنظمات األهلية كأدوات لحشد املشاركة الجماهريية. ويعّد 
العدل االجتماعي إحدى ركائز التنمية املستدامة التي ترفض الفقر والتفاوت البالغ بني األغنياء واملدقعني، واملفهوم األول للعدل 
االجتماعي هو العدالة بني األجيال. إن صون النظم البيئية املتجددة يحفظ لألرايض الزراعية واملراعي والغابات واملصايد قدرتها 
عىل اإلنتاج املتواصل. وتحتاج اإلدارة الرشيدة ملوارد الفحم والبرتول والغاز الطبيعي وخامات املعادن إىل الضبط االجتماعي الذي 
يقاوم اإلرساف. واملفهوم الثاني للعدل االجتماعي هو العدل بني أهل الجيل الحارض، ويفي باحتياجاته املرشوعة)1(. وهناك أبعاد 

متعددة للتنمية املستدامة يمكن أدراجها بما ييل:

1- البعد احلضري: يف هذا اجلانب يتم اعطاء االولوية القصوى ملا يأتي:
1-تحسني االوضاع البيئية واالجتماعية للمناطق الحرضية عن طريق أعادة تأهيل املدن بواسطة اسرتاتيجيات تنمية بيئية.

2-تخطيط وتصميم مستقرات جديدة تتماىش مع مبدأ املدن الحافظة للموارد لتقليل الهجرة من الريف اىل املدن عن طريق خلق 
فرص عمل جديدة

3-تصميم اسرتاتيجيات التنمية البيئية وتنفيذها بمساعدة افراد املجتمع لتحقيق املشاركة الفعالة واّليات التنسيق املتكاملة.
وقد تبلورت عن هذه الجوانب رؤية ايجابية الستدامة املستقرات البرشية وخلق مراكز حرضية مستدامة مستندة اىل مبدأ املشاركة 

تهدف اىل توجيه السياسات الحرضية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيف حدة الفقر وتحسني البيئة الحرضية للمدن.

2- البعد االقتصادي:
التنمية املفروضة والبعيدة عن ذات املجتمع وغري املالئمة  التنمية املستدامة اال بتأييد نظام اقتصادي يرفض نماذج  ال تتحقق 
أحد  بالتنمية  املتعلقة  القرارات  يف  املجتمع  مشاركة  ان  آخر،  جانب  من  التقييم  ذاتية  وسياسة  جانب،  من  له  الثقافية  للهوية 
الرشوط االساسية لنجاح الخطة االقتصادية وأيضاً لتحقـيق ذاتــية التنمية املستدامة)1(. ان التنمية املستدامة يف الدول الغنية 
تعني اجراء تخفيضات يف مستويات االستهالك املبدد للطاقة واملوارد الطبيعية وذلك عن طريق تحسني كفاءة استخدام الطاقة 
واحداث تغيري يف انماط االستهالك، اما يف الدول الفقرية فالتنمية املستدامة تعني استخدام املوارد بهدف تحسني مستويات املعيشة 
والتقليل من الفقر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتدهور البيئة والنمو السكاني الرسيع، وتعني االستدامة بتحقيق االستمرارية وذلك 
بإنتاج  للموارد، وكذلك  إعادة استثمار جزء منه حتى يسمح بإجراء اإلحالل والتجديد والصيانة  بتوليد دخل مرتفع يمكن من 
السلع والخدمات بشكل مستمر ويحافظ عىل مستوى معني من التوازن وتنطوي التنمية االقتصادية عىل ثالثة عنارص أساسية 

هي:
أ- تغريات يف الهيكل والبنيان االقتصادي  من خالل تصحيح االختالل يف هيكل توزيع الدخول وإزالة الفوارق بني طبقات املجتمع 

واستخدام الطاقة النظيفة وطرق الحديثة يف االنتاج واستخدام اكثر كفاءة لرأس املال.
ب- تحسني مستوى املعيشة والرفاهية االنسانية والحياة االجتماعية من خالل إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقرية عن 

طريق رفع مستوى املعيشة وتقليل مستوى الفقر.
ت- رضورة االهتمام بنوعية السع والخدمات املنتجة وإعطاء األولويات لتلك األساسيات من خالل إشباع الحاجات األساسية 
عن طريق زيادة اإلنتاج وتحسني مستواه من أجل مواجهة الحاجات األساسية للغالبية العظمة من الشعوب وان يتالئم النمو 

االقتصادي مع البيئة.

3- البعد البيئي:
تعتمد التنمية املستدامة بيئياً عىل ادارة مسؤولة للموارد الطبيعية والبرشية تعمل عىل االيفاء بحاجة االجيال الحالية وتصون 
بهذه  السكان  لتوعية  الكبرية  الجهود  بذل  ويتطلب  واملجتمعات  االفراد  يواجه  الذي  التحدي  هو  وهذا  الالحقة  االجيال  مصالح 
املشكلة. ولذا تعد التنمية البيئية احد املفاتيح الرئيسة للتنمية املستدامة وهي القوة املوجهة للميثاق االخالقي إلعادة توصيف 

العالقة بني االنسان ومحيطه)2(، وعليه فان التنمية املستدامة عىل وفق املفهوم البيئي تعتمد عىل عاملني هما:
أ- السكان: اذ تسبب الزيادة السكانية املستمرة ضغطاً عىل املوارد واستنزافها ومن ثم عدم قدرة البيئة عىل التحمل مما يتطلب 

توازن بني حجم السكان واملوارد.
ب- التكنولوجيا: والتي هي مجموعة املعارف واملهارات واالدوات واملعدات املستخدمة يف انتاج السلع والخدمات وتمثل ثالثة جوانب 
للتنمية )مورد قادر عىل خلق الثروة, هي وسيلة تمكن من ممارسة السيطرة االجتماعية ملمتلكيها, اداة فعالة ومؤثرة يف اتخاذ 
القرارات(. ان هذا يشري اىل ان هناك تأثري مبارش وغري مبارش للتكنولوجيا يف قيم املجتمع فهي قد تدعمها وقد تعارضها. وعليه 
الناجحة  التجديد واملنافسة  التي تعتمد عىل  التنمية املستدامة هي تلك  ان افضل تكنولوجيا مطلوبة السرتاتيجية  القول  يمكن 
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واالستخدام املفيد للموارد النادرة)1(، وهنا يجب اعطاء أولوية الن تكون التكنولوجيا مالئمة لطبيعة وامكانات الدول, وان تأخذ 
عىل عاتقها اهداف التنمية قريبة املدى وبعيدة املدى، واستغالل املوارد املتاحة يف اطار السالمة البيئية.

4- البعد االجتماعي: 
ان االبعاد االجتماعية للتنمية املستدامة تستهدف ما يأتي:

أ -بناء القدرات املحلية عن طريق تعزيز املوارد البرشية والتجديد الشامل ألنظمة التعليم لكل املستويات ونقل املعرفة واملشاركة 
فيها.

ب - مكافحة الفقر وتدعيم املنظمات املدنية واستقاللية وسائل االعالم واعطاء االهمية الكبرية للظروف االجتماعية والثقافية لكل 
مجتمع وهي الرشوط االساسية والرضورية للتنمية االجتماعية املستدامة

ت - تحسني نوعية الحياة لسكان التجمعات الريفية عن طريق التعليم والتدريب ورفع مستوى الدخل عن طريق تعزيز االنشطة 
السياحية والسياحة البيئية والثقافية.

والن اإلنسان هو غاية أي برنامج للتنمية وهو يف الوقت نفسه وسيلة من وسائل تحقيق أهدافها وبذلك فالتنمية املستدامة هنا تعني:
تعديالت عىل  ادخاله من  يجب  ما  وتقبل  التنمية ومستلزماتها  تفهم جوهر وفلسفة  يساعد عىل  البرشي:  بالعنرص  أ -االرتقاء 
العنرص  فان  ثم  ومن  التنمية  عملية  تحدثها  التي  الحضاري  التغيري  عملية  عىل  يساعد  انه  بمعنى  البرشية  والعالقات  السلوك 

البرشي هو العامل الحاسم يف عملية التنمية)2(.
الشباع  وسيلة  تعد  والسياسية  االقتصادية  الحياة  يف  املجتمع  افراد  مشاركة  ان  اذ  للسكان:  االساسية  االحتياجات  تأمني  ب - 
الحاجات االساسية لبعض فئات املجتمع، بينما اعترب منهج التنمية البرشية املشاركة واحرتام حقوق االنسان من ضمن الخيارات 

التي يسعى االنسان اىل تحقيقها.
الثقايف: بحيث يتسنى لالجيال تلبية حاجاتها دون االرضار باالجيال الالحقة  التنوع  الرفاهية االجتماعية وحماية  ت - تحسني 
ومن ثم فان العدالة املقصودة هي التي تمكن افراد املجتمع من االستفادة من املوارد الطبيعية املوجودة مما يمكن معه القول ان 

املشكالت البيئية يف املجتمعات – النامية – اليمكن حلها بدون محو الفقر واعادة توزيع الثروة والدخل)3(.

5- البعد املكاني:
البد من تحديد االبعاد املكانية املختلفة وهذا يتطلب تحديد ودراسة ما ييل)1(:

أ -عالقات التنمية: اذ تنشأ قضايا التنمية عن طريق سياسات املجتمع املتشابكة والتي تضم سياسات النقل واملواصالت وتوزيع 
استعمالت االرض والتنمية االقتصادية والسياسة االسكانية.

ب -القياس Scale: وهو مدخل القياس املتعدد )Multi Scale( اذ يتحدد املجتمع املستدام عن طريق مستويات جغرافية تشمل 
املبنى واملوقع، واملحلة السكنية والحي، واملدينة واالقليم، اذ يالحظ هنا نوعني من مستويات التنمية املكانية لدراسة تقييم اداء 

املجتمعات العمرانية)2(:
•التنمية الرأسية : وتعني تنمية املباني الخاصة ومشاريع التنمية

•التنمية األفقية أو الفراغية: مثل موقع السكان واألنشطة داخل الفراغات وتحديد أنماط الحركة التي تحقق االستدامة.
ت - مجاالت تأثري األنشطة: وهي تقوم عىل ثالثة محاور)3(:

•تحقيق التكامل والتكافل التام عن طريق العدالة االجتماعية وعد التنمية املستدامة حضارة تقوم عىل املشاركة العادلة بني املوارد 
املحلية املتاحة.

•تحقيق التنمية الذاتية بالتوافق مع الطبيعة وليس السيطرة عليها.
•مواصلة العمل عىل تحقيق الهدفني أعاله من خالل البحث عن نوع من الكفاءة االقتصادية غري املقيدة بمفهوم الربحية.

6- البعد الثقايف:
التنمية  وتؤدي  والديناميكية،  النمو  وحرية  واالبداع  الفكر  وتطوير  تحسني  تعني  الثقايف  املفهوم  وفق  عىل  املستدامة  التنمية   
املستدامة ثقافيا« ثالثة ادوار )الدور التأسييس الذي يرتبط بتقوية القدرات االنسانية الخالقة، الدور التقييمي الذي يعكس تأثري 
ثقافة املجتمع وعالقتها باألهداف املرجوة، ودور األداة فاملؤرشات الثقافية للمجتمع تؤدي دور االداة ليس لتعزيز النمو االقتصادي 

فقط بل لتحقيق اهداف اخرى كتحسني نوعية الحياة(.

7- البعد املؤسسي: 
تمثل االدارات واملؤسسات العامة الذراع التنفيذية للدولة التي بواسطتها وعربها ترسم وتطبق سياستها التخطيطية واالقتصادية 
واالجتماعية والبيئية حيث توفر الدولة الخدمات واملنافع عرب قطاعاتها املختلفة سواء كانت عامة او خاصة لرعاياها ومواطنيها, 
حقوقهم  وتأمني  االفراد  حياة  ونوعية  مستوى  ورفع  للمجتمعات  املطردة  والرفاهية  املستدامة  التنمية  تحقيق  فأن  ثم  ومن 
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االنسانية وتوفري االطار الصالح لاللتزام بواجباتهم يف املجتمع والدولة تتوقف جميعها عىل مدى نجاح مؤسساتها وادارتها يف اداء 
وظيفتها ومهماتها.  

8- البعد التخطيطي: 
وتتمثل بتحليل العالقات بني مختلف القطاعات التي هدفها الوصول اىل تنمية متوازنة يف كل القطاعات للمحافظة عىل املقادير 
والفراغات  والكتل  املساحات  كل  دراسة  يف  املكانية  باألبعاد  تتمثل  كما   .. االقتصادية  والنشاطات  والطلب  العرض  يف  املتوازنة 
امللوثة  الفعاليات  وتوضيح  والزراعية  والصناعية  والخدمية  السكنية  لألغراض  االرض  الستعماالت  االمثل  االستعمال  وتحديد 
للبيئة وذلك بمراعاة اتجاه الرياح واتجاه جريان االنهار ووقاية االرايض الصالحة للزراعة واالستفادة من املساحات بما يتفق مع 
االحتياج لكل فعالية عمرانية يف املدينة ويشمل ذلك كل الفعاليات السكنية والخدمية والصناعية والزراعية وربطها يف اطار شامل 
مع شبكة الطرق واملواصالت.. كما يهتم التخطيط بالتنظيم الشامل للمدن واملستقرات البرشية إليجاد بيئة حقيقية ومتكاملة 
ارتباط  التخطيطية  لإلنسان والتي يراعي فيها املوقع واملناطق االنتاجية واملناطق السكنية واملناطق السياحية وترتبط االبعاد 
وثيق باألبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية واملؤسسية والتي تتضمن اليات العملية التخطيطية يف االداء الوظيفي والتي تتمثل 

بثالث مستويات)1(:

املستوى الوطني وتتم فيه توجيه االستثمارات للخطط التنموية عىل اساس العالقة بني التخطيط القطاعي و  -املستوى االول: 
االبعاد املكانية.

- املستوى الثاني: االقليمي: ويقوم االمكانات املادية والبرشية لإلقليم لرسم االهداف التنموية له والسياسات املعتمدة لبلوغه.

-املستوى الثالث: املحيل: وهو املستوى االكثر تفصيال والذي يقوم بتحديد املواقع الفعلية للنشاطات االقتصادية واالجتماعية.
كل  يف  متوازنة  تنمية  تحقق  أن  عىل  القطاعات  مختلف  بني  العالقات  تحليل  خالل  من  للتنمية  املكانية  االبعاد  تحديد  ان  كما 
القطاعات, للمحافظة عىل املقادير املتوازنة يف العرض والطلب والنشاطات االقتصادية كافة, ويؤدي تحقيق هذه النظرية إىل ما 
يسمى« بالنمو املتوازن » بني القطاعات املختلفة أو يتحدد بطريقة التنمية غري املتوازنة فتبدأ بتنمية ما يسمى » بالقطاعات » أو 
) الصناعات ( القائدة أو الرائدة وأن يف تنمية هذه القطاعات تنمية تلقائية تنترش لبقية القطاعات وبالرغم أن هذا الوضع يؤدي 

يف بدايته إىل خلق تنمية غري متوازنة , فإنها يف النهاية تحض عىل القيام باستثمارات أخرى.

املبحث الثالث
واقع التنمية املستدامة يف العراق

سيتم الرتكيز عىل املؤرشات األهم من وجهة نظر الباحث ألنه لن نستطيع اإلحاطة بكافة املؤرشات التي ذكرت يف املبحث الثاني 
وسنعطي ملحة رسيعة عن التطورات االقتصادية يف العراق بعد عام 2003 وحتى عام 2013 وهي املدة التي يحاول البحث تغطيتها 

اعتمادا عىل مدى توافر البيانات:

أوال: املؤشرات االقتصادية:
العامة للدولة للمدة  النفط الخام يف املقام االول من سلم االيرادات  انتاج وتصدير  املتأتية من عمليات  املالية  استمرت االيرادات 
من  نسبتها)%88.5(  بلغت  والتي  للدولة  العامة  اإليرادات  يف  األكرب  املساهم  الخام  النفط  صادرات  تشكل  حيث   .2013-  2009
إجمايل اإليرادات عام 2009 وازدادت اىل )97.4( خالل املدة2013 - 2010. كما شهدت قيمة الصادرات النفطية ارتفاعا مستمرا 
خالل املدة 2004 – 2013 وانخفضت فقط يف عام 2009 نتيجة لتأثري األزمة املالية العاملية التي أدت إىل انخفاض الطلب العاملي 
عىل النفط ومن ثم انخفاض أسعاره، إذ انخفض متوسط سعر نفط البرصة الخفيف من )92,08( دوالر/برميل عام 2008 إىل 
)60,5( دوالر/برميل يف عام2009 ، ثم عاد لالرتفاع يف عام 2010 إىل  )76,79( دوالر/برميل وكذلك انخفضت اسعاره للسنوات 
للتنمية  اهم املؤرشات االقتصادية  ادراج  ال )45( دوالر/برميل.)1(ويمكن  الربميل دون  2014و2015و2016 حيث وصل سعر 

املستدامة إىل ما ييل:

*البنية االقتصادية وأهم املؤشرات هي:
أ- مؤرش حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل يصنف تقرير التنمية البرشية لعام 2011 العراق ضمن الدول ذات الدخل الفردي 
املتوسط، وقد شهد معدل متوسط الدخل الفردي يف العراق باألسعار الجارية ارتفاعا خالل املدة )2004 – 2010( اذ ارتفع من)2( 

مليون دينار/ فرد عام 2004 إىل )5,3( مليون دينار / فرد عام 2010 وكما موضح بالشكل )1(:
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الشكل )1(
متوسط نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل يف العراق باألسعار الجارية )ألف دينار( للمدة ) 2004 - 2010 (

العراق،  البيئة والتنمية املستدامة ذات األولوية يف  الباحث باالعتماد عىل: الجهاز املركزي لإلحصاء، مؤرشات  املصدر: من إعداد 
بغداد، وزارة التخطيط،2011، ص76.

ويتضح أن حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل شهدت ارتفاع مستمرا منذ عام 2004 حتى عام 2010 باستثناء االنخفاض 
الذي حدث يف عام 2009 واالعوام 2014و2015و2016 عن عام 2008 نتيجة ملا ذكرناه سابقا من تأثري األزمة املالية العاملية عىل 

االقتصاد العاملي ككل، ويعود االرتفاع املستمر يف حصة الفرد إىل ارتفاع أسعار النفط خالل تلك املدة.
األكرب من إجمايل  النسبة  الحكومية تهيمن عىل  العراق مازالت االستثمارات  املحيل اإلجمايل: يف  الناتج  ب- نسبة االستثمار من 
نسبة  فان  وبالتايل  الدولة،  إليرادات  الرئيس  املصدر  تمثل  التي  النفط  عوائد  بوفرة  بشدة  تتأثر  االستثمارات  وهذه  االستثمار، 
االستثمار إىل الناتج املحيل اإلجمايل شهدت تقلبات تبعا للتطورات يف السوق النفطية والقدرة التصديرية للعراق وكما يف الشكل 

.)2(
شكل )2(

نسبة االستثمار إىل الناتج املحيل اإلجمايل يف العراق للمدة )2004 – 2010(  

املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عىل: األمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون، التقرير االقتصادي العربي املوحد، أبو 
ظبي، سنوات مختلفة، صفحات مختلفة.
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  ويتضح أن متوسط نسبة االستثمار إىل الناتج املحيل اإلجمايل للمدة )2004 – 2010( بلغت )18,24%( يف حني أن هذه النسبة 
وصلت إىل ما يقارب )30%( يف بعض الدول العربية كاألردن واإلمارات وتجاوزت )20%( ) يف أغلب الدول النفطية للمدة نفسها، 
الناتج املحيل اإلجمايل يف الدول العربية بلغت )26,8%( عام2010, مما يعني أن هذه  فضال عن أن متوسط نسبة االستثمار إىل 
النسبة منخفضة يف العراق مقارنة بهذه الدول رغم حاجة العراق املاسة لزيادة نسبة االستثمار من أجل إعادة اعمار البنى التحتية 

وانشاء املشاريع الكفيلة بتخفيض نسب الفقر والبطالة.

ثانيا: املؤشرات االجتماعية:
 1- العدالة االجتماعية:

أ- النسبة املئوية للسكان دون خط الفقر الوطني: تشري البيانات إىل أن نسبة السكان دون خط الفقر الوطني بلغت يف عام 2007 
ما يقارب )22,9%()1(. وهذه النسبة تعد مرتفعة جدا يف بلد نفطي تتعدى ميزانيته)100( مليار دوالر، وتختلف هذه النسبة بني 

املحافظات وحسب الشكل )3(.
شكل )3(

النسبة املئوية ملن هم دون خط الفقر الوطني حسب املحافظة لسنة 2007

 
املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا عىل: الجهاز املركزي لإلحصاء، مؤرشات البيئة والتنمية املستدامة ذات األولوية يف العراق، بغداد، 

وزارة التخطيط، 2011،ص12.
يتضح من الشكل أن محافظة املثنى سجلت أعىل نسبة للفقراء وبلغت )49%( تلتها محافظة بابل بنسبة )41%(، ثم صالح الدين 
بنسبة )40%(، أما أقل نسبة فقراء فسجلت يف محافظات إقليم كردستان وجاءت أربيل والسليمانية يف املقدمة وبنسبة )3%( لكل 

منهما تلتهما دهوك بنسبة )%9(.
ب- معدل البطالة: يالحظ أن معدالت البطالة شهدت انخفاضا كبريا يف عام 2008 عن معدلها يف عام 2004, ويعود هذا االنخفاض 
إىل الخطط التنموية التي وضعتها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط خالل األعوام السابقة وبضمنها الخطة الخمسية ملعالجة 
البطالة والتي أسهمت يف انخفاض نسبي ملستوى البطالة يف العراق، ورغم هذا االنخفاض اال أن مستوى البطالة مازال مرتفعا 
نسبة اىل الدول املجاورة للعراق وأن البطالة ما دامت تتمثل برقمني )15,3%( فهي كبرية حتى وصلت اىل اكثر من 30% يف عام 

.2015
2- الصحة:

أ- حالة التغذية لدى األطفال: يقيس هذا املؤرش نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من قرص القامة، والذين يقل 
وزنهم عن الوزن الطبيعي لعمرهم، وتوضح البيانات املتوافرة أن نسبة األطفال الذين يعانون من قرص القامة خالل املدة )2000-

2009( بلغت )27,5%( وهي نسبة مرتفعة جدا قياسا بأغلب الدول العربية، إذ بلغ هذا املؤرش يف السعودية )9,3%(، ويف تونس 
)9%(، ويف األردن )12%(، وكان العراق أفضل من مرص )30,7%(، واليمن )57,7%( أما مؤرش نقص الوزن خالل املدة )2000-

2009( فبلغت قيمته )7,1%( ويف السعودية )5,3%( ويف لبنان )4,2%(، ويف تونس )%3,3(.
ب- معدل الوفيات ومعدل العمر املتوقع: يرتبط هذا املؤرش بصحة اإلنسان ومدى توافر الرعاية الصحية املناسبة بكافة جوانبها، 
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ويشمل هذا املؤرش مؤرشين فرعيني هما:
- معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة: تشري بيانات هذا املؤرش إىل أن هذا املعدل بلغ يف العراق عام 2008 )44( حالة وفاة لكل 
1000 والدة حية ورغم تحسن هذا املؤرش عن األعوام 2004 و2005 إال أنه ال يزال دون املستوى املطلوب مقارنة بمعظم الدول 
العربية. ويف السنة نفسها بلغ هذا املعدل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )8( طفل، ويف مرص بلغ )23( طفل، ومن هذه البيانات 
الدول العربية يف هذا املؤرش مما يستدعي بذل جهود أكرب لتحسني  التي تفصل العراق عن معظم  يتضح حجم الفجوة الكبرية 

مستوى الرعاية الصحية األولية.
 - متوسط العمر املتوقع عند الوالدة: حقق هذا املعدل وفقا لتقارير التنمية البرشية ارتفاعا خالل املدة  )2005-2010( من)57,7( 
سنة خالل عام 2005 إىل )68,5( سنة خالل عام2010، وان كان الباحث يشكك بصحة هذه األرقام لوجود تناقض كبري بينها وبني 
األرقام التي أعلنتها وزارة التخطيط العراقية والتي تبدو أقرب للواقع إذ ارتفع معدل توقع الحياة عند الوالدة من )59( سنة خالل 

عام2003 إىل )61( سنة خالل عام 2007.)1(
3- التعليم:

أ- نسبة األطفال الذين يصلون إىل الصف اخلامس االبتدائي: 
النسبة بشكل كبري من )95,2%(  يف  إذ انخفضت هذه  البحث )2009-2004(  املدة  النسبة تذبذبا كبريا خالل  وقد شهدت هذه 
عام 2006 إىل )80,2%( يف عام 2007 ، وعادت هذه النسبة إىل االرتفاع يف عام 2008 لتصل إىل )94,8( ثم انخفضت قليال يف عام 
2009 )92,9%( كما يوضحه الشكل )4(, ثم عادت باالنخفاض بشكل مستمر لألعوام 2014و2015و2016 ويعود السبب يف هذا 
االنخفاض الكبري إىل تدهور الوضع األمني بشكل كبري يف تلك السنوات وعمليات التهجري الداخيل والخارجي التي حدثت مما أثر 

سلبيا عىل التحاق آالف الطلبة بمدارسهم.
شكل )4(

نسبة األطفال الذين يصلون إىل الصف الخامس االبتدائي خالل املدة )2004 - 2009(

املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا عىل: الجهاز املركزي لإلحصاء، مؤرشات البيئة والتنمية املستدامة ذات األولوية يف العراق، بغداد، 
وزارة التخطيط،-2011 ، ص 31

ب- معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الكبار )15( سنة فأكثر:	
يقصد بهذا املؤرش نسبة السكان الذين هم يف سن )15( سنة فأكثر ويمتلكون القدرة عىل كتابة مقطع قصري وسهل من حياتهم 
اليومية وقراءته وفهمه)1(. ففي ما يخص العراق نجد أن معدل االملام بالقراءة والكتابة لدى الكبار خالل املدة )2010-2005( 
بلغ )78,1%( شكل )5( وهذه النسبة تعد منخفضة قياسا ببعض الدول العربية فمن بني ثالثة عرش دولة عربية توافرت عنها 
البيانات احتل العراق املرتبة التاسعة يف حني نجد أن خمس دول عربية تجاوز هذا املعدل فيها نسبة )90%( هي ) قطر، الكويت، 
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األردن، البحرين، اإلمارات)، فضال عن أن هذا املعدل هو أقل من معدل الدول ذات التنمية البرشية املرتفعة والبالغ )93,2%(، وكذلك 
الدول ذات التنمية البرشية املتوسطة والبالغ )%81,9()2(.

شكل )5(
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الكبار )15( سنة فأكثر يف بعض الدول العربية خالل املدة ) 2005 - 2010 (

املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عىل: الربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة، تقرير التنمية البرشية 2011 ، نيويورك، 2011 ، ص 
 .. 165 - 162

ثالثا: املؤشرات البيئية:
1- األراضي الصاحلة للزراعة: 

شهدت نسبة األرايض املزروعة إىل األرايض الصالحة للزراعة تذبذبا خالل املدة )2004-2010(، وشهدت أعىل نسبة لها يف عام2007، 
لتبلغ  االرتفاع يف عام2010  ثم عاودت   ،)%21,8( بلغت  إذ  لها يف عام 2009  أدنى مستوى  إىل  انخفضت  ثم   ،)%47,6( بلغت  إذ 
)27,2%(، ولكن ارتفاع نسبة األرايض املزروعة يف عام2007مرده إىل انخفاض نسبة األرايض الصالحة للزراعة وليس إىل ارتفاع 
نسبة األرايض املزروعة إذ انخفضت من )48( مليون دونم يف عام2006 إىل )30,4( مليون دونم يف عام 2007 حسب إحصاءات 
الجهاز املركزي وقد يعود هذا االنخفاض إىل ارتفاع ملوحة األرايض فضال عن التصحر إذ بلغت نسبة األرايض املتأثرة بالتصحر 

)39,1%( يف عام2009)3(.
2- املياه العذبة: 

السنوات )2008- املياه يف بعض  اإليرادات من  املسحوبة كمية  املياه  العراق وتجاوزت كمية  املسحوبة يف  املياه  تذبذبت كميات 
2009( مما أدى إىل ارتفاع نسبة السحب إىل أكثر من )100%(، ويعزى ذلك إىل وجود خزين من مياه البحريات واألنهار والخزانات ال 
تتوافر عنها البيانات، ووصلت النسبة إىل قمتها يف عام2008  إذ بلغت )137%( ويعود السبب الرئيس يف هذا االرتفاع إىل انخفاض 
نسبة املياه الواردة من )56,4( مليار م3 عام 2007 إىل )32,7( ) مليار م3 عام2008، كما أن نسبة املياه املسحوبة انخفضت من 

)54,4( مليار م3 إىل )44,8( مليار م3 خالل نفس املدة.

 رابعا: املؤشرات املؤسسية:
1- عدد مستخدمي الهاتف الثابت لكل 1000 شخص: يشري هذا املؤرش إىل عدد خطوط الهاتف الثابت التي تربط جهاز املشرتك 
السلكية  االتصاالت  املقاييس ملعرفة درجة تطور  أهم  املؤرش من  السكان، ويعد هذا  لكل )100( من  الهاتفية  التحويل  بشبكة 
والالسلكية يف البلد، إذ يدل عىل مدى انتشار خدمة االتصاالت الهاتفية كأحد عنارص البنية األساسية املطلوبة لتشجيع االستثمار 
املحيل واألجنبي. وتشري البيانات املتوافرة حول هذا املؤرش إىل حدوث ارتفاع طفيف يف خالل املدة )2004-2010(، إذ ارتفع املؤرش 
من )3,89( عام 2004 إىل )5,43( عام2010 ، ويعد هذا املعدل منخفضا جدا مقارنة بالدول املجاورة للعراق، إذ بلغ عام 2010 يف 
الكويت )18,98(، ويف لبنان )21(، ويف السعودية )15,18(، ويف سوريا )19,94(، والشكل اآلتي يوضح تطور هذا املؤرش يف العراق.
2- الحاسب الشخيص لكل )100( من السكان: يوضح هذا املؤرش نسبة السكان القادرين عىل استخدام الحاسبة الشخصية لكل 
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)100( من السكان شكل ) (, حيث يوضح هذا املؤرش ارتفاع معدل مستخدمي الحاسب الشخيص لكل )100( من السكان خالل 
املدة املذكورة من )3,6( ) عام 2004 إىل )13,7( عام2010 ، وهذه تعد إشارة جيدة عىل ارتفاع أعداد األشخاص الذين يستخدمون 

التقنيات الحديثة التي يرتفع استخدامها بشكل كبري يف العالم .

املبحث الرابع
حتديات وسياسات التنمية املستدامة يف العراق

الثانية  التدهور املريع املستمر يف األوضاع املعيشية واالقتصادية واالجتماعية والصحية ألبنائه منذ حرب الخليج  العراق  يشهد 
والكربيت  والزيوت  وترسب  احرتاق  سبب  مما  الكارثية  بالحروب  العراقية  البيئة  وتلوث  االقتصادية،  والعقوبات  الكويت  وغزو 
السائل والحوامض املركزة واملبيدات الكيمياوية واحرتاق اطارات السيارات واملواد امللوثة من املنشآت الصناعية, اضافة اىل تعطل 
مصادر الطاقة الكهربائية والدمار الذي أصاب مصايف النفط وتوقف العمل يف وحدات معالجة املياه الصناعية وارتفاع مناسيب 
املياه يف املبازل وتدمري مرتسبات الغبار يف معامل اإلسمنت وتوقف العمل يف وحدات تصفية مياه الرشب ومحطات معالجة املياه 
االنفجارات  املشعة من  املواد  النفايات من دون طمر صحي، وبسبب  البلديات وترك  آليات  اكثر من )35%( من  الثقيلة وتدمري 
وصناعة أسلحة الدمار الشامل العراقية. وشمل التلوث البيئي تلوث املياه وتلوث الهواء، تلوث الرتبة والتلوث الضوضائي والتلوث 
البرصي والتلوث االشعاعي والتلوث الكهرومغناطييس. وسبب الحصار االقتصادي والحظر النفطي اكرب الرضر بالكساء األخرض 

وازدياد التصحر والرضر بالحيوانات الربية وعموم الثروة الحيوانية وزاد من عدد اإلصابات باألمراض االنتقالية. 
بعد التاسع من نيسان عام 2003 دخل مسلسل االرهاب والتخريب والجريمة املنظمة يف سياق نوعي جديد ضد بالدنا ومظاهر 
البيئية وانتشار الجهل والفقر والتهميش  الثقافة  وجود الدولة االساسية، االمر الذي تسبب يف تراجع الثقافات الوطنية ومنها 
وعدم الثقة باملستقبل وكذلك توسعت عمليات التهجري القرسي والفعاليات االرهابية املتطرفة وتعمقت ازمات البالد االجتماعية 

واالقتصادية وتعقدت ازمات النقل واملرور .
والسيايس  االجتماعي  للواقع  واملعمقة  املسبقة  الدراسة  من  يبدا  ان  يجب  العراق  يف  تنموي  توجه  ألي  العقالني  التخطيط  ان 
واالقتصادي لهذا البلد, كما يتطلب هذا االمر النظر اىل املجتمع وفئاته وطبقاته االجتماعية, وقدرة ذلك التخطيط عىل معالجة 
تقرير  يف  املؤثرة  واملكانة  االهمية  من  لها  االفراد  ورغبات  مصالح  كون  واملحيطة  السائدة  التعقيدات  ظل  يف  الجوهرية  النقاط 
السياسة العامة والقرار االقتصادي وضمان تأييدها واستعدادها لتنفيذ تلك الخطط من شأنه درء مخاطر املعوقات التي تعرقل 

العملية التنموية برمتها خصوصا وان املعوقات والتحديات والتي من ابرزها ما ييل:

اوال: التحديات السياسية:
 هناك العديد من التحديات السياسية التي تواجه التنمية املستدامة يف العراق والتي يمكن ان ندرجها كاالتي:

القيادات  خلق  يخدم  الذي  السيايس  القرار  نضوج  وعدم  السياسيني,  الفرقاء  بني  السلطة  تويل  عىل  املتواصلة  الخالفات  1-ان 
الحكومية تتوىل مهمة التصدي لتغليب املصلحة العامة.

2- ان الواقع السيايس واالمني الزالت معضالته وتعقيداته تحتل موقع الصدارة من بني املعوقات االخرى, وما تفرزه هذه املعضالت 
من مشاكل تعرقل أي خطوات اصالحية لالقتصاد العراقي بسبب الرصاعات املتواصلة عىل تويل السلطة.

3- عدم نضوج القرار السيايس الذي يخدم خلق القيادات الحكومية التي تتوىل مهمة خدمة مصالح املجتمع العراقي بعيدا عن 
التحديات االساسية للتنمية  العراق, يمثل احد اهم  الذات.. كما ان عدم االستقرار االمني يف  قضايا التحزب والدكتاتورية وحب 

املستدامة يف العراق.
الدولة  مؤسسات  اكتمال  عدم  وهدرها  املالية  املوارد  استخدام  وسوء  االداري  االصالح  وضعف  واملايل  االداري  الفساد  4-ساهم 

االمنية والقانونية والعسكرية والسياسية بفعل تراكمات التجارب الخاطئة السابقة.

ثانيا: التحديات االقتصادية:
1-االقتصاد العراقي يتسم بالسمة الريعية بسبب االعتماد عىل سلعة واحدة ناضبة وهي النفط وترتبط أسعارها وكميات إنتاجها 
الداخلية ويعرضها لتقلبات كبرية لتشكل  التنمية  التحكم يف عوامل  الدولة غري قادرة عىل  العاملية يجعل  ارتباطا كبريا بالسوق 

سياسة التنويع االقتصادي وهي أهم وسائل تحقيق التنمية املستدامة.
2- تمثل عملية التنويع االقتصادي تحديا كبريا لالقتصاد العراقي حارضا ومستقبال نتيجة العتماده الكبري القطاع النفطي يف 
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تكوين الناتج املحيل اإلجمايل، بل وأيضا يف تأمني موارد الدولة.
3-ان انهيار القطاع الصناعي والصناعات التحويلية وعدم وجود صناعات تحويلية اضافة اىل تأخر وضعف الصناعات الزراعية 
واالختالل الكبري بني بنية االقتصاد واملجتمع والتخلف الواسع يف جميع مفاصل االقتصاد اضافة اىل تفكك وانهيار البنى التحتية 

لهذا االقتصاد.
يف  البرشية  الكفاءات  استخدام  وهدر  القطاعات  كافة  يف  عقالنية  استثمارات  تحقيق  يف  وغيابها  التخطيطية  السياسات  4-ان 
للمالكات  والتأهيل  التدريب  وضعف  والتقني  املايل  الدعم  تقديم  وعدم  رسمية  بطرق  املقنعة  البطالة  وتقنني  املناسبة,  اماكنها 

الوسطية لتنمية املبادرة الشخصية يف اقامة املشاريع االسرتاتيجية.
5-انهيار القطاع الخاص واالستثمارات املحلية وضعف املستوى املعايش وتفكك الفئات الوسطى يف املجتمع وانخفاض نصيب 

الفرد سنويا من الدخل القومي, كما ان السياسات واالقتصادية واالجتماعية املعتمدة واملطروحة لم تزل دون املستوى املطلوب.

ثالثا: التحديات البيئية:
1-التحديات التي تواجه عدم املحافظة عىل البيئة الطبيعية بما فيها املحافظة عىل الطاقة والقياسات للسيطرة عىل املواد السامة 

وعىل امللوثات التي تؤثر عىل املاء والهواء.
الخاطئة  العمليات  للبيئة اضافة عىل  امللوثة  املكائن  او  البدائية  الطرق  الصناعي واستعمال  والقطاع  لزراعي  القطاع  2-تدهور 
للتخلص من النفايات الزراعية والصناعية يف االنتاج وطرحها مبارشة اىل االنهار او نقلها اىل اريض مكشوفة وعدم االستفادة من 

تدويرها.
3-التحديات التي صاحبت البيئة الطبيعية كالتصحر وازدياد امللوثات الغازية والسائلة والصلبة ومشكلة ندرة املياه وما تمخض 

عنها من مضار ديمومة الحياة البرشية.
4-عدم تحقيق اقتصاد معتمد عىل املكان قد تسبب باستهالك املصادر الطبيعية أو بزيادة إنتاج الفضالت برسعة أكرب مما تستطيع 
الطبيعة استيعابه لدفع امللوثات التي تؤثر بشكل كبري عىل املجتمعات والتي يتم الحد منها مع األخذ بالحسبان أن امللوث يجب أن 

يتحمل تكلفة التلوث.

رابعا: التحديات احلضرية:
1-الزيادة السكانية وازمة السكن وعدم توفري السكن املالئم وظهور الوحدات السكنية العشوائية وعدم توفري الخدمات الصحية, 
الكهربائية  الطاقة  املدن وما ينتج عنها من ملوثات مع تردي خدمات  املتعاقبة والصناعات داخل  الحروب  اضافة اىل مخلفات 

واستعمال السيارات الخاصة وعدم ايجاد حلول مالئمة ادى اىل العديد من املشاكل يف تلوث البيئة.
عىل  بالتجاوز  العشوائية  املناطق  وزحف  والتجارية  السكنية  الفعاليات  يف  تمركز  هناك  اصبح  حيث  املبنية  البيئة  2-تحديات 
والتاريخية  االثرية  لالماكن  الحرضي  والتجديد  الحفاظ  عمليات  اقامة  وعدم  السكنية  االغراض  لغري  املخصصة  االستعماالت 

وإطالة عمرها بتحسني متانتها وصيانتها.
3-تحديات التوازن الطبيعي بحيث ال تدعم نشاطات التنمية واستعماالت األرايض والنظم البيئية وال تحرتم وتحمي التنوع الحيوي 

البيئي وعدم توفري بيئة مبنية حيوية.
4-تحديات اختيار املوقع والشكل والكثافة والخلط والنسب حيث يجب أن تحسن وتتناسب لخلق فراغات فيزيائية تلبي أنشطة 
لحماية  باملكان  اإلحساس  وزيادة  املختلفة  األرايض  الستعماالت  الوصول  تسهيل  طريق  عن  املجتمع  تالصق  وتشجع  السكان 

الخصائص الفيزيائية الخاصة باألشكال الحرضية.

خامسا: سياسات التنمية املستدامة:
يمكن القول أن االستدامة هي طريقة وليست نتيجة محددة وهي تتناسب مع قوة ومرونة حل املشكلة يف املكان أكثر من التوجيه 
األعظم  والحاجز  تقنية  أو  أكثر منها مشكلة تصميمية  أسايس عملية سياسية  االستدامة بشكل  أن  نتائج محددة.  كما  نحو 
لالستدامة يقع يف غياب السياسات املقامة لتعريف وإعداد وتجهيز ممارسة االستدامة, كما يمكن اقرتاح عدد من السياسات 

املتعلقة بتحقيقها وييل:
1-أن تلبي منتجات املدينة طلبات السكان الخاصة وطلبات السكان املستقبليني. من خالل االستغالل االمثل للموارد.

تثقيف  طريق  عن  املشاكل  جميع  لحل  ومدروسة  ناجعة  حلول  اىل  الوصول  يف  والتعاون  الجماهريية  املشاركة  مبدا  2-انتهاج  
الجماهري وتنبههم بأهمية التنمية املستدامة واهدافها.
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السكنية من خالل تنطيق استعماالت االرايض  التغري يف األعمال واالحتياجات  3-إعادة تشكيل أجزاء املجتمع املوجودة لتواكب 
وتقسيمها واستخدامها حسب ما مخطط له ضمن التصاميم واملخططات االساسية.

وتوجيه  واالتصال  السفر  لطرق  واملواصالت  لنقل  قطاع  يف  أوسعكما  خيارات  السكان  ليجد  القطاعات  لكافة  البدائل  4-توفري 
الخدمات.

تشكيل  إعادة  طريق  عن  تعارض  أو  تناقض  مصدر  وليس  قوة  مصدر  التنوع  يكون  بحيث  املتنوعة  السكان  مصالح  5-تلبية 
املجاورات ومناطق األعمال حتى تتوافق ومتطلبات السوق، وإقناعهم أن املدن يمكنها أن تحافظ عىل صحتهم ورغباتهم. وبهذه 
الطريقة يمكن التقليل من الضغط يف املناطق والتوسع للخارج كما أنه من املمكن اإلبقاء عىل الفراغات املفتوحة وتقليل التكاليف 

اإلقليمية للبنية التحتية والخدمات العامة.

النتائج والتوصيات :
    توصلت الدراسة إيل أن مفهوم التنمية املستدامة قد لقي قبوال واستخداما دوليا واسعا منذ منتصف ثمانينات القرن املايض ، 
وتعددت تعريفاتها ، كما توجد أسس ومؤرشات عديدة للتنمية املستدامة ، ويتطلب تحقيقها وجود إرادة سياسية للدول وكذلك 
استعداد لدى املجتمعات واألفراد لتحقيقها، فبدون املشاركة والحريات األساسية ال يمكن تصّور قبول املجتمع بااللتزام الوايف 

بأهداف التنمية وبأعبائها والتضحيات املطلوبة يف سبيلها واعتمادا عيل تلك النتائج فقد أويص البحث بعدد من النتائج منها :
1- تبني اسرتاتيجية وطنية للتنمية املستدامة يشارك يف بنائها وإعدادها كل الجهات واملؤسسات وأفراد املجتمع املعنيني بالتنمية 

املستدامة واملتأثرين بنواتجها عىل املدى القصري والبعيد.
2-استهالك املوارد باعتدال وكفاءة ومراعاة األسعار األفضل للموارد، واالستخدام األكثر كفاءة للموارد، واألطر الزمنية الستبدال 

املوارد غري املتجددة بموارد بديلة، واالستخدامات البديلة املحتملة للموارد.
3-عدم استهالك املوارد املتجددة بوترية أرسع من قدرتها عىل التجدد أو بطريقة يمكن أن تؤذي البرش أو النظم الداعمة للحياة عىل 

األرض وخاصة تلك التي ليس لها بدائل.
4-يتعني تعزيز دور املجتمع املدني عىل كافة املستويات وذلك بتمكني الجميع من الوصول إىل املعلومات البيئية ، ومن املشاركة 
املوسعة يف صنع القرارات البيئية ، إىل جانب الحكم بالعدل يف القضايا البيئية. ولذا يتعني عىل الحكومات أن تهيئ الظروف التي 

تيرس عىل جميع قطاعات املجتمع أن تعرب عن رأيها وأن تؤدي دوراً فعاالً يف تهيئة مصري مستدام.
5-إن العلم هو القاعدة التي تقوم عليها صناعة القرارات ، األمر الذي يستوجب تكثيف البحوث ، والتوسع يف إرشاك األوساط 
العلمية وزيادة التعاون العلمي يف معالجة القضايا البيئية الناشئة ، إىل جانب تطوير سبل التواصل بني األوساط العلمية وصناع 

القرارات وغريهم من أصحاب الشأن.
6-التوسع يف مجال االعتماد عىل الطاقة النظيفة املتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة املائية وطاقة الرياح.

7-تقدير الحاجات الحالية واملستقبلية للسكان وتقييم قدرة األرض عىل تلبيتها وإيجاد الحلول للمشاكل الحالية واملتوقعة, وضع 
الحلول املناسبة لالستخدامات املتنافسة بني املصالح الفردية والعامة وبني األجيال الحالية واملستقبلية.

8-تحقيق التخطيط املستدام واملتقدم والناجح واملالئم لحاجات السكان ومشاكلهم وقد ازداد االهتمام بهذا النوع من التخطيط 
نتيجة للتضخم السكاني يف العالم مع محدودية مساحة األرض واملوارد فظهر هذا التوجه لتحقيق العدالة االجتماعية يف توزيع 
األعمال والخدمات واملساكن ولتحسني أوضاع األرايض الزراعية واملحافظة عليها وتوجيه النمو الحرضي بتغيري الوضع القائم 

لالستخدامات والتغلب عىل املشاكل املوجودة.
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