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أثـر الح ـ ـ ـ ـكـم الرشـ ـ ــيد في التن ـ ـ ـمـية االقتص ـ ـ ــادية مـن منظـ ـ ـ ـور إسـالمي
باإلشارة إلى إمكانية تطبيقه في إقليم كوردستان العراق*

م.م .إبراهيم مهدي عارف /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة التنمية البشرية

الملخص:
ُ

عػىىالرغىىن ولوىىإللكا ى ولروورد ىىدحلكر ى ريولر دنىىعلينلرو ػىىعولنملأ ىىقلصاىىدصلوىىإللأك ىىد ل صىىعلكر ىىدوصعل ىىا ع ل
كر شىىديلادىىدولويت دىىد،لون ى لكصا ى ولاىىترلينل ىىنلرم ىىدوصعلكر يت دىىد ععلنالعىىدملكا ى ولر ى ندحلر ىىدوصعل
نقعقعىىعلكعىىدمل شىىععلاىىتتلرو ى ندحلوىىسلرو ى لر يت دىىد ،لاىىونلكا ى ولنورد ىىدحلكو ى ريولاد ػىىعلينلأ لوكغىىعلوىىدل
غ نىىدادلغعدىىيلة عػىىعلباىىعلرغ ػىىدلعػىىالع ػىىعلرغ عىىع لنيىىعلزن ىىدولنال عد ىىععلكنوريصىىعلكرععىىعلووري ىىد لك ىىترل ىىنلوىىدل
صطػقلعػعقلرحلرولرغنرشد.
كص ىىدذلا ىىترلرغ ا ىىرلنالرغ ا ىىنذلعػ ىىالأيف ىىنلرحلر ىىولرغنش ىىعدلينلرغ ع ىىعلرو ىىدوصعلك قعق ىىد.لنع ىىرلأ ى ى لة ىىعل
لندندل دشيءلعإللرحلرول ريلرغ ىد لكعىدملكاى ولنوريشليشىعدشلينلرغ ػىد.ل
رجمل ادحل ُديكلأنلرغرتراسلرو دو لكرغ
ا د شلرغ ارلخ د صلكو دو ءلكويتشنرحلرحلرولرغنشىعدلوىإللو ى لي لرغ ىايلكرو ى ويلكع ىعلةىعلبغىنلنيىدغ ل
رو ىىدو لة ىىدلالنيعىىدنلرغ ر ىىسلرغ ى لينلن ػىىعولةنو ى دنلرغا ىنرت لكو د شىىعلويتش ىنرحلرحلدة عىىعلرغنشىىعدشلرغ ى لك ىىا دل
رغ ىىنلرغىىدكف لكاع ىىدلسنىىصلرغاىنرتلر هى لأنلرعىىسلاىىتتلر يتشىنرحلبرحل ىىعول ىىدغ عل ى رءلينلر ىىدشلرغى ل ى قيلأنىىدر ل
2003لأمل ػنلرغ لنيادلاتتلر دشلكنىتلرغع م.ل ل
كي ىىولأنلرو ػىىعولش ى قلود ى قػعلنوريصىىدلكر ىىدوصدإلعىىإللرغا ىنرتلنملأنلريك ىىد لرغدعد ىىععلاع ىىدلو راقىىعلنالنىىدلوىىد ل
نعىىرلرحلرىىولينلرغا ىنرتلصاىىدصلوىىإللقد ىىدحلإلد عىىعلك وعىىعلكينلرو ػىىعولصاىىدصلوىىإللقد ىىدحلن نيعىىعلكا صىىعلكعػىىال
أ دسلرا دعيلإل قي.لممدلصاينلبغنل دا يلرغدكغعلك نرااقلوإللةعلرغ رنيلكعػىاليأ ى دلقدينيىعلرغ دىدو لك ى اريلرغ ع ىعل
ر د علغػ عع لنيعلأ ايلرغدكغعل د دلينلرغانرتلكرو ػعولينلص و دلا ءرإلوإللرغ ددولر ا و.ل ل
لكعػعقلاقدل دملرغ دنرلنير دنيعلاترلرغ ارلغ عدنلأيفنلرحلرولرغنشعدلينلرغ عىعلرم ىدوصعلوىإللو ى يلن ى وي ل
كنورد ععل ط عققلينلن ػعولةنو دنلرغانرت.

الكلمات اإلفتتاحية:

رحلرولرغنشعد لويتشنرحلرحلرولرغنشعد لرغ ععلرو

دوصع لرغ ر سلرغ

لغإل ػعو لويتشنرحلرحلرولرغنشعدلينلرو عو.

_____________________________________________________________________________________________

* قدم هذا البحث في المؤتمر العلمي الدولي الثالث -المشترك لجامعة التنمية البشرية/نيسان 1026
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المقدمة:
ننلو ى لرحلرىىولرغنشىىعدلشنةىىعلأذنعىىعلة ىىريشلعػىىالر د ى لرغاىىد ي ل عىىرلأنلقدكغىىعلن دوىىعلأ لنيع ىىعل ىىػع علغػ عىىعل
رم ىىدوصعلوىىإللوك ىىقلأوىىنل ىىريلممرىىإل لينل ععىىعلرحلرىىول ىيتيفنلينلرغ شىىدهلرم ىىدو لك رصىىدلاىىتتلريذنعىىعلينلرغ ػىىدرنل
رغ دوعىىع-لرغ قىىريشل دصىىدلرإ-لكرغى ل شى علأةةىىنلرغ ػىىدرنلرو ى وعع لا ىىتتلرغ ػىىدرنلأةةىىنلوىىإلل رياىىدل داىىعلنالني ىىدءلأ ى ل
كوق وىىدحلنوريشليشىىعدشلغػارىىو لأكلرحلرىىولرغنشىىعد لنيدع ىىديتلر ىىدخعلنال قعىىقلرغ عىىعلر شى وشل ىىتتلرغ ػىىدرنلرغى ل اىىدصل
رغ قىنلكر دى صدحلر ن اىىعلوىىإللرغ طدغىىعلكرخن ىىددلواىىدمحلرغ عىعلرغ شىنصع لك شىىنلاع ىىدلريوىنردلكريكني ىىع لوىىسل ىىد عدحل
لرو ىىدولكرغىىدخعلكرم ى

ك لاهى إلعىىإللاىىترلر دى صدحلر د عىىعلوىىإللريوىىإللرغغىىتر يلكرغ ىىاعلكرغ اػىىعولنيشىىرعل

ود ى
عدم .ل
ك ىىترلر ا ىىكلأنلغػار ىىولرغنش ىىعدلأ ىىدسلويتة ىىدليلرغاقع ىىدشلكرغشى ىنصاعلرو ى ى وععلغػار ىىدملكرنيرى ى وع لك ىىدلع ىىنذل
ر دػ نلريكر علةعلو دوئل«رحلرولرغنشعد»لرغت ل اد لع ىقلرغ ى الريونيعىعلكرغدعد ىععلرحلدصةىعلرغعى م لكودي ى ادل
نردودإلكقر وعليلرحلق علرغىتلنرولاع دلرغن لل( ػالرهلللعػعقلك ىػو)لينلجم ىسلر دص ىعلر ى يشلك اىقلعػىال ى قليل
بغىنلرلػ ىدءلرغنرشىدكن لنيىعلك ىدلك ىاللرل اىعلريكالنيدل اىعلرغنرشىدش لكبلص ىاللنيدل اىعلرو ى وعع لنعىرلإل قى رل
رحلرولرغنشعدلينلةداعلجمدمحلرحلعدشلمبدلاع دلرم دوصع .ل

أهمية البحث

ىىأ،لأذنعىىعلاىىترلرغ اىىر لوىىإللنعىىرلأ ىىقلزنىىدكللأنلص ىننياللنيىىعلرحلرىىولرغنشىىعدلكرغ عىىعلرم

ىىدوصع لكبغىىنلني ط عىىقل

ر يتشىنرحلرغى لك ىىا دلرغ ىىنلرغىىدكفلكر ى يلرو ى ويلغػارىولرغنشىىعد لكن رشىىدذلاىىتتلرغا ىىعلوىىإللخى للرورد عىىعل
عد علدن بولك ط عققلينلرم ػعو لرغت لزن دولنالني دءلع د نلكوق ودحلنوريشليشعدشلغػارو ليهنىدل ا ىالر ىدخعلنال
قعقلرغ ععلر ش وشلغإل ػعو .ل

هدف البحث
ص دذلرغ ارلنا :ل
ع لو ملرحلرولرغنشعدلوإللة لرغ ا علرغ ايلكرو وي.
-1
شخعصلويتشنرحلرحلرولرغنشعدلكاقلر ع.
-2
لينلرو ػعو.
نيعدنلرغ ر سلرغ
-3
-4
-5

ود ل رانلويتشنرحلرحلرولرغنشعدلينلرغانرتلكرو ػعو.
قدميلر قرتندحلر د علرغ ل شديكلينلري دءلوعد ولرحلرولرغنشعدلينلرو ػعو.
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مشكلة البحث
رغع ملكنيادلوهيلأةةنلوإللعقدصإللوإللرغ وإللعػال شرععلنر وعلر ػعولة يو دنلرغاىنرت لكي ىولأهنىدلشى قلودى قػعل
نوريصىدإلكر ىىدوصدإ لكبكلكاىىنشلكر ىىاعلينلر ى ريولرغط عاعىىعلكرغ ش ىنصع لنملأ ىىقلصاىىدصلأك ىىدعدإل صىىعلكر ىىدوصعل ىىا ع لنعىىرل
صد ا لعػالرغدػطدحلرلنكولوإللاىترلرغ ىسلينلأ ىن لك ىيلممرىإل لكبغىنلني ط عىقلأ ى لرحلرىولرغنشىعدلعػىالةداىعل
لندولينلو را علرغ ددولرووري لكر دفلر شنلندغعدإلينلةداعلر يت ددحلرحلر وعع .ل
ري ادش لكخ دإلأ قل

فرضية البحث

أنل ط عىقلو ىىدوئلرحلرىىولرغنشىعدلكاىىقلويتشىنرحلرغ ىىنلرغىدكفلكرييةىىدنلرغى لك ىىا دلر ى يلرو ى ويلاىىيلرغر عػىىعل
ني دءلجم سلير يلك ععلود دروعلينلرو ػعو .ل
كعػال ءلر قدودحلرغددنيقع لص ر نلاىترلرغ اىرلوىإللقى يصإللي عدىعع لص ىد شلرنيى يلريكلل دصىدلو ى ملرحلرىول
رغنشعدلك ػععلخ د قلكو دو قلكأشىردغقلكويتشىنر ق لينلنىعلاىدءلرنيى يلرغةىدصلشىديندلغػ ر ىسلرغ ى لغإل ػىعولكري دإلىقل
نيدحلرولرغنشعد لكأخريرإ لسن ولرغ ارلنيد انردلأاولرغ د جلكصُقدملوػخ دإلنيأاولر قرتندح .ل
ل

المحور االول :الحكم الرشيد خصائصه ومبادئه
أوالا .مفهوم الحكم الرشيد

نيىىدغن ولوىىإللأنلارىىنشلرحلرىىولكرحلدة عىىعل ىىنحلينلرغغىىن لكبغىىنلينلهندصىىعلرغقىىننلرغدىىدوسلعشىىنلر ىىع و لنملأنل

و ى ملرحلرىىولوىىإللر ىىداعولرغ ى ل ا ى ولاىىتكيتلنالنيىىدرصدحلرحلهىىديشلرو دىىد عع لنعىىرلملشنرىىإلل ى يلكا ى ولرجمل اىىدحل
رغ ش ىنصعلوىىإللوكنلكا ى ولنوريشلغشىىيتكهندلرغع وعىىع لك ة ىىيلة دنيىىدحلر دىىػ علريكر ىىعل ا ىنص ولحلقعقىىعلرغدىىػطعلرحلدة ىىعلينل
رجمل ىىسلرغ شىىن لنعىىرليأكرلأنلرما ىىد ل ىىنكيشلنيش ىنصع لكملص اقىىقلن ىىدلو ىىد لرغ ىىدسلكواىىسلشىىنكياولنيىىعلنياه ى ول

رغ اضلنملني رز لكندةو ل ر نلنيعدتل شل دانشل د طعسلأنلختها ولغدػط ق لمل اػ ادل شلكمل غػ د( .)1ل
كجندلأنلودوشلرحلرول أ،لينلرغقنآنلعػالعدشلوادنلو د:لرغ ققلكرحلر عللكرغ علكرغقهدءلكر ع ىعلكرغ ىولكرغاػىول
كرغ ى ى شلكريو ىىنلرغش ىىنعيلكند ىىإللرغ أكص ىىع( )2لك ىىدللرني ىىإللةة ىىريلينل د ىىريل غ ىىقل ا ىىدا:ل بغر ىىولنر ىىولرهلللزنر ىىولنيعى ى رو للل

_____________________________________________________________________________________________

)(1لر قدوع لع دلرغنمحإللنيإللخػدكن ل قعقلع دلرغ رندلكرين لرغقدانش لرغط اعلرغةدغةع ل 1980لول2لال .574ل
)(2لص ن :لع درغا ص لو ط الةدوع:لرحلرولكرغ ادةولينلخطد لرغ ني لرغنصدد لوريلإلع ع ل .1995ل
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(ر ا ىىعل)10لأ لينلرغ ىىػ
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كريوىىنل ىىترلةػىىقلا ى لنرىىولرهلللزنرىىولنيىىقلنيىىعلخػقىىق ( )1لكغىىتغنل ىىن ل د ى الريكروىىنل

رغشنعععلأنردولدإ .ل
ادحلرولصاينلجم ععلرغق رعدلرغ لص ولوإللخ دلن دبلرغق شلغ د لجم ععلواع ع لك ىدصنلاىتتلرجمل عىعلوىإللخ غىقل
رغدػطعلرغدعد ععلكرم دوصعلكرووريصعلووريشلشيتكنلنيػدلأكلجم سلودلعػالرعسلر د صدح لكا لص ةعلأصهىدإلينلع ػعىعل
صدحلعدشلةووريشلرغشنةدحلكرحلرولرنيػيلكرحلرولرغ إلين .ل
ل
سلرغقنريلعػالود
أوىدلو ىطػ لرحلرىولرغنشىعدلأكلرحل ة ىىعلأكلرحلرىولرغ ىد لأكلرهعىد لةىعلاىىتتلر ىطػادحل دى طعسلرع دياىدل نرىىعل
ي ىىعلرغرػ ىىعلروجنػع صىىعل( )2()Corporate Governanceلنعىىرل دى خدملةىىعلاىىتتلرغرػ ىىدحلوىىإلل ىىعلرغ ىىدنةعل
كر ىدح لك ىدلرخ ىديلجم ىسلرغػغىعلرغاننيعىعلغ ىدلةػ ىعلرحل ة ىعل نرىعلغرػ ىعل) (Corporate Governanceلكبغىنل
نيادل قدشدحلو ادوشلعن يلخ دلونروادحلأخن لةدووريشلرغنشعدشلغػشنةدحلكرحلدة عع( .)3ل
كصاى ولر ى خدرملو ىىطػ لرحلرىىولرغنشىىعدلنالرغاقى ولرغة يفىىعلريخىىريشلوىىإللرغقىىننلر د ىىي لنعىىرلم ىىال ىىديرإلة ىريرإلوىىإلل
ريذنععلغػدكل لر قدوىعلو ىدلأكلرغ دوعىعلعػىالنىدل ى رء لكبغىنلوىإللأاىعل قعىقلإل نىدحلر ى رإل علاع ىدلني ى اريلرغ عىعل
رغشىدوػعلكنورو ىىد لنملأنلريوىنلأ ى لأةةىنليكراىدإلينلرغىدكللرغ دوعىىعلنيشىرعلخىىدا ل ع ىعلغػ اىىدصدحلرغاد عىعلكرو ػ عىىعل
وةعل(رغا ع لرغ ديشلرغاد عىعلرحلىنش لري ى رتلرغ ديصىعلر نىع ل ىنععلر شىديلر اػ وىدح)لكرغ اىدصدحلرنيػعىعلرغى لةد ىيل
ر إللينلرغ دادععلك ش عسلرم ة ديرحلرلدياععلكرغدرخػعع لكرغ قنلكرغ طدغعلكريوإلل( .)4ل
ك دل ادوحلرغ انص دحل ترلر طػ ل عرلصىدللةىعلو ىطػ لعىإللكا ىعلرغ ىنلرغى لص داىدلوقىدملاىترلرغ انصىال ل

اقدلعناقلرغ نلرغدكفلنيأهند لرغطنصقعلرغ ل دشنل دلرغدػطعلينلنوريشلو ريولرغدكغعلرم دوصعلكرما دععىعل ىدذل قعىقل
رغ عىع ( )5لكةىدنلرغ ىىنلرغىدكفل دىقلوىىإللر ىدحلرغدكغعىعلريكغعىىعلرغى لر ى خدويلو ى ملرحل ة ىعلة عىعلغ اقعىىقل
رغ عىىعلرجمل اعىىعلينلرغىىدكللرغ دوعىىعل ع ىىعلغق ى يلرووريرحلرحلر وعىىعلعىىإلل قعىىقلرغ عىىعلني ادغعىىعلكة دصىىع لك ىىدلأعىىدولرغ ىىنل
رغدكفلغعانذلرحلرولرغنرشدليفد ععلينل2007لنيأ ىق لاى لرغ قدغعىدلكر يت دىدحلرغى ل ىديسل ىدلرغدىػطعلينلنيػىدلوىدلوىإللأاىعل
رغ د لرغادم

()6

لكرغت لص دكلأنلرغ انصاللرغةدصلأةةنلمش غععلوإللرغ انصاللريكل .ل

_____________________________________________________________________________________________

))1ل رنيىىإللةةىىري لأنيى لرغ ىىدرءلن دععىىعلنيىىإللع ىىنلرغقنشىىيلرغدوشىىقي:ل دىىريلرغقىىنآنلرغا ىىعو ل قعىىق:ل ىىدويلنيىىإللق ىىدل ى وع لرغنصىىدد لوريل
إلع ع له 2ل 1999لو 8لا.95
( )2ه ىىعلر ى ى خدرملو ىىطػ ل(رحلر ىىولرغنش ىىعد)لو ىىإللني ىىعلا ىىتتلر ىىطػادح لغ ىىترل ق ىىنلإلعػ ىىعلرغ ا ىىرلعػ ىىالا ىىترلر ىىطػ لني ىىدلل
ر طػادحلر تة يشلريخن لكبغنل دلص د لو سل ة دلا د .ل
))3ل ن ملنيدك :لود ل ط عقلواىدصريلرحل ة ىعلرهعىدشلينلنيػىدصدحلرغهى علرغغننيعىع لي ىدغعلودادى ري لاػدىطع:لادواىعلخػعىع ل 2008ل
ا.12ل ل
)(4لنيشنلق دلو اق:لرحلر د ععل هدصدلك ط عقدح لو-ك ل 2010لا.3
(5)The World Bank: Governance & Development, 1992,P1.
(6)The World Bank: Governance Matters, 2007,p2.
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كأنلو طػ لرحلرولرغنشعدلر ا علأكمإلعػالر د لرغرػىيل(رغىدكف)لكرغىت لةىدنلصاىنذلنيدحل ة ىعلرغدكغعىع لكوىإلل
مثلر ى ا علعىىالر دى لره ىىيل(ر شى ح)لرغىىت لصاىىنذلرونل ة ىىعلر شى ح لكرغى ل اىنذلعػىىال أهنىىدلندغىىعلكع ػعىىعل
كرجتىىدتلكأهنىىدل ةىىعل ىىدملو دعىىعلزن ىىيل ى وعلةداىىعلرغ ىىنادحلك راىىعلرغدىىػ ةعدحلورخىىعلر ش ى ح لك اىىدلرحل ة ىىعلمبةدنيىىعل
ع ػععلنوريصعل دي دل ػطقلرووريشلروشنراععل رءلورخعلأكخديولر ش ح( .)1ل
ك ىىدلعىىنذلر دىىػ نلريكر ىىعلةىىعلو ىىدوئلرحلرىىولرغنشىىعدلرغىىت ل اىىد لع ىىقلرغ ى الريونيعىىعلكرغدعد ىىععلرحلدصةىىعل
كودي ى ادلنردو ىدإلكقر ى وعليلرحلق ىىعلرغىىىتلنرىىولاع ىىدلرغن ى لل( ىىػالرهلللعػعىىقلك ىىػو)لينلجم ىىسلر دص ىىعلر ى يشلك اىىقل
عػال قليلبغنلرلػ دءلرغنرشدكنلوإللنيادت لرغتصإلل دو رل نر ىعلرغىدصإللك عد ىعلرغىد عد( )2لكوىإللأ ىال دصىدحلرل اىعل
كك د دلر دوعل عد علرغد عدلكع دي د.
ك علنقعقعلرل اعلكإل عاعل ػط دلكخ د دلوإلل انص دحلأخن ل ىد لا ىإللاىتتلرل ىد صلأهنىدل ىػطعلعدوىع ل

ك ترل دلك يلنيدغ مصعلرغادوع.لكوإللرغ انص دحلرغ ل ى لاىتتلرلد ىععل انصىاللرغ د ىدزرصلرغىت لص ى دلنيأهنىدل ي د ىعل
عدوعلينلأونلرغدصإللكرغد عدلخ اعلعإللرغ يبل ػالرهلللعػعقلك ػو ( .)3ل
كوإللا علأخن لرغ د نلينلع ىعلرووري لرو ى ويلصىن لأنلغػا ىعلرووري لوق ود ىقلرغاقدصىعلرغقد ىعلعػىالرغاقعىدشل
رو وععل هسل ىدل عى ورإلكقىدورح لك ن ىول ىدلإلنصقىدإلزنرىول ىػ كلرغقد ىدلرووري لكر ىعلرووريصىع لكرياىنرولرغاىدوػعل
اع ىىد ل ى رءلينلع ىىد ولنياه ى ولني ى اض لأكلع ىىد ولوىىسلرجمل ىىسلرنيىىعالل ىىو لكوىىإللمثل ى لرووريشلرو ى وععلبرحل
ي ىىدغعلشىىدوػعلغرىىعلرغا ىىدورحلكر اىىدو حلكريخى تلينلنإلىىديلو ردوىىعلصدى اععلا ىىعلاى ءلو ىىدلعػىىالرياى رءلريخىىن ل
اترلك ريتلةػقلممدلصيتةدلو دألرحلرولرغنشعدلكرووريشلرغنرشدشلينلرو م .ل
ل

ثانيا .مبادئ الحكم الرشيد
ىنرإلغ ا ىىدملر رصىىدلمب ى ملرحلرىىولرغنشىىعدلوىىإللا ىىع لكمخى ذلر ى ملنيىىعلره ىىدحلر خ ػ ىىعلوىىإللا ىىعلأخىىن ل
ى ىىدصإللو دو ى ىىقلكواى ىىدصريت لا ى ىىن ل قنصى ىىنلرغ عى ىىعلرو دى ىىد ععلرغاننيعى ىىعلصنة ى ى لعػى ىىالر ا ى ىىدصريلرو دى ىىد عع لنيع ى ىىدلنين ى ىىدوجلريو ى ىىول
ر اىىدشرودند يلصنةى لعػىىالر اىىدصريلرغدعد ىىعع لكرغ ىىنلرغىىدكفلصنةى لعػىىالر اىىدصريلرم ىىدوصق لكو ىىعلرغ اىىدكنلرو ىىدو ل

_____________________________________________________________________________________________

( )1ل ععد لنيإللندودلرغش ن :لن ة علرغشنةدحلينلر ػرعلرغاننيععلرغدا وصعلرغ ر سل...لرغط ل يصد لر يت نلرغاػ يلريكللغرػععل
لرم دو )) ل شنصإللريكلل 2008لا .3ل
رم دولبدواعلووشقل((وكيلن ة علرغشنةدحلينلرو
)(2لر دكيو لريبلرحلدإللعػيلنيإللق دلنيإللن ع :لرينردملرغدػطد ععلكرغ مصدحلرغدص عع لرغقدانش:لور علر ط ا ل 1973لا .5ل
()3ل رغ دزرص ل ادلرغدصإللنيإللع دلرهلل:لشن لر قد دلينلعػولرغر م لنيدةد دن:لوريلر اديذلرغ ا د عع ل 1981لول 2لا.272
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كرغ عىعل نةى لعػىىالر اىىدصريلرووريصىع.لكصا ىىدلاىىترلرغ اىىرلر اىدصريلرغى لك ىىا دلرغ ىىنلرغىدكف لكرغى ل ُا ىىالو ىىدو ءلرحلرىىول

رغنشعد للكايلعػالرغ ا لرو :)1(،ل

-2المشاركة والمسألة:لك اينلوشديةعلرعسلأانرولرجمل سلينلرختدبلرغقىنريلكبغىنلوىإللخى لل ى رحلويت دىععل رىإلل

رجمل ىىسلوىىإللرغ ا ىىريلعىىإلليأصىىقلينل ى سلرغقىنري لكرغى ل هى إللننصىىعلرغىنأ لكرغ ا ىىريلكر اىىدصريلري د ىىععلحلقى تلرو دىىدن لكأنل
صر نلرعسلر د غعلكوّخت لرغقنريلينلرغدكغعلخد اعل دألرنيد علأودملرغنأ لرغادملكويت دد قلوكنلر ة دء.ل
-1اإلســتقرار السياســي وايــاب العنـ  :ك اىىينلن ى قنريلرغ ىىدملرغدعد ىىيلك ى للرعىىسلأإل ىنرذلرغدكغىىعلنيىىق لمبىىدلينل

بغىنلر ادي ىعلغدعد ىدحلرحلر وىع.لة ىىدلص هى إللاىترلر اعىديلن ىىولرغا ىاللر اىالعىإللعىىدملرغن ىدلرغدعد ىيلوىإللنياىىضل
ُ
ريإلنرذل رءلوإللر رغعلغػار وعلأكلر ادي عل د.ل ل
-3فعالية الحكومة :أ لادعػعىعلنوريشلويت دىدحلرغدكغىع لكوىد لة دء ىدلينل عىاللر ى ريولرغ إل عىعلنيطنصقىعل ىػع عل

ككر ىىاعلختىىدملرجمل ىىس ل لك ىىديشلرغدكغىىعلعػىىالرغا ىىعلينلخدوىىعلرغ ىىد لرغاىىدم لك هى إللنوريشلريو ى رللرغادوىىعللكرغقىىديشلعػىىال
نوريشلر ريولك عتلرغدعد دحلني دعػعع .ل
-4جـودة التشـري ::ك هى إللو وىعلرغ شىنصادحلرغقد عىىعلرغى ل ىدولوىىإللخ ىدلع ىعلرغدكغىىعلنيىدجمل س لك هى إلل

وعلكنق تلرياىنرولو ىدلةد ىيلأغى رهنولك ا ىد ولك قعىقلو ىدأل رىدايتلرغ ىنا لك ط عىقلرغقى ر علر شىنععلمبىدلصهى إلل
ري ىىدءل رعىىدلرغادرغىىعلنيىىعلأا ىنرولرجمل ىىس.لكاىىترلصشى علكا ى ول ى ر علكأ ىىعلك ش ىنصادحلكغى ر لو دركغىىعلكو اىىديذلعػع ىىدل
كش داع .ل
-5ســلطة القــانون:لصار ىينلأنلره عىىس لن ّردو ىدإلكودىىيتكغعلكو ى رإل ع لسنهىىا نلغػقىىد نلكملشىىيءلصد ى لعػعىىق ل

كا ىىدكلأإلىىنل د عىىعلكآغعىىدحلرغ ى ر لرغقىىد صلك ى دنلنىىقلرغ قد ىىي لكر ق مغقهىىدء لكأنل طّىىقلرينرىىدملكرغ ى ال
رغقد عىىعلني ى يشلعدوغىىعلكنيىىدكنل عع ى لنيىىعلأا ىنرولرجمل ىىسلينلرعىىسلجمىىدمحلرحلعىىدشلرم ىىدوصعللكرما دععىىعلكرغدعد ىىعع لكأنل
ر ى نلاىىتتلرغق ى ر علو قىىعلوىىسلواىىدصريلنق ى تلرو دىىدنلك ر ى نل ى د عل ىىدلكحلنصّىىدحلرو دىىدن.لكرن ى لأنل ر ى نلةداىىعل
ريإلنرذلكريفقعلوإللرنرترملاتتلرغق رعدلكو ط عق د .ل
-6مراقبــة الفســاد ومحاربتــه :ك اىىينلعىىدملرغىىرتوولينلةشىىاللنىىدمحلرغ دىىدولينلرغدكغىىعلك صػ ىىدلغػقهىىدءلكةشىىالل
رغ د دصإللكقد و .ل
لك دلأ نل دملرحلرولرو ويلأيةدنلكوادصريلغ دءلرحلرىولرغنرشىد لاىد سلوصىدحلرغقىنآنلرغرىنميلصدى طعسلك ىسل
صدتلنيدغ أوعلكرغ دنينلعػالاتتلرييةدنلكر ادصري لنعرلأنلاتتلرييةدنلم كلغػ شنصعلع ىدلب عىسلأإلعدا ىدلكوا قىدر دلننل
أيروحلرغدادوشلكرغاعشلرغرنمي لكوإللاتتلرييةدن:ل ل
_____________________________________________________________________________________________

()1ل ن ملنيدك :لود ل ط عقلوادصريلرحل ة علرهعدشلينلنيػدصدحلرغه علرغغننيعع لي دغعلوداد ري لادواعلخػعع لةػععلرغدير دحلرغاػعد ل
 2008لال .200-20ل
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رغا ىىعلعػ ىىالرغقع ىىدملنيدغقد ىىاللكرغا ىىدللني ىىعلرغ ىىدسلنيغ ىىضلرغ ىىنلع ىىإللوعى ى م ولرغدعد ىىيلرغاقد دص ىىعلأكل

ا ا
ا
ا
ا
الل ل(رحلدص ىىدل )25ل
ىدسللنيادغس اق سد ى ال
دلي ُ ىػدددلنيدغسدىعىدىىدح دلكأدسىدغسدى د
رغدعد ىىعع:ل غددق ى سدلأ سدي د ى سػد ُ
ىدلو دا ُ ى ُىولرغسردىىد د دلكرغس ع ىدر دنلغعدى ُق ى دملرغ ى ُ
اد ق ى ولوىىإللني ىدللرغن ىىع لكن ى رللرغر ى لأنلصقى ملرغ ىىدسلنيدغقدىال لكينلنقى تلرهلللكنقى تلخػقىىقل( )1لك نىىدل
ا دلةػ علرغ دسلأ لرعسلرغ دس.لل ل
لن ىىد لرغشى ي لة ى جلأ ىىععلينلرحلرىىو:لأنلر شى يشلودي ى دلي ىىع لر دىىػ علكرغدعد ىىيلريكللق ىىدل

ىيلادىدى دة سىعل
–ل ػالرهلللعػعقلك ػول–لوسليعع قلكوإللن غق لكاترلرو ةدمإليونتل اد ق ل دك دشد اكسيُا سو الين س
لري سدو انلادىاوبد د
رلعد سو د
ا
عػدالرغػ اىقلنانلرغػىق ُا
ع (آللع ىنرنل )159لكك ىالل ى اد قلره دعىعلر دىػ ع لنيىأهنولصا ػى نلنيدغشى ي ل
د
لزنى ل لرغس ُ د ى دةػ د
د
ينلرغش ى ي لمل ىىأ،لعػىىالريوىىعلنملرىىري لكرغقىىنآنلصاػ ىىدلأنلأ ل ع ىىعلغػش ى ي لو ىىدلةد ىىيلع ر ىىدل قىىالأخىىالل
ىىنيلوىىإللرو ى درولنيىىدغنأ لك ىىعشلعق ى للرجمل ىىسلكوكيتلينلرغش ى ي ل د ىىقلوىىسلإل عاىىعلرو دىىدنلرغ ى لخػقىىقلرهللل
عػع دلكايلرحلنصع.لة دلأنلر د لهنجلرغش ي لومغعلعػالرغ ةعلعػىالرهلللنعىرلأنلر دى للنىعلشنىديسلاىترلرغى جل
كصن الني د قلاو قلص ةعلعػالرهلل.ل ل


صر علننصعلرغ ا ري:لننلر دنينلينلآصدحلرغش ي لصديكلأهندلرن لأنل ر نلو جلكيفقداىعلرجمل ىسلنيأ ىنتل

لكاىتتلك ع ىعلرحلىدةولكر دى ل لكاىترلرناػ ىدل ىديكلأ ىقلملشى ي لوكنلننصىعلننيىدرءلغػىنأ لكاىتتلرحلنصىعل اىينلرن ىىدلل
و راقعليأ لر د للأكلخمدغ د.ل ل
أنلر د للرن لأنلصر نليرا لرغنأ ل لرحل ع:لكاترلودلصُ ول

صا دلو دألرغش ي لوإللرغط عايلأنلصر نل لرحل ىع لكرغاى ملغذخىتلنيأنىدلرويرءلنياىدلرغ ىنلاع ىد لكاىترلنيدغهىنكيشل
صُ ااى ل ُىىديإشلة ىىريشلغدصىىقلينلرغرتاىىع لكرو ى دهلرو ى دمل لينلرغاى ملصىىأ،لنياىىدلرحل ى ملكرحل ى ملصىىأ،لنياىىدلرغ اىىعصل
كرغ قػع  .ل
دإلوإللآصىدحلرغشى ي لادغىت ل

ننل ط عىىقلاىىتتلر ىىدو ءلكر ىىدوئلرغ ى لك ىىا دلرغ ىىنلرغىىدكفل ى ذلصىىيتو لنال قعىىقلرغادرغىىعلكر دىىدكرشلكرحلىىدلوىىإلل
ر غ للرغدػطعلكزصدوشلرغةقعلينلرم دولرغق ويلمبدلصُد ولينلياسلوادمحلرغ لرو دو لكنوروعلرغ عع.ل ل

_____________________________________________________________________________________________

()1لرنيإلل ع عع ل قيلرغدصإللأمحدلنيإللع دلرحلػعو:لرغدعد علرغشنععع لر ػرعلرغاننيععلرغدا وصع:لكزريشلرغش نلرو وععلكريك دذلكرغدع شل
كرويشدو ل1418اى لا .19ل
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ثالثا .مقاربات بين الحكم الرشيد والتنمية االقتصادية
صن اللرحلرولرغنرشىدلنيرداىعلر عىدوصإللرغدعد ىععلكرم ىدوصعلكرما دععىعلينلرحلعىدش ل ى رءلةىدنلعػىالر دى لرغرػىيل
أكلره ىىي لكينلروك ىىعلريخ ىىريشلشى ى دلرحلر ىىولرغنرش ىىدلرا دوى ىدإلو رص ىىدرإلو ىىإلل ىىعلرحلر و ىىدحلكر ىىدحلر دغع ىىعلرغدكغع ى لىعل

ة دكتلرغ قدلرغدكفلكرغ نلرغدكف لكبغنل دلغقلوإللأيفنلعػال ن عخلنعدشلةنشنعلغػ ى رإل علكن ىدلةىنرو ولرو دىد ععل
وىىإللا ىىع لكرغ ىأيفريلعػىىالرغ ى لكرغ عىىعلرم ىىدوصعلوىىإللا ىىعلأخىىن لكخد ىىعلينلرغ ػىىدرنلرغ دوعىىعلرغى ل اىىدصلوىىإلل عد ىىعل
رحلرىىول ىىريلرغنشىىعد لرغىىت لشنةىىعلرغ دىىدولاع ىىدلأنىىدلر ىىدانلري د ىىععلكرغشىىد اعلووريشلرحلرىىولينلاىىتتلرغ ػىىدرن لكرغىىت ل
ص ىىنلوىىإللخ ى للرنيد ى نيععلكقدنيىىدشلري ىىدي لكرغنش ى ش لكر ىىدكلو ىىدألر دىىدكرشلينلر ادوػىىعلك عىىد لر دىىدءغعلكعىىدمل ط عىىقل
رغق ر علكروا حلوإللرغاقد .
رغ عىىعلرو ىىدوصعلوىىإللرغا روىىعلرغ ى ل ىىدلنا ىىدملينلعػىىولرو ىىدولو ىىتل شىىأ ق ل ىىدل ىىدلوىىإلل ىأيفريلينل قع ىقلرغا دغىىعل
رغردوػىىعلكرو ى قنريلكرغادرغىىعلينل زصىىسلرغىىدخعلرغق ى وي لكزن ىىعلرغ ى لينلرغ ىىد جلرغق ى ويلرورىىدفلونة ى لرغقػ ى لينلرغ عىىعل
رو ىىدوصع لينلرغ ى لصاىىينلرغ شىىغععلكرو ى قنري ل ىىريلأنلرزوصىىدولكدنى لرغ ىىد جلرغقى ويلرورىىدفلملصهى إللعدرغىىعلرغ زصىىس ل
خد علينلرغدكللرغ دوععل لكو دلرغدكللرو وععلكرغاننيعع لنبلأنل ءل زصسلرغدخعل علنيديزشلوإلل دحلاتتلرغدكل(.)1ل ل
كوإللا دل نحلريذنععلغ انصاللرغ ععلغ ش علوىدلاى لأمشىعلوىإللرغ ى لرو ىدو لغع هى إللرغاىعشلرغرىنميلغػ عىسل
كرغقديشلعػالرو
ل

نريلرغدر ولكر يف تلكرغادوللينلر د ق ع .ل

رابعا .مقاربات بين الحكم الرشيد والتنمية المستدامة:
صا علرحلرولرغنشعدلوإللخ للنرندولرغىدكراسلري د ىععلنال قعىقلرمإل ىدنلينلةداىعلجمىدمحلرحلعىدش لكعػىاليأ ى دل
رم ىىدولويتوصىدإلنيىىتغنلنال قعىىقلرغر ىىدءشلك ى مإلغ صىىدوشلواىىدمحلرغ ى لرم ىىدو لكياا ىىد لكة ىىدلالعن ىىقل ىدنيقدلرنل

ا دكل للاتي لينل انصاللرغ ععلوىإللرغ ى لرم ىدو ل(يأسلر ىدللر ىدو )لنالرغ عىعلرغ شىنصعل(يأسلر ىدللرغ شىن )ل
مثلنالرغ ععلر د دروعل(يأسلر دللرما دعيل)لك ى مإنالرغ عىعلرو دىد عع لكوىإللا ىدل شىألرغا ىعلنيىعلو ى ملرحلرىول
رغنشىىعدلكرغ عىىعلر دى دروعلرغى ل اىىينل ىىعسلرلعىىديرحلر دنىىعله عىىسلرغ ىىدسلينلرجمل ىىس..لكأنل رتةى لع ػعىىعلرغ عىىعلعػىىال
رغ د ىىدءلكرغنا ىىدللكرغ قى ىنرءلكرغ ىىدحلرغه ىىاع علكمحدص ىىعلا ىىنالرحلع ىىدشلغذاع ىىدللر ق ػ ىىعلكرغى ى ولرغط عاع ىىعلرغى ى ل ا ىىدلعػع ىىدل
رحلعدش( .)2ل

_____________________________________________________________________________________________

()1لص ى ىىن:لرغ ى ىىنلرغى ىىدكف:لروريشلنرى ىىولأاهى ىىعلماى ىىعلرغ عى ىىعلينلرغشى ىىنتلرمك ى ىىاللكمشى ىىدللرانصقعى ىىد لنيى ىىريكح:لوريلرغدى ىىد ي ل 2004لللللللل
ا .38-37ل
()2لع دلرحلدعلشا دن لرحلرولرغ د لكرغ ععلر د دروع لوقدللينلر س:ل
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88141ل
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ادحلرولرغنشعدلا لرغ عػعلغ ا صعلرغ لرم دو لنال ععلود دروع لكصا الشنهلوىإللأاىولرغشىنكهلرغى لرنى ل
أنل ى انلياىىعل قعىىقل عىىعلودى دروع لة ىىدلأنلرحلرىىولرغنشىىعدلاى لأصهىدإل ع ىىعلونرنىىعل قعىىقلرو ى دروعلرغى لملشنرىىإلل
نيػ دلوإللوك ق.لكأنلرحلرولرغنشعدلنبرلإل قلينلأ لنيػدلصىيتيفنلعػىالرغدعد ىدحلرم ىدوصعلكجتاػ ىدل صىعلكقر وىعلنيىووريشل
اعىىدش لنعىىرلشنرىىإللأنل اطىىيليفقىىعلأ ى لنيدم ىىدولرنيػىىيلكنيدغ ىىدفل ى يتو لنالزصىىدوشلرم ى ة ديلكوىىإللمثلزصىىدوشلرو ىىدول
كرغ ىىاللكياداعىىعلر ىىدوصعلو رصىىدش لك ىىدلريف ىىيلرغ ىىدي لرغا ػعىىعلأنلرغىىدكللرغى ل ىىدريلكاىىقلوى جلرحلرىىولرغنشىىعدلك ى ول
اع دل اععلرغدعد دحلرم دوصعلرهعدشل لني د عل تلمثدصلونرحلعإلل ػنلرغدكللرغ لم دريلنيدحلرولرغنشعدلكاىيل

برحلرم ىىدوصدحلر يت دىىد ععلر خ هىىعلكرغدعد ىىدحلرم ىىدوصعل ىىريلرهعىىدش.1لاىىترلكأنل ط عىىقلرحلرىىولرغنرشىىدل ىىنكي ل
غادرغىىعل زصىىسلرغىىدخعلكغ خ ىىعضلرغ قىىنلكزصىىدوشلرغ ىىاللك قػعىىعلرغ طدغىىعلكر ىىدول عد ىىدحلاعىىدشلوىىإللأاىىعلرغ ىىدءلر عرػىىيل
ك اريلرحلدادحلرم د ععلةدغ اعلكرغ اػعولكرلدودح.لكا دكلع د نلرن لأنلشن ىدزل ىدلرحلرىولرغنشىعدلنىىتلصىيتو لنال
رغ ععلر د دروعل(:)2ل ل
 -1د قلرغدعد دحلك ردوػ ىدلنيىعلخم ػىاللر يت دىدحلرحلدة ىعلرغ شىنصاععلكرغ عتصىعلكريو عىع لك دىعلرغ ىدع حل
نيىىعلر يت دىىدحلرحلر وعىىعلك ىىريلرحلر وعىىع لوىىسلكا ى ولخطىىعلنر وعىىعلإل صػىىعلريوىىدلغإل ىىدولكرجمل ىىس لك ى انلرويروشل
رغدعد ععلغرعلبغن.ل ل

 -2دصىىدلأاىىدرذلعدوىىعلإل صػىىعلرياىىعلكواىىدصريلغػ خطىىعاللو ىىقلعػع ىىدلكك رعىىدلقىىدوشلغػ غعىىريلكرغ ىىدصعلكويتش ىنرحل
وق غعلغػاداعلوختدبلنانرءرحلواع علكرغدريل ُدودإلحن لرو دروع .ل
 -3اريلر اػ ودحلرغهنكيصعلوختدبلروانرءرحلر د علكرحل را لر علغػ عتلرغا ػي .ل
 -4ا ص ى لني ىنروجلرغ ط ى صنلكرونيىىدر لينلر يت دىىدحلرغن عىىعلكرلد ىىعلمب ىدلصىىيتو لغإل ى خدرملريوةىىعلكرية ىىألكرغ اىىدلل
غػ ريولكر دوي .ل

_____________________________________________________________________________________________

()1لوةكلع دلرغنزرتلرغدنيدغ:لرغ ععلر د دروع لوقدللينلر س:ل
http://shakirycharity.org/index_A.php?id=149&news_id=3015

))2لق دلق ولرغا ػ ص:لأيفنلرحلرولرغنشعدلعػالرغ ععلرو دوصعلر د دروعلينلرغدكللرغاننيعع ل رلوقدملنالر ىيت نلرغاىد يلرغ د ىسل
ُ
غإل دولكرغ صعلرو ويل()ICIEFل ل نةعد:لر ل ل 2013لال .12ل
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المحور الثاني :الواق :التنموي في اإلقليم وأثر الحكم الرشيد فيه
أوالا .الواق :التنموي في اإلقليم

ننلن ػىىعولة يو ى دنلرغاىنرتلنياىىدلعىىدمل2003لأ ى ايلريي ىىععلر د ى علكرغ ادغىىعلينلرغاىنرت لكبغىىنل ىنرإلغ ى قنريل
ريوىىينلكرغدعد ىىيلرغىىت لةىىدنلص ىىسلنيىىقلرو ػىىعولوقدي ىىعلنيد ىىدإلقلرغانر عىىعلريخىىن لاقىىدلأو لاىىترلر ىىد لينلرو ػىىعولنال
لكرغا نرنلينلجمدمحلخم ػ ىع لكشى سلعػىالاػى لكر ى قطد لرغشىنةدحلريا عىعلكو ا ىدلاىنال
رغ دلنيدغ ر سلرغ
رم ى ة دي لكأنلاىىتتلرغشىىنةدحلر ى يلكنيقىىديلعىىدللينلرغ قػعىىعلوىىإللرغ طدغىىع لكياىىسلوخى للرياىنرو لك دى طعسلرغق ى للأنل
ارتشلودلنيعل()2013-2003لوإللرغد رحلرغ لةد يل ش دلرو ػىعولاع ىدل طى يرإل صىدإل ععىدإ لنيلأنلرغعى ملشنىنلرم ػىعول
مبننػعلر دوصعلنناعلك ا علغػغدصع ل ع علرػعلأ د لوإللنيع د:لرخن ددلأ اديلرغ اللكنيدغ ىدفلرغا ر ىدلرغ درىعلع ىق ل
كرل اىىدحلنيىىعلر نةى لكرم ػىىعو لاىىترلنيدو ىىداعلنالعىىدملكاى ولنوريشليرشىىدشلينل ىىنلرغ دنىىرلووريشلاىىتتلريزوىىدحلك ى ءل
رموريشلرم ىىدوصعلاع ىىقلر ىىداعلرالرغ د ىىدولر ى ىرترةو لمم ىىدلأو لناليةى ى ولر ىىدو لك ق ىىصلينلرغد ىىع غعلرغ قدص ىىع لك ىىد ول
ودص عىىعلنر وىىعلةنو ى دنلغشىىنةدحلرغ ى اللريا عىىعلكغػ ى كلرغ ديصىىع لكعىىدملواىىسليكر ى لةةىىريلوىىإللو دىىيبلر يت دىىدحل
رووريص ىىعلغش ى يلع ىىدش لكينلا ىىترلروإل ىىديلشنر ىىإللرغ ىىنلنالكر ىىسلرغ ع ىىعلينلرم ػ ىىعولو ىىإللخ ى للرو،لرغ ىىت لص ن ىىدلاع ىىقل
روخ محلرو عع:
 -2عــدم تنــوي الهياكــد االقتصــادية:ننلن ػىىعولة يو ى دنلرغا ىنرتلوىىإللريورىىدنلرغ ى ل دىىولني ى انشلر ى ريولرغط عاعىىعل

ر خ ػ ىىعلكر ع ىىعلو ىىإللا ىىع لككا ىىنشلر ى ى ريولرغ شى ىنصعللرغشى ىدنيعلو ىىإللا ىىعلأخ ىىن ( )1لكني ىىدغن ولو ىىدلكيولينلودى ى وشلرلط ىىعل
رم ىرتر ع ععلحلر وىىعلرم ػىىعولة يو ى دن -2016-2012-لرغ ى لرشىىديحلنالرغ ى لرم ىىدو لنملأنلرغ ر ىىسلصة ىىيل
عىدمل ى انل عد ىدحلةداعىىعل ىترلرمجتىدتل ىيتو لرالرغ صىىسلرم ىدو لكا ىدكلويتشىنرحلنيدىىعطعل ىدللعػىال ىريلرحلر وىىعل
ىىترلرمجتىىدت لكعػىىال ى ععلر ةىىدللرغقطىىد لرغ يرعىىيلرغىىت لصا ىدلوىىإللرغقطدعىىدحلري ىىدوصعلر ىىعلرغىىت لصىىن اللنيىىقلريوىىإلل
رغغتر يلغػ سلوإللا ع لكو ديل عالللغادولة ىريلوىإللرغطد ىعلرغ شىنصعلوىإللا ىعلأخىن لبلصػىقلنا دوىدإلاىدصدإلوىإلل

علنر وعلرو ػعولنىتلصر نلينلود لر طػ لكأنلرين دءرحلرغن ععلرغ ل ديحلوىإللكزريشلرغ يرعىعلينلنر وىعل
ر ػ ىىعولةنو ى ى دنل ىىعلني ىىدنلري ىىدولرغ يرع ىىيلينلا ىىترلرغقط ىىد لبلص ىىعلرالر دى ى لر طػ ى ى لك ىىدلرحلدا ىىدحلرغغتر ع ىىعل
غػدردن.
 -1ض ــع النم ــو وتقلب ــه وإعتم ــاد عل ــى ال ــنف  :صا ىىدلرو ػ ىىعولنيدغديا ىىعلريكالعػ ىىالر رز ىىعلرغ ى ل أ ع ىىقلو ىىإلل
رحلر وىىعلر نة صىىعلينلنيغىىدرولكبغىىنلني دى عل%17لة ىىدلاى لوقىني لكة ىىدلاى لواػى ملكند ى لرغ عد ىىدحلرغن عىىعلأنل ىىدويرحل
_____________________________________________________________________________________________

) )1حكومةتى هةريَمى كوردستان :وةزارةتى ثالن دانان ،دةستةى ئامارى هةريَم ،رِاثورتى ثيَشبينى دانيشتوانى هةريَمى كوردستان
َنى  .9090-9002ل
بؤ ساال
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رغدكغعلرغانر ععلوإللرغ الل شرعلأةةنلوإلل%90لوإللنصنرورحلرغدكغىعلرغى ل ا ىدادلينلر رز ىعلرغادوىع لنملأنلرو ػىعولأيرول
أنلص كلر دورإلودى ق إلعىإللر نةى لينلروك ىعلريخىريش لا ىدويلني عىسلرغ ىرتكللوىإللوكنلرغناى لنالر نةى -لكمل شىريلا ىدلنال
ىرعل
روشىىردغعدحلكر خػ ىىدحلرغى لعق ىىيلاىىترلرحلىىدو -لاىىوصنرورحلرو ػىىعولةد ىىيل ا ىىدلأصهىدإلعػىىالرغى اللكع ر ىىدتلنيشى ل
ة ري نعىىرلأنل عد ىىعلرمع ىىدولرغرػىىيلعػىىالرغ ى اللينلرغا ىنرتلكنيىىديخصلن ػىىعولة يو ى دن أوىىنلينل دصىىعلرلط ى يش لا ىىيل
عد ىىعلو ىىدوشلنيدغ قػى لرغدىنصسلغ تنيىىت لأ ىىاديلرغى اللوىىإللا ىىعلك هى لر خى كنلرغ طىىيلوىىإللا ىىعلأخىىن لاهى لعىىإلل
رغ دصدلرحلقعقيلرغت لصشرػقلعػالرياعدللرغقدووع .ل
-3لهدر كبير للموازنة العامة:لا دكلاديلة ريلينل نذلر رز علعالرغ زريرحلكر يت ددحلرحلر وعىع لنعىرل ىدزل

ننةىعلرغ شىىدهلرم ىىدو لينللن ػىىعولة يو ى دنلنيدو ىىدتلرحلرى ويلر ىىنهلعػىىالرغ قىدحلرغ شىىغعػععلرغى لك ىىػيلندى ل
نيعد ىىدحلنر وىىعلرو ػىىعولنالأةةىىنلوىىإلل:75لوىىإللر رز ىىعلرغادوىىعلكاىىترل ىىدلبر ىىقلوشىىرػعلة ىىريش لنعىىرلأنلأ ػى لريو ى رلل
تا لعػالشرعليكر ى لخمػ ىدإلنيىتغنلنيطدغىعلوق اىعلرغى ل اىدلوىإللأنيىنزلأشىردللرغ طدغىعلرغى ل اىدصلو ىدلنيػىدرنلرغ دوعىعلينل
ر طقعلكو دلرغاىنرتلكنم ػىعو لاىترلاهى إلعىإللكاى ولآمذلرغاىدإلػعلعىإللرغا ىعلخ ىدإلوىإللرلىنرنعلرغىتصعلبلص ىدغ رل
ان ولوإللرغا علنيدغقطد لرحلر وي لكرغت لك ػيل د لرغ طدغعلنيدم ػعولرالرةةنلوإلل%14لوىإللررىدفلرغدىردنلينل
ى عل 2012لكاىىترلرغاىىدوليمبىىدلك ىىعلينلاىىترلرغعى ملنالأ ىىدتلنيدى لرغنةى ولرم
رون.ل ل

ىىدو لرحلىىدولرغىىت لصاىىدصلرو ػىىعولو ىىقل

-4انتشـار الفسـاد :رنلرغ ىىدانشلكرغدى علرغى ل اىىنذل ىدلرغاىنرتلنياىىدلأنىدر ل2003لاىيلكاى ولرغ دىدولرغدعد ىىيل

كرووري لكر دفلعػالةداعلري ادش لكايلوإللأخطنلر شدةعلرغ لصادصلو دلرغ ػىد لنعىرل دى ػنلر ع ر عىعلكروصىنرورحل
رحلر وععلنيشرعلملص ال لكأنلرو ػعولا لروخنلرغت لبلصدىػولوىإلل ىدانشلرغ دىدولكر شىديتلورخىعلاعدةػىقلر خ ػ ىع ل
غدياىىعلأنلرغ دىىدولنيىىدحلرغقدعىىدشلري د ىىععلكغعدىىيلندغىىعلر ى ة د عع.لك ىىعلريزوىىعلرحلدغعىىعلك ىىعلكا ى ول دىىععلريو ى رلل
كرغ دىدولرووري لنيشىىرعلص ى تلرعىىسلرغ اىىدحل ى جلع ىىقلكاى ول ىع غعلة ىىريشلينلرغدى تلغدياىىعلأ ى لر ىدذلاى لرغا ىىعل
غ ىىعضلرمو ى رللكغىىع لرغا ىىعلوجنىىدزلوشىىنك ل ىىدا لنعىىرلا ىىدكلريف ىىدحلوىىإلل ىىعلنياىىضلرغ ى ر لعػىىالرني ىنرمل ى قدحل
كعق ولال عتادلعإللإلنصىقلرغنشى شلكرمخى سلكر ىديلك نصى لريوى رللنالأنلص ىعلرال ق ىعلرغقى ر علكرغ اػع ىدحلوىإلل
أاعلهن لو وليو رللرغدكغعلك نص دلنالرلديو .ل
ل
ل
ل
ل
ل
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ل

ثانيا .مؤشرات إدارة الحكم الرشيد في اإلقليم

ة دلبةنل دنيقدلنيدنلرغ نلرغدكفلصق ملوإللخ لل علويتشنرحلة ععلنيقعدسلنوريشلرحلرولرغنشىعد لكبغىنلو ىتلعىدمل

1996ل ىىيلودى الويتشىنرحلرحلرىىولرهعىىدل( )Worldwide Governance Indicatorsلنعىىرل ارى ل ىىعول
اىىتتلر يتش ىنرحلند ىدنيدحل ىىدحلو ىىإللر غ ىريرح لك قعع ىىدحلرل ىارءلكر د ى ندحل د ى قيلواػ ود ىىدلو ىىإللع ىىدولة ىىريلو ىىإلل
ر دحلرغدكغععل ريلرحلر وععلكويت ددحلرغا نلريدند يلو ادوشلريإلنرذلكرغشنةدحلر خ ع لكاتتلر يتشنرحلاىيل
(ر شديةعلكر ددءغع لرم قنريلرغدعد ي لاادغععلرحلر وع لا وشلرغ شنصس ل ػطعلرغقد ن لكوردااعلرغ ددو) .ل
كمبىدلأنلنر وىىعلر ػىىعولة يو ى دنلغعدىىيلةعد ىدإلودى ق إلغتر ىىقلاىىونلاىتتلرغ عد ىىدحلمل شى ػقلةدكغىعلودى قػع لكنيدغ ىىدفل
ىدإلوىىدلشن ى لجمىىدمحل
اىىونلا ىىدكل ىىا نيعلينل ىىععلنيعد ىىدحلورخػعىىعلينلاىىترلرجملىىدللك ىىريتلوىىإللرجملىىدمحلريخىىن لخ
ىدل
رغ عىىع لنيىىعلا ىىدكلاقىىنلكر ى لينلرغ عد ىىدحلكر اػ وىىدحلغد ى لركلرخىىنلرغ ى ل اطىىعلرغ خطىىعاللك ىىيتخنلرغ عىىعلينلأ لنيػى ل

ةىدن( )1لكملسن ػىاللرغ ر ىسلرووري لنالنىدلوىدلينلن ػىعولة يو ى دنلعىإللرحلر وىعلر نة صىع للة ىدلأنلكر ىسلع ى ملرو ػىىعولمل
سن ػىاللةةىريرإلعىىإللجم ىعلرغ ىىسلرم ىىدو لينلرغاىنرتلةػىىق.لاقىىدلةىدنلعػىىالوىىد لعقى ولر ىىدورإلو شىدإلكو خػ ىدإلكرزورول
اىىترلرغ خػىىاللينلأعقىىد لرلى الوىىإللاع ىىعلرحلر وىىعلرغ د ىىدشلعػىىالرو ػىىعو لنعىىرلبل قىىولنر وىىعلرو ػىىعولعػىىالأو ىىدرول
رغ ىرترحلر ىىنوعلكنىىىتلرون لنيىىأ لا ىىدلنقعقىىيلغػ عىىعلرم ىىدوصع لنيىىعل نةى حلعػىىالا ر ى لواع ىىع لكرع ىىدحلعػىىال
نشى د لنداىىدحلرغ ىىدسلنيدم ى ريرولرغدىىػايلمل ىىري لممىىدلرناىىعلاىىترلرم ىىدولصاىىدصلوىىإلل شى ادحلشىىدصدشلكر ىىدورإليصاعىدإل
كورش ى ادإلنيدغردوىىع لكغرىىإللوىىإللر رىىإللرنلصر ى نلرم ػىىعول ىىدل ػىىولنياىىضلرغشىىع لينل ػىىنلرغ عد ىىدحل ع ىىعلكا ى ول قىىدهل
ص قدإلسل دلعإللر نة لكو دلرم قنريلريوىينلر اى ولينلرو ػىعولممىدلااىعلنياىضلريوى يلخت ػىاللاعىقلعىإللر نةى لخ ىدإل
نيدغ د علحل ولري ة ديرحلريا عع لكرغ ل شرعلا ءلوإل رغ ععلرم

دوصعلأنعد دإ .ل

ك ىىدلالنعطىىدءلر يتش ىنرحلرغى لك ىىا دلرغ ىىنلرغىىدكفلغقعىىدسلاىىتتلر يتش ىنرحلوياىىدحل ىنرك لنيىىعل(2,5-لكل)2,5+ل
ك ةىىعلرغىىديادحلرغدىىدغ علك ى مإلنالرغدياىىعل(ل)2,5-لأ ى ءلرحلىىدمحلغ ط عىىقلرحلرىىولرغنشىىعد لك ةىىعلرغىىديادحلر ا ىىعل

ك مإلنالرغدياعل()2,5+لرغ سلأاهعلرحلدمحلغ ط عقلرحلرولرغنشعد .ل

_____________________________________________________________________________________________

))1ل رغ دنىىرلع ىىدلونرااىىعلره ىىدحلر دىىيتكغعلكر ىىسلرمغرىىرتكصلغ ى زريشلرغ خطىىعاللبلزن ىىعلعػىىالأصىىعلنيعد ىىدحلأكلرن ىىد عدحلينلجمىىدمحل
عدصدشلنيعلر سلرة يلنيأهندل يلرم شدءلكرغ ادصع.
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رهدكللي و( )1ل
ك سلرغانرتلينلويتشنرحلرحلرولرغنشعد ل
المشاركة

االستقرار

فعالية الحكـومة

جودة التشـري:

سلطة القان ــون

مكافحة الفس ــاد

2,96-

2,85-

2,95-

1,01-

2,52-

2,53-

2998

2,91-

2,60-

2,87-

1,27-

2,49-

2,15-

1000

2,99-

2,78-

2,87-

1,25-

2,33-

2,47-

1001

1,04-

2,65-

2,88-

2,99-

2,47-

2,30-

1003

2,46-

1,43-

2,66-

2,43-

2,67-

2,11-

1004

2,68-

3,28-

2,62-

2,65-

2,89-

2,56-

1005

2,40-

1,71-

2,66-

2,52-

2,77-

2,46-

1006

2,40-

1,83-

2,77-

2,40-

2,79-

2,56-

1007

2,13-

1,79-

2,59-

2,31-

2,91-

2,58-

1008

2,10-

1,48-

2,16-

2,25-

2,84-

2,57-

1009

2,20-

1,29-

2,10-

2,02-

2,77-

2,39-

1020

2,06-

1,16-

2,11-

2,05-

2,61-

2,32-

1022

2,24-

2,84-

2,25-

2,09-

2,52-

2,12-

1021

2,21-

2,93-

2,22-

2,17-

2,50-

2,14-

1023

2,20-

1,01-

2,08-

2,16-

2,47-

2,15-

2,12-

1,47-

2,23-

2,15-

2,36-

2,34-

السنوات
2996

1024

والمسائلة

السياسـي

ر دي:لرهدكللوإللرعدرولرغ دنرلر دورلرالل http:// worldbank.orgل

يتضح من الجدول أعال :
 -1شىىريلرغ عد ىىدحلرغى ريوشلأنلر يتشىنرحلرغدى عله عىىسلرغدى رحل2014-1996للةد ىىيل ىىػ عع لممىىدلصاىىينلأنلأك ىىد ل
نوريشلرحلرولينلرغانرتل ع علادرإ لكصااإللاتتلرحلقعقعلر د صدحلر د ععلوإللرغ ععلينلرغانرتلكرو ػعو .ل
-2كاقدإلغػ عد ىدحلننلويتشىنلرحلرىولرغنشىعدلغػ يتشىنرحلرغدى علبلزن ىالني ادىإللاعىدلخى للاىتتلرغدى رحلرغة د عىعل

عشى ىىنشل(-1996ل )2014لخد ى ىىعلرم ى ى قنريلرغدعد ى ىىيلرغى ىىت لرجت ى ىىيلوى ىىإللك ى ىىسل ى ىىيءلنالري ى ى ء لنع ى ىىرلني ى ىىدألللللللل
نيى()1.85-لكر يلنيى( )2.47-لممدلصاينلكنيادل ق هلرغ دملرغانر يلرغددنيقلغع لا ىدكلا ى ولااػعىعلغ ىاللرغ ىدا ي ل
كن ى لنوريشلرحلرىولك غعىريلر يتشىنرحلنيدجتىدتلنرنىديبل ع ىعلر ىدولوى جلرنيد ىعلرغطد عىعلرغى ل ىدوحلرغى ولرال ىىد ل
علركلروىنلوإللرغ خػاللكرغدوديلكعىدملك ىسلرغناىعلر د ى لينلر رىدنلر د ى لكاىترلوىدل ن ىقلرغعى ملكر ىادلينل
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رغردنيع ىعلرحلر وعىعلوىإللعىدملخت ىصلر دىيتكللمب ىدللع ػىعلكرغىت لصى ار لعػىال ىديشلرغ ػىدلعػىالرغ قىدملكرغ طىنلكر هىيل
نيدجتدتلرغ ععلرغدػع علك قعقلرغناداععلغػ س .ل
-3رغانرتلصادصلوإللري د لوادمحلرغ ددولكينلةداىعلرجملىدمح لكأ ىقل ى اللندى ل قنصىنلو ىعلرغشى داععلرغدكغعىعل
()2014ل إللرغدكللرغاشنشلأمةةنلادىدورإلينلرغاىدب لنعىرلصىأ،لنيد ن ىعلرغددو ىع( )1لرملر ىقلبلصطىنألأ ل دىإللعػىال
اترلر يتشن لنبلملزرللرغ ددول د دل ع علرخن ددلره ولينلورداا قلعػالرغن ولوإللرخن دظلإل عاللينلويتشنر ق .ل
-4ا دكل دإللخ لللينلويتشنرحلر شديةعلكر دد ػعلكاادغععلرحلر وىعلكاى وشلرغ شىنصادحلك ىػطعلرغقىد ن لنعىرل
نيقيلر يتشنرحل دغ علكه عسلرغد رحلقعلرغ ار .ل
-5ننل دغ ععلرغدير دحلرغ دويشلوإللرغ نلرغدكفل ة يلنيأنلا دكلع علنيعل دىإللويتشىنرحلنوريشلرحلرىولكري ىد ل
واىدمحلرغ ى لرم ىىدو لينلوا ىىولرغ ػىدرن لكاىىترلصى ولوىىسلرغ ر ىىسلينلرغاىنرت لنعىىرلأنل ى ءلويتشىنرحلنوريشلرحلرىىول
أ يلينل نراسلوادمحلرغ لرم دو لنيعلأ لرغانرتل ادصلص ودإلنيادلصى ملوىإللرغا ى لر ىدف لكبغىنلةػىقلغاىدمل
كا ولنوريشليشعدشلينلرحلرولعػالةداعلري ادشلكنيدمخصلرهد لرم دو .
ل

االستنتاجات والمقترحات
أوالا :االستنتاجات

-1ا دكلرخ ادحلن لل انصىاللو نىدلغػارىولرغنشىعد لكبغىنل ىدلصشى علعػعىقلاىترلر ىطػ لوىإللأنياىدول عد ىععل
كر دوصعلكويت دد عع ل ريلأنلةعلرغ انص دحل لينلةع ععل دعلريورءلعػالأ ل اعدلإل قي .ل
-2رحلرىىولرغنشىىعدلرغىىت ل اىىد لع ىىقلرغ ى الريونيعىىعلكرغدعد ىىععلرحلدصةىىعلودي ى دلر دىىػ نلنردوىلدإلكقر ى وع ل

كإل ق دلرغ يبل( ػالرهلللعػعقلك ػو)لينلجم سلر دص ع لكوإللمثلرلػ دءلرغنرشدصإللوإللنيادت .ل
-3رغ ر ىىسلرغ ى لينلرو ػىىعولصاىىدصلوىىإللعىىدشلوشىىدةع لو ىىدلعىىدمل ى لر عدةىىعلرو داعىىع لكو ىىدويل صىىعلر رز ىىعل
رغادوىىع لكر ىىديلرغ ىىدنشلغػ رز ىىعلرغادوىىعلنيدى لرزوصىىدولعىىدولر ى علرغىىتصإللشىىرػ رلاعشىدإلوىىإللرغ طدغىىعلر ق اىىع لكر شىىديل
اددولنوري لكودفلعنصض .ل
نيدغغعلغقعدسلويتشنرحلرحلرولرغنشعدلينلرو ػعو لكبغنلغادملكا ولنيعد دحلكرن د عدح .ل
ل
-4كا ول ا نيعل
-5ننلر يتش ىنرحلر د ى خدوعلغقعىىدسلنوريشلرحلرىىولينلرغا ىنرتلةػ ىىدلبرحل ىىعول ىىدغ ع ل اىىالع ىىإلل ىىاالل ه ىىجلاىىتتل
ر يتشنرحلوإللا ع لكعإلل االلكا ولرحلرولرغنشعدلوإللا علأخن  .ل
-6ا ىىدكل ىنرنياللشىىدصدلنيىىعلويتش ىنرحل عىىدسلنوريشلرحلرىىو لنعىىرلملشنرىىإلل قعىىقلننىىدرادلعػىىالندىىد لريخىىن ل
كرم غ دءلعإللكرندلو د لنيعلرن ل ط عقلةػ دلينلآنلكرند .ل
_____________________________________________________________________________________________

)(1لص نhttp://www.transparency.org/country#IRQ :ل .ل
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-7ننلرمغ رملني ط عقلويتشنرحلرحلرولرغنشعدلينلر يلرو ى ويلصاىدلأنىدلر اىدصريلري د ىععلغ ط عىقلاىترلرحلرىول
ينلرغ ػدرنلرو وععلمبدلاع دلنر وعلرو ػعو لكبغنلينل علرغ غىريرحلرغى لصشى دادلن ػىعولة يو ى دنلرغاىنرتلكرغ اى محل
رغ لشننل دلر

دوت .ل

ثاني ا :المقترحات:

-1رلػىىعلينل ىىد جلرغ عىىعلينلرو ػىىعولصاى ولنالعىىدملكاى ولنوريشليرشىىدشلكنرىىوليشىىعدلزنرىىولر يت دىىدحلر اى وش ل
ريوىىنلرغىىت لص ا ى لعػىىالرغدىىػطدحل دىىعلأور ىىد لك أخىىتلنياىىعلرمع ىىديل دىىعلنوريشلرحلرىىولكرغ اىىنكلنيدجتىىدتلنوريشل
رحلرولرغنشعدلوإللخ لل ط عقلو دوئلكو طػ دحلرحلرولرغنشعدلرغ لك ىا دلرغ ىنلرغىدكفلكرييةىدنلرغى لك ىا دلرغ رىنل
رو وي لينلةداعلر يت ددحلرحلر وععلك ريلرحلر وعع(رلد ع)لنيدو ػعو لكجتدكزلر داسلكر د لرغشخ ععلر شىنشلينل
رو ػعول ع علغ ادل ءلرووريشلينلرحلرو لكبغنلوإللأاعلني دءلنوريشليشعدشلكرغ ل لينلريخىريلنيىدغ لر رصىدلعػىال
رغ ػد.
 -2طػ ى ى لع ػع ى ىىعلرحلر ى ىىولرغنش ى ىىعدلينلرجمل ى ىىسلرغقع ى ىىدملني ق ى ى ميلك ى ى ى ص لش ى ىىيتكنلويت د ى ىىد قلكاعدةػ ى ىىدلرغدعد ى ىىععل
كرم ىىدوصعلكرووريص ىىعلكرغقد ع ىىعلكر دغع ىىعلك ى ى ص د لمل ىىع دلرويروشلرغدعد ىىععلنع ىىرلأنل ى ى ص دل ىىدذلنالمحدص ىىعل
لينلنوريشلرحلرىىولكاىىيلمبةدنيىىعلرغشىىنهلري ىىدسلغ ىىدءلع ػعىىدحلرو ى

لينلنوريشلرحلرىىولك اع ىىدلحنى ل

ع ػعىىدحلرو ى
رحلرولرغنشعد.
-3غا ىىعلعػىىال ى لر عدةىىعلرم ىىدوصع لكنرنىىدولخمىىنولغػخىىنكولوىىإللرم ىىدولرغنصاىىيلرونىىدو لر ةىىعلني ىىدصنل
رغ ال لنعرلشن ػنلرو ػعولرغادصدلوإللر ريولرغ لبلص ولر غ دلنيشىرػ دلاعىد لنبلملنيىدلوىإلل شىعاللرغقطىد لرغ يرعىيل
كرغ دعيلكرلدويلكرغدعدني.
-4رغا علعػالنرنىدولنىعلغػ طدغىعلر شىنشلينلرو ػىعولنيشىقع دل(ر ق اىعلكرغدىدانش) لنعىرلأ ىقلملسن ىالعػىالأنىدلأنل
رغ طدغعلنيرعلأ رع دل ةعلعد قدإلأودملرغ عع.

-5رمن د عدحلكرغ عد دحلرغد عقعلكرغ اعاعلوإللريو يلرغ ل ىاللعػع ىدلرغ عىعلنيرىعلا ر ىدلينلأ لنيػىد لغىترل
ىىيلرغدير ىىعلني اعىىعلاىىترلرهد ى لينلرو ػىىعو لرغىىت لصدىىطريلعػعىىقلاقىىنلكر ى لاىىدنلرا قىىدولره ىىدلرمن ىىد يلكرغ عىىدصل
كر اػ ود،لصاطعلرغ خطعاللكصيتخنلرغ عع .ل
ل
ل
ل
ل
ل
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