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 المستخلص

ب دعييد اارا ييارار الكبييرا واارا ييارار   ،سييواا النام يية أو المت دميية  كافيية  أصبحت الحوكمة تحتل مكان الصدارة فييد لوا العييالم       خصوصييا

الحوكميية فييد   ت وم ديي ذا ااساس تسعى هذه الورقة البحث ة الى توض ح الدور الذي  ه  ىعل  ،المؤسس ة التد شادها العالم خالا الع دين اآلخ رين

. واعتمييد فييد اعييدال البحييم علييى الميينا  ةكافيي   وذلك عن طريق ااستجادة لمتطلبار فئار اصييحاا المصييالح  ،تحس ن االاا المستدام للوحدار

 .الوصفد التحل لد من خالا عرض لتجارا دعض المنظمار والدوا فد هذا المجاا

ألراييا ا تاييدى الييى تح  ييق مصييالح   ،ومن ااستنتاجار التد تم التوصل ال اييا ان اهتمييام الوحييدة د لاماييا المسييتدام يجعييل مناييا مواطنييا صييالحا

وا يتح ق هييذا ااميير ميين خييالا الم يياركة فييد اار ييطة ال  رييية  ،دل تح ق مصالح جم ع اصحاا المصالح ااخرين  ،المساهم ن المال ة ف ط  

ب   لكد  ،ف ط وان ت ييارب دالجاييد والوقييت   وارما يجب االتزام دحماية الب ئة والم اركة الفعالة دييالبرام  التعل م يية،  تصبح الوحدة مسؤولة اجتماع ا

وان اتباع الوحدار ااقتصالية لمبالئ حوكمة تتناسييب مييع الب ئيية   ،على جم ع مستويار الوحدة من اجل تحس ن ظروى المجتمع التد تعمل ف  

لالقتصال العراقد سوى ينعكس علييى االاا المسييتدام للوحييدار د ييكل  ا اداتة او ااستفالة من تجارا احد الدوا التد يكون اقتصالها مالعراق 

 ايجادد ويساعد فد حماية احت اجار ااج اا الحال ة والمست بل ة.

   حوكمة ال طاع العام ،لا الحوكمةمبا ،حوكمة االاا المستدام ،االاا المستدام الكلمات المفتاحية :
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Abstract 

          Governance has been at the forefront in all countries of the world, both developed and developing, 

especially after the major collapses and institutional collapses witnessed by the world over the past two 
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decades. This paper seeks to clarify the role of governance in improving the sustainable performance of units 

by meeting the requirements All categories of stakeholders. It is adopted in the preparation of research on 

descriptive analytical methodology by presenting the experiences of some organizations and countries in this 

field. 

    The Unit's interest in its sustainable performance makes it a good citizen because it is not only for the 

interests of financial stakeholders but also for the interests of all other stakeholders. This is achieved through 

participation in charitable activities only, so that the unit becomes responsible. Social and social but must be 

committed to protecting the environment and effective participation in educational programs. To participate 

in the effort and time at all levels of the unit to improve the conditions of society in which it operates and 

follow the economic units of the principles of governance commensurate with the Iraqi environment or 

benefit from the experiences of one of the countries Whose economy is similar to the Iraqi economy will be 

reflected on the sustainable performance of the units positively and helps to protect the needs of current and 

future generations. 

Keywords: Sustainable performance, Governance of sustainable performance, Governance principle, Public 

sector governance 

 

 

 

 مقدمة

دما ان حوكميية الوحييدار تعييد ميين ادييرو واهييم االوار والوسييامل   

لييذلك ف ييد اولال ااهتمييام داييا واصييبحت ميين  ،لتح  ييق اسييتدامتاا

الركييامز ااساسيي ة التييد ينبتييد ان تعتمييد عل اييا م تليي  الوحييدار 

دييل ذكييرر العديييد ميين   ،ولم ي تصر ااميير علييى  ذلييك  ،ااقتصالية

الا ئار والمنظمار العالم يية المزايييا لاييذا المفاييوم والت ييج ع علييى 

وان اغلب لوا العالم قامت دتطب ق هذا المفاوم لما يح     ،العمل د 

 من منافع على المستوا ااجتماعد والب ئد وااقتصالي.

 

 مشكلة البحث

رييرون ل ييد الر الفئييامح المحاسييب ة فييد شييركار كبييرا مثييل ا   

(Enron( وتييييايكو )Tyco( و ورلكييييوم )Worldcom الييييى )

ب ما يعزا سييبب هييذه الفئييامح الييى   ،وعزعة ث ة المستثمرين وغالبا

والر تلييك الفئييامح الييى  ،ضييع  الرقاديية الداخل يية لتلييك الوحييدار

اصدار العديد من ال وار ن ووضع ااجرااار للحد ميين وقييوع مثييل 

رون سيياردنس اوكسييلد وميين اهماييا قييا ،تلييك الفئييامح مسييت بالب 

(Sarbanes- Oxley Act الييذي فييرض علييى الوحييدار التييد )

تتداوا اساماا فد الوايار المتحدة االتييزام دمجموعيية ميين قواعييد 

مجموعيية اضيياف ة   2003وتبنى سوق ر ويورب فد عييام    ،الحوكمة  

من قواعد الحوكمة والزام كل الوحدار التد يتم تداوا اسيياماا فييد 

. ومييع وجييول م يياكل الفسييال ألاماييااجييل تعزيز  السوق تطب  اييا ميين

االاري والمييالد فييد الب ئيية العراق يية المحييدلة ميين قبييل ااجاييزة 

الرقاد ة المحل ة واثرها فد تراجع معدار النمو وويالة البطالة مما 

مناا الف يير وعييدم ااسييت رار الس اسييد   ،يؤلي الى تفاقم م اكل عدة

تظار الحاجة إلمكار ة ااستفالة ميين تجييارا تلييك الييدوا لحييل هييذه 

 -ويمكن ص اغة التساؤار اات ة :  ،الم اكل 

 

ما مدا مسيياهمة عييرض وتحل ييل مبييالئ الحوكميية التييد  -1

اصدرتاا دعض المنظمار الدول يية والييدوا الم تلفيية فييد 

فالة مناا فد الب ئة العراق ة امكار ة تحديد المجاار لالست

. 
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ميييا اثييير الحوكمييية عليييى االاا المسيييتدام للوحيييدار  -2

 ااقتصالية؟

 

 اهداف البحث

ياييدى البحييم الييى محاوليية الوصييوا الييى اجادييار للجوارييب    

ااساس ة لم كلة البحييم ميين شيي راا ان ترفييع اللييبس عيين موضييوع 

 -التد من اهماا ما ي تد: ،البحم 

 وحصر أهم محدلاتاا. ،توض ح ماه ة الحوكمة   -1

التطييرق الييى مبييالئ الحوكميية الصييالرة ميين دعييض  -2

 .المنظمار الدول ة والدوا

التحييديار وركييامز حوكميية الوحييدار ااقتصييالية تحديييد  -3

 .العامة

 د ان اثر الحوكمة على تحس ن االاا المستدام. -4

 

 أهمية البحث

الوحدار فد ت وية   ؤلي البحم من اهم ة الدور الذي ت  تتبع اهم ة   

وان ارا ار الوحدار س كون ليي  تيي ث ر   ،وتنم ة ااقتصال د كل عام  

ومن ثم تراجييع معييدار النمييو وويييالة   ،كب ر على ااسواق المال ة  

مناييا الف يير وعييدم ، ممييا يييؤلي الييى تفيياقم م يياكل عييدة ،لييةالبطا

فييان معرفيية  ،ساد ة الذكر  ومن خالا الح امق    ،ار الس اسد  ااست ر

ااسباا التد الر الى ارا ار الوحدار العالم ة فد لوا مت دمة مثل 

ها العديييد ميين اصييدررفيية اهييم مبييالئ الحوكميية التييد  ومع  ،امريكا  

س كون مرجييع   ،الدوا والمنظمار الدول ة لمنع اارا ارار مست بالب  

مام دإمكان لولة رام ة كييالعراق ااسييتفالة ميين هييذه المبييالئ د ييكل 

وااسييتفالة ميين هييذه   ،يمكن  من اتباع تجارا اآلخرين لون م ادييل  

 ، التجارا لتجنب ما يمكن ان يحدث من ارا ارار لوحداتاا المحل ة

ودذلك تفالي ااقتصال المحلد ل رور هو فد غنى عناا وكذلك يييتم 

ااستفالة من هذه المبييالئ لمييا لاييا ميين تيي ث ر علييى االاا المسييتدام 

 للوحدار ااقتصالية .

 

 

 فرضية البحث

" هييل ان اتبيياع الوحييدار ااقتصييالية المحل يية العراق يية لمبييالئ   

اا ت ب  الب ئة العراق يية  حوكمة ج دة ثبت رجاحاا فد لوا اخرا د ئت

 يمكن  ان يؤلي الى تحس ن االاا المستدام لاذه الوحدار"

 

 Governance andاوالً : نشأأأأأطو وتلأأأأأور الحوكمأأأأأة

development of governance 

تعول لفظة حوكمة الى كلمة اغري  ة تصيي  قييدرة قامييد السييف نة فييد 

التتلييب علييى  ااعاصيي ر والعواطيي  واامييواك ومييا يمتلكيي  ميين 

سييلوك ار شييريفة ورزيايية وقيي م واخييالق رب ليية فييد الحفيياظ علييى 

ممتلكييار وارواا الركيياا ورعاييية البئييامع واامارييار التييد فييد 

 ،لموجييولة فييد البحييار  عادت  وحمايتاا ميين ااخطييار وال راصيينة ا

ب يطلييق عل يي  )   Goodفعنييد وصييول  داييا الييى الم نيياا سييالما

Governor وي صد د  المحوكم الج د لاذا معناه داللتة ااركل زييية )

( مما لفع العديد ميين الييدوا مثييل فررسييا Governanceجاا رفس  )

 رفسيياا  الحروىوديي   رفسيي   والمار ا الى استعماا المصطلح ااركل زي

فد طري ة لفظاا ورط اا . وحذر العالم الم سم م فد عام   مع تت  ر

فد كتاد  المعروى ا)ثروة اامم( من الم اكل الناتجة عيين   1779

ح م وجد هناب اهماا كب ر رات  عيين   ،فد الوحدار  1الملك ة التامبة

ارعييدام ال  ظيية وعييدم المبييااة لييدا المييديرين علييى امييواا المييالك ن 

اة المييديرين لمصييالحام ال اصيية علييى وسيي طرة قل ليية رت جيية مراعيي 

 (.7:2005،حساا مصالح واهداى الوحدة )ال ئ ري 

هذا المصطلح ظار د كل واسع مع دداية الردع الثارد ميين ال ييرن    

الع رين وظارر اهم تاا عن طريق ما يسييمى دحوكميية ال ييركار 

( رت جيية فصييل Agent Problemدسييبب تبعييار م ييكلة الوكاليية )

 Gardner)ويعييد العالمييان ااقتصيياليان ،الملك يية عيين االارة 

Mainz & Adolf Pplerla)  هذا المصطلح فد  أوا من استعمل

ذي اليي  1932كتادامييا ) الملك يية ال اصيية وال ييركة العصييرية( عييام 

اصبح حجر ااساس فد قئايا المساهمة العامة التييد ظاييرر ف اييا 

ى اسيياس ان حمليية ااسييام فييد ال ييركار وت وم عليي   2م كلة الوكالة

المسيياهمة العاميية يعطييون وكاليية الارة ال ييركة الييى مجلييس الارة 

ينت ب ويصبح مسؤواب عن الارة ال ركة دافتراض ار  س  وم دبذا 



 

 
4 

 

  2021    1 -  العدد    2 - المجلد ........الحوكمة ودورها  – كريمةصابرين و  19-1صفحات  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

 ،Braendle & Kostyukجاييده لتح  ييق اهييداى حمليية ااسييام )

2006:2.) 

وممييا وال ميين   ،وداذا اصبحت الحوكمة تحظى د هم ة خاصيية      

وار اهم تاا ظاور ااومار ااقتصييالية التييد كارييت رت جيية التجيياو

الك يي  عيين اشييكاا الفسييال االراي  ميين ثييمو ،المال يية واالارييية 

والمييالد . وميين اخطيير تلييك ااومييار ااوميية التييد ظاييرر دييدوا 

ريييا ومال زيييا واردروسيي ا جنوا وجنوا شرق اس ا مثل ال ادييان وكو

هييذه ااوميية تعييرض العديييد ميين الوحييدار  اذ سييببت، 1997عييام 

العمالقة الى م ييكالر مال يية كييالر ان تطيي ح داقتصيياليار مت دميية 

 Kraay & Kaufmann( )3معروفيييية )دييييالنمور ااسيييي وية

(. ان تلك ااومة اظارر الكث ر من التجاووار االارييية 2010:5،

ق ام والمال ة مناا مصالح وعالقار متباللة د ن الموظف ن واقاردام و

ال ركار داستدارة امواا كب رة واخفاا تلك الديون عن حملة ااسام 

والعمييالا ممييا سييبب فييد اوميية ث يية ديي ن الارة ال ييركار والعمييالا 

وحملة ااسام مما لعت الحاجة الييى وضييع قواعييد تتمثييل دالئييبط 

والحوكميية فييد عمييل جم ييع اصييحاا المصييالح فييد شييركار تلييك 

 (. Knapik & Krajcik،2012:452الدوا)

لتجييارا الدول يية د صييوك الحوكميية وجييد ان لوعنييد التعييرض    

 Waterجذور الحوكمة فد الوايار المتحييدة تعييول الييى فئيي حة )

Gate)  ، ورت جة لعدة تحريار متعاقبة اسييتطاعت الا ئييار ال ارور يية

والت ريع ة اامريك ة من التعرى على اسباا ف ل الرقاديية المال يية 

فد عدة شييركار امريك يية وهييذا الا الييى اصييدار "قييارون مكافحيية 

الييذي وفيير قواعييد محييدلة د ييان ه كليية  1977الفسييال" فييد عييام 

اارا ييارار المال يية التييد  ومراجعيية رظييام الرقاديية الداخل يية . ودعييد

 2002حدثت فد عدة شركار كبرا فد الوايار المتحدة فييد عييام  

( الييذي ركييز Sarbane- Oxleyالا ذلييك الييى اصييدار قييارون ) ،

على لور الحوكمة فد ال ئاا علييى الفسييال االاري والمييالد الييذي 

يحييدث فييد وحييدار كث ييرة عيين طريييق تفع ييل لور ااعئيياا غ يير 

وكذلك رص على ت ك ل ه ئة تراقييب   ،لس االارة  ن فد مج التنف ذي

ار  رص علييى ضييرورة وجييول   فئال عنن   الاا المحاسب ن ال ارور 

لجنة تدق ق فييد كييل وحييدة ميين اجييل اسييتعالة ث يية المسييتثمرين فييد 

 (.(Ryan،et.al،2010:673اعماا الوحدة 

وفد المملكة المتحدة اعدر العديد من الت ييارير التييد اكييدر علييى    

ورت جيية قلييق البنييوب  ،االتييزام د واعييد ومبييالئ الحوكميية ضييرورة

والمساهم ن على استثماراتام لفع الحكومة الى تالفد ال صييور فييد 

ذا المجيياا وكييان لبورصيية لنييدن لور ماييم فييد هيي   ،ال وار ن السامدة  

الذي ركز على اهم ة الحوكميية فييد   Cadburyح م اصدر ت رير  

عييية ال يييوامم المال ييية وييييالة ث ييية المسيييتثمرين فيييد اعيييدال ومراج

(Kaufmann & Kraay،2010:6.) 

هذا ولم ي تصر اامر على المملكة المتحدة والوايار المتحدة د  ن 

ااهتمام ددور الحوكمة فد الحد ومنع اارحرافار االارية والمال يية 

ف ييد قامييت العديييد ميين المنظمييار الدول يية دبييذا جاييول واضييحة  ،

وملموسة على المستوا الدولد د  ن مفاييوم الحوكميية عيين طريييق 

ومن ادرو تلك المنظمييار   ،عل اا الحوكمة    وضع المبالئ التد ت وم

( IMF( وصيييندوق الن ييد اليييدولد )WBالدول يية البنيييك الييدولد )

 ( OECDومنظمة التنم ة والتعاون ااقتصالي )

 اما فد الوطن العردد فتعد مصر اوا لولة عرد ة تبنت الحوكمة   

الذي اعده البنييك الييدولد وه ئيية ر  اوا ت ري  2001إذ اعدر فد عام  

الميياا ودورصيية ااوراق المال يية وووارة التجييارة المصييرية سييوق 

عدة مراكز دحث يية عيين ممارسيية الحوكميية . وتعييد لبنييان   فئال عن

 ،اارلن من الدوا الرامدة فييد مجيياا الحوكميية  والمترا  وتورس  و

ح ييم دييدأر تلييك الييدوا دع ييد النييدوار والمييؤتمرار لبلييورة ك ف يية 

ار وال ييار لتوضيي ح تطوير مبالئ وقواعد الحوكمة ووضييع توصيي 

وص ل مفاوم الحوكمة د كل اكبر وصواب الى اصدار قارون شامل 

 (.9:2010،ومنفصل للحوكمة )الرح لد 

 

 The concept of governance ثانياً : مفهوم الحوكمة

وكان ي صييد   ،ان اصل مفاوم الحوكمة يعول الى ال طاع ال اك     

داا الارة الوحدار ومن لدي  الحق فييد ات يياذ ال ييرارار لاخييل هييذه 

هييل هييو االاري ام المسيياهم . وميين مبييدأ فصييل االارة  ،الوحييدار

ب مفاييوم  والسييلطة عيين المسيياهم ن والارة رأس الميياا حييل تييدريج ا

الحوكمة محل الارة الوحدار لكن الفكر االاري والس اسد اسييتعان 

الوحدار وحول  الى مفاوم س اسد طبق فييد العديييد دمفاوم حوكمة  

من الدوا التد تعتمد على الل برال ة والديم راط يية ولييذلك رجييد ف اييا 

. وممييا تجييدر ااشييارة كافة  رظام الحوكمة يطبق فد قطاعار الدولة

ال ييي  ارييي  ا يوجيييد مفايييوم واحيييد متفيييق عل ييي  دييي ن المحاسيييب ن 

 ،ور  ن لمفاييوم الحوكمييةوااقتصييالي ن والمحلليي ن المييال  ن وال ييار
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وسبب هذا ااختالى يعول الى تداخل  فد الكث ر من اامييور المال يية 

وااقتصالية والتنظ م ة وااجتماع يية للوحييدار واخييتالى وجاييار 

إذ تناولييت االد ييار   ،رظر المنظرين والباحث ن وواضعد الس اسار

ذار العالقة الحوكمة من عدة جوارب رسييتعرض فييد الجييدوا الريياه 

عييدل ميين ادييرو هييذه المفيياه م دال ييكل الييذي ينسييجم مييع موضييوع 

 الدراسة :

 

 مفاهيم الحوكمة  : (1جدول )

 المفهوم المؤلف والسنة 

(Committee 

Cadbury،1999:2 ) 
 النظام الذي يتم دواسطت  توج   ورقادة الاا ال ركة 

 

 

 البنك الدولد 

وجعل للحكم  ،ممارس  السلطة فد الارة الموارل ااقتصالية وااجتماع ة للدولة 

والعمل ة  ،المؤسسار والا اكل  ،الج د ثالثة ادعال : شكل النظام الس اسد 

الس اس ة التد هد ات اذ ال رارار من اجل استتالا موارل الدولة لتح  ق التنم ة  

 ف اا وقدرة الحوكمة فد ت ط ط وتنم ة الس اسار المناسبة

 

 IIA،2004معاد المدق  ن الداخل  ن 

العمل ار التد تتم من خالا ااجرااار المست دمة من ممثلد اصحاا المصالح  

شراى على الارة الم اطر ومراقبة م اطر المن  ة والت ك د على من اجل توف ر ا

كفاية الئوادط إلرجاو ااهداى والمحافظة على ق م المن  ة من خالا الاا  

 الحاكمة فد المن  ة

 

 ( 18:2007،)شحات  واخرون  

النظام الذي يتم من خالل  توج   اعماا ال ركة ومراقبتاا على اعلى مستوا من  

 افاا والوفاا دالمعاي ر الالومة للمسؤول ة والنزاهة وال فاف ةاجل تح  ق اهد

Basel Committee،2014:1 

ساهم ن وأصحاا مجموعة من العالقار د ن إلارة الوحدة، ومجلس إلارتاا والم

التد توفر الا كل ة التد يتم من خاللاا تحديد أهداى الوحدة المصالح األخرين 

اقبة األلاا مما يساعد على تحديد الطري ة التد ،ووسامل تح  ق تلك األهداى ،ومر

 تدار داا السلطة وك ف ة ات اذ ال رارار المؤسس ة.

 

)منظمة التنم ة والتعاون 

 ( 9:2015،ااقتصالي

مجموعة من العالقار د ن الارة ال ركة ومجلس الارتاا واصحاا المصالح 

ب الا كل الذي يوضح من خالل  اهداى  ال ركة ووسامل تح   اا وت مل ايئا

 ومراقبة االاا من خالا اجرااار تطبق ف اا العدالة.

)ت رير التنم ة اارسار ة العرد ة  

،5:2015 ) 

رسان وت دم ، وتعمل على ات اذ ال رار الب ري األرظمة التد تعزو من رفاه   اإل

األفئل من المنظور النفسد وااجتماعد للس اسار، وتنظ م عمل المان  ن 

 ل امم ن على التنم ة. ا

 ن دااعتمال على المصالر اعاله المصدر : من اعدال الباحث 

 

 The Importance andثالثأأاً : اهميأأة واهأأداف الحوكمأأة

Objectives of Governance                                     

يعييد مفاييوم الحوكميية شييامع اارت ييار فييد االد ييار المحاسييب ة 

ويطبق على مسييتويار الدوليية والوحييدار   ،واالارية وااقتصالية  

ح م اراييا   كافة  واافرال  ،العامة وال اصة والتجمعار والجمع ار  

تييؤلي الييى اتبيياع ممارسييار تطب  يي  حسييب ااجييرااار الرشيي دة 
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واصييبحت الحوكميية  ،وتسييمح داسييت دام السييلطار د ييكل ع الرييد

ال وم حاجة ملحة وتعد من ااهداى ااسترات ج ة للكث ر من الييدوا 

المت دمة التد تريد ااولهييار والتطييور ميين خييالا تعييديل ومراقبيية 

 -(:366:2009، ة )الدوري المسار وذلك لألسباا اات

تسيياعد فييد تحديييد المسييار ااسييترات جد للوحييدار او  -1

الدولة من خالا ات يياذ ال ييرارار ااسييترات ج ة السييل مة 

 للمحافظة على الموارل.

تعد احد العوامل المامة التد تساعد فد توف ر مناخ ج ييد  -2

ح ييم تسيياعد علييى جييذا ااسييتثمارار  ،لالسييتثمار 

 ،وتعظيي م الكفييااة والفامييدة ميين العمل ييار ااسييتثمارية 

ولعييم قييدراتاا   ،وتؤلي الى ويالة ق م الوحدة او الدوليية  

مما يؤلي الى الحصوا على مصالر تمويل يية   ،التنافس ة

 يية للنمييو والتوسييع وتييوف ر فييرك عمييل محل يية وعالم

 جديدة.

تعد منظومة متكاملة اذ ما استثمرر من قبييل الوحييدة او  -3

الدولة وفق منا  منظم مما يعييزو قييدرتاا علييى التك يي  

وويييالة   ،مع المتت رار الحاصييلة فييد د ئتاييا ال ارج يية  

ااردماك وت ل ل الصييراع مييع فئييار اصييحاا المصييالح 

 . مما يعزو الم زة التنافس ة

تزيد من ااردماك والتفاعل وت لل الصراع مع اصييحاا  -4

المصالح وذلك رت جيية ويييالة فاعل يية الرقاديية والمسيياالة 

وتح ق استثمار ج د لييرأس الميياا الب ييري   ،واافصاا  

وتعمل علييى ويييالة اادييداع واادتكييار الييذي يييؤلي الييى 

 التفوق والنجاا.

 

الحوكمةذار تيي ث ر متبييالا فييد الكث يير ميين المجيياار   ومنظومة   

 ،ااجتماع ة والب ئ ة وااقتصالية وال ارور ة واالارييية والس اسيي ة  

فمن الجارب ااقتصالي تعمل الحوكمة على النمو المنظمد وويالة 

النجيياا الييذي يمكناييا ميين تح  ييق ااسييت رار ااقتصييالي وتييوف ر 

الب ئد فكون الوحييدار ك ارييار اما من الجارب    ،فرك عمل جديدة  

مفتوحيية تييؤثر وتتيي ثر دالب ئيية والمجتمييع لييذلك فييان حوكميية هييذه 

الوحدار س ؤلي الى ال ئاا على الم كالر الب ئ ة وحمايتاييا ميين 

وميين الجارييب ااجتميياعد ف راييا سييتؤثر   ،ااثار السلب ة ألر ييطتاا  

الييذي سييوى يييؤثر علييى مسييتوا دخوا والوظام   على معدار ال

وميين ثييم تييؤلي الييى ايجاد يية واسييت رار منظوميية ال يي م  ،ةالمع  يي 

رفاه ة وق م المجتمع . ان ت ث ر وت ثر الحوكمة   من ثمااجتماع ة و

دالجارب ال ييارورد ييينعكس ميين خييالا اارظميية ال ارور يية التييد تعييد 

فد حيي ن   ،الئامن لتطب ق الحوكمة فد الوحدار العامة وال اصة  

ت ث ر الحوكمة فد الجارييب الس اسييد يظايير فييد م يياركة ومعاوريية 

اجاييزة االارة العاميية فييد تلب يية طموحييار اافييرال وااسييتجادة 

لحاجاتام وتوقعاتام دصورة مناسبة د كل يئمن الكفااة والفاعل ة 

والمساواة والعدالة فد ت ديم ال ييدمار ميين خييالا معيياي ر ال ييفاف ة 

امييا ميين الجارييب  ،ة التييد تسييمح دالم يياركة ال ارج يية والداخل يي 

االاري ف راا تعد مجموعة ميين الممارسييار وال صييامص الحديثيية 

التد تساعد الارة الوحدة على استثمار موارلها د ييكل افئييل ميين 

خالا فاعل ة وكفااة الاماييا )ال ييدمار( التييد تعكييس م ييدار تطييور 

لارة تسييتعمل االارة من الارة تستعمل الممارسييار الت ل دييية الييى ا

ال ييار وممارسييار معاصييرة تمكناييا ميين تح  ييق اعلييى اسييتجادة 

احت اجار افرال المجتمع المتزايدة دسبب تسارع التحوار الب ئ يية 

( ااهم يية 1(. ويوضييح ال ييكل )Hitt،2014:76وحالة الالت كييد )

ااقتصيييييييييالية وال ارور ييييييييية والب ئ ييييييييية وااجتماع ييييييييية.
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 للحوكمة ( االهمية االقتصادية والقانونية واالجتماعية والبيئية 1شكل )

 (53:2007،المصدر: )الم ادارد 

هذا وتعد الحوكمة داختالى ارواعاا رظام الارة وق الة رش دة فد    

وضع وتجارس ااهداى ااسترات ج ة مع الموارل الطب ع ة والمال ة 

 والب رية وت كل منظومة شاملة من المساواة والعداليية والمسيياالة

 اركة وااست رار اامند والس اسد وجييولة الت ييريع وفعال يية والم

شييكال  د ل ييارون ومراقبيية الفسييال ومحاردتيي   الحوكمة وس الة ث افة ا

 .كافةالمحاسب ة والمال ة واالارية 

لتح  ق ترادط طويل اامد د ن الطاقيية والب ئيية وااقتصييال وصييواب 

الى التنم يية الب ييرية )رأس الميياا الب ييري ( والتنم يية ااقتصييالية 

)رأس الميياا المييالي( والتنم يية الب ئ يية )رأس الميياا الطب عييد( ثييم 

 تح  ق التنم ة المستدامة . وتادى الحوكمة الى توج   وضبط 

 

 القانونيةاالهمية 

ضمان الوفاء بحقوق االطراف •

 المستفيدة 

التغلب على السلبيات بتنفيذ •

التعاقدات  الناشئة عن الممارسات 

 لوحدةغير السليمة وسوء ادارة ا

 

 والبيئية االهمية االجتماعية

 اصةةةةةةةةحابحمايةةةةةةةةة حقةةةةةةةةوق •

 افة.ك الحالمص

تاكيةةةةد المسةةةةجولية االجتماعيةةةةة •

 للوحدة

 حماية البيئة ومكافحة التلوث•

 االهمية االقتصادية

 مستوى المستثمرين

تحقيق عائد مناسب •

 على االستثمارات

انخفاض درجة •

المخاطر المترتبة على 

 االستثمار

تعظيم قيمة حملة •

االسهم والمحافظة على 

 حقوقهم 

تحسين اجراءات •

 المتابعة واإلشراف 

 مستوى االقتصاد ككل

تخصةةةةيث اكثةةةةةر كفةةةةةاءة •

 للموارد االقتصادية

تقلةةةةيث حجةةةةم التةةةةدفقات •

وزيةةادة  لألموالالخارجية 

حجةةةةم التةةةةدفقات الداخلةةةةة 

 منها

تحسةةةةةةةةين ادارة بةةةةةةةةرام  •

الخصخصةةةةةةةة وتقلةةةةةةةيث 

 حةةةةةاالت الفسةةةةةاد الناشةةةةة 

عنهةةةةةةةا والناشةةةةةةةة  مةةةةةةةةن 

 مجاالت اخرى

سواق راس ستوى ام

 المال.

زيادة القدرة على •

جذب االستثمارات 

 المحلية واالجنبية

تخفيض المخاطر •

الناشئة عن االزمات 

 حقيق سيولة عاليةتو

منع عمليات التداول •

الداخلي او تقليصها 

 للحد االدنى

تعزيز االفصاح •

والشفافية وكشف 

حاالت التالعب 

 د وسوء االدارةوالفسا

 لوحداتمستوى ا

 تحسين االداء التنافسي•

 تخفيض التكاليف•

الحصول على رجوس 

 االموال

تخفيض المخاطر •

 وتعزيز عملية ادارتها

ة يارتفاع القيمة السوق•

 السهم الشركة
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لفن ة واالارية واحترام الس اسار المرسييومة الممارسار المال ة وا

( . ويوضييح الجييدوا ااتييد اهييم Estrin،2016:78والئييوادط )

 ااهداى التد تسعى الوحدار الى تح   اا من تطب ق الحوكمة .

 

 اهداف الحوكمة   : (2جدول )

 الهدف  ت

1 
المدراا ومجلس االارة على دناا استرات ج ة سل مة وات اذ قرارار للس طرة السل مة  تحس ن وتطوير الوحدة ومساعدة 

 على كفااة االاا .

 ااومار حتى فد الدوا التد ا يوجد لوحداتاا تعامل ر ط فد ااسواق المال ةتجنب حدوث  2

3 
ومن ثم اتاحة المزيد من   ،ت وية ث ة الجماور فد رجاا ال ص صة وضمان تح  ق الدولة افئل عامد استثماراتاا 

 فرك العمل وويالة التنم ة ااقتصالية . 

 ضمان التعامل دطري ة عاللة دالنسبة للمساهم ن والدامن ن والعماا وااطراى ااخرا .  4

 

 

5 

مما يدعم عنصر ال فاف ة فد اجرااار المحاسبة والمراجعة   ،وتدع م المساالة المحاسب ة وجوا الزام ة الرقادة الفعالة 

ح م تتنوع اال ار واالوار التد يمكن ااعتمال  ،المال ة على النحو الذي يمكن من ضبط وك   الفسال فد اي مرحلة

اال ار التد يمكن ااعتمال عل اا فد  عل اا فد تح  ق اهداى تلك الحوكمة ويعد التدق ق الداخلد وال ارجد من ضمن

 البعد الرقادد.

 

6 

الت ك د على االتزام د حكام ال ارون والعمل على ضمان تدق ق االاا المالد ووجول ه اكل الارية تمكن من محاسبة 

صالح ار االارة امام المساهم ن مع تكوين لجنة تدق ق من غ ر اعئاا مجلس االارة تكون لاا ماام واختصاصار و

 عديدة تح ق رقادة مست لة.

7 
ودال كل الذي يمكن من ضبط  كافة تدع م عنصر ال فاف ة من عمل ار الوحدة واجرااار المحاسبة والتدق ق المالد

 عناصر الفسال فد اي مرحلة .

8 
اجرااار مناسبة تحس ن كفااة استعماا موارل الوحدة وااشراى على المسؤول ة ااجتماع ة للوحدة عن طريق 

 ألر طتاا من خالا خدمة المجتمع والب ئة. 

9 
فحة ح م تساعد الحوكمة على الحد من هروا رأس الماا ومكا  ،حفظ تكلفة رأس الماا للوحدة وضمان استمراريتاا 

 ن ي فان عثرة فد طريق التنم ة. يالفسال المالد واالاري اللذ

 ( Kambil،2006:85)  ،( 67:2003،ن دااعتمال على )سول فان ث دال الباحالمصدر : من اع

 Determinants andرابعأاً : محأددات واصأااص الحوكمأة

Characteristics of Governance                             

ب يت ل  من ارظمة فرع ة يعمل كييل مناييا د ييكل   تعد الحوكمة رظاما

تح ييق   كافيية  مست ل لتح  ق هدف  ومتى ما تح  ت ااهداى الفرع ة

الادى العام للوحدة وهذه ال اص ة تنطبق على كل الوحدار العامة 

لذلك ادد   ،سواا كارت خدم ة او استثمارية او تجارية    ،وال اصة  

دمثل هذه الوحدار من اجييل تحسيي ن كافة من ضبط سلوب العامل ن  

وعلييى الوحييدة ااهتمييام   ،الاماا ومواكبة التطييور فييد د ئيية العمييل  

ا المعلومار والت دم الت ند فد مستويار العمييل ميين دإلخاا تكنلوج 

اجييل تح  ييق محييدلار الحوكميية ال ارج يية والداخل يية وااخالق يية 

 -وكااتد :

ت  ر الى ااسس وال واعد التييد تحييدل ك ف يية   -المحددات الداالية:

توويع السلطار وات اذ ال رارار لاخل الوحدة د ن مجلييس االارة 

التيييد يييؤلي وجولهيييا  ،مع ييية العاميية  ن والجيوالمييدراا التنف ييذ

وتطب  اا الييى الحييد ميين التعييارض ديي ن ااطييراى الثالثيية وي ييمل 

المحييدلار الداخل يية مجموعيية ميين العوامييل ذار العالقيية دييالموارل 

 Recourse and Capabilities Internalوال ييدرار الداخل يية 

من استرات ج ة ورؤييية الوحييدة ورمييط ات يياذال رارار وكفييااة   ا  ددا
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ظييم ااتصيياار والعالقييار والمسييؤول ار ديي ن مجلييس االارة ر

 ،والمدراا التنف ذين والجمع يية العاميية ومروريية الا اكييل التنظ م يية  

فئالب عن توافر الماارار والمعرفة المال ة والت ن ة لتحل ل االاا . 

ان وجول مثييل هكييذا عوامييل يزيييد ميين قييدرة الوحييدار علييى دنيياا 

ه اكل حوكمة فعالة لاا قدرة على احداث تناسق د ن اهداى الوحدة 

ااسترات ج ة واهييداى اصييحاا العالقيية د ر ييطتاا لاخييل وخييارك 

 (.Bluem،2018:6الوحدة )

 ،وتتمثييل دالمنيياخ العييام لالسييتثمار دالبلييد  -المحأأددات الخارجيأأة:

وي مل قوار ن الوحدار للن اط ااقتصالي مثل )قوار ن ال ييركار 

 ،ومنع ااحتكار واافالس وتنظ م المنافسة وقوار ن سييوق العمييل(  

وكفااة السوق المالد )سوق الماا والمصارى( فد توف ر التمويييل 

لا ئييار وااجاييزة الرقاد يية )ه ئيية البورصيية وكفييااة ا ،للم يياريع 

ان   فئييال عيين  ،وسوق الماا( فييد تييوف ر الرقاديية علييى الوحييدار  

دعض الوحدار ذات ة التنظ م التييد تئييمن كفييااة ااسييواق )ومناييا 

الا ئار المان ة التد ت وم دوضع م ثاق شرى لألفرال العامل ن فييد 

لوحدار العاملة مثل المحاسب ن والمحام ن والمراجع ن وا  ،السوق  

فئالب عيين الوحييدار ال اصيية للمايين الحييرة مثييل   ،فد البورصة(  

مكاتب المراجعة والمحاماة وااستثمار المالد والتصن   اامتمارد 

وتتمثل اهم ة هذه المحدلار د ن وجولها يساعد فد تنف ذ ال واعد   ،

وال ييوار ن التييد تييؤلي الييى الارة الوحييدة د ييكل افئييل وت ل ييل 

 ن العاميييييد ال ييييياك والعاميييييد ااجتمييييياعد التعيييييارض دييييي 

(Cunha&Mendes،2017:21.) 

 وت مل -المحددات االاالقية:

تتمثييل وظييام  هييذه المدوريية دييااتد  -مدونأأة االعمأأال: -1

(Akenbor& Tennyson ،2014 :  1376 :)- 

تساعد فييد تعزيييز مانيية االارة وتطييوير عملاييا كوراييا  -

 تحمد المكارة والسمعة.

د هم ة   احساسإ ن  الق ة لدا الموظفت لق المدورار ااخ -

ال  م والمعاي ر ااخالق ة التد تييؤلي الييى تحسيي ن االاا 

 والسلوب ااخالقد.

توفر اساس سل م يوضح للموظف ن اسييلوا العمييل الييذي  -

 يحافظ عل ام من اارتااكار ااخالق ة .

ت لل من الصراع التنظ مييد وااعبيياا التنظ م يية وجعييل  -

ال  ص ة وال  م منسجمة ومتالممة مييع اهييداى ااخالق  

 وق م الوحدة .

فييال  ،لاييا لور فييد توج يي  العييامل ن ااالقيأأات المهنأأة: -2

 ،تتعلييق دال ئييايا الفن يية للعمييل دييل د خالق ييار العمييل 

وتعييرى اخالق ييار المانيية د راييا "مجموعيية ااصييوا 

وال واعد المتعارى عل اا عند اصييحاا المانيية الواحييدة 

مارس ن سلوكا مع نا ي وم على اتباعاييا إذ تستلزم من الم

تكون مراعاتاا للمحافظة على المانة وشرفاا واإلخالا 

داييييييييا خييييييييروك عل اييييييييا وعلييييييييى شييييييييرفاا" 

(Kaveh،et.al،2014:87  .) 

امييا ف مييا يتعلييق د صييامص الحوكميية فييتل ص المصييالر سييت   

خصامص اساس ة ينبتد ان تتوفر فد الحوكمة لكد تح ييق اهييدافاا 

 -(:Rogers،2017:2مص هد )وهذه ال صا

وي صد د  التمتع دالسييلوب   -( :Disciplineاارئباط ) -

ااخالقيييد الصيييح ح والمناسيييب وتنف يييذ الت يييريعار 

والتعل مييار وال ييوار ن التييد تحييدل الواجبييار وتوضييح 

 وتعد دمثادة صمام اامان لئمان الحوكمة.  ،الح وق

وتعنييد اعطيياا صييورة  -(:Transparencyال ييفاف ة ) -

موضوع ة وح    يية لكييل مييا يحييدث والتييد تبيي ن ح   يية 

الموجولار وااوضاع فد الوحدة وتجعل جم ع الفئييار 

 على لراية كاملة دكل ما يتم فد الوحدة .

اي ليييي س هنيييياب  -(:Independenceااسييييت الل ة ) -

ت ث رار او ضتوط غ ر اومة ودذلك ت لل او تلتد الييى 

م يياركة حييد كب يير تعييارض المصييالح ديي ن الفئييار ال

مجلييس االارة  ،االارة التنف ذييية  ،المالك ن    ،)المدق  ن  

 واصحاا المصالح ااخرين(.

اي ت ييييدير وت  يييي م  -(:Accountabilityالمسيييياالة ) -

اعماا االارة التنف ذية ومجلس االارة وعدم التااون او 

التفريط مييع اي تزي يي  او فسييال او خييداع او احت يياا او 

 مست بال.الحاق الئرر حاضرا او 

ينبتييد احتييرام وااعتييراى  -(:Fairnessاارصيياى ) -

دح وق جم ع فئار اصييحاا المصييالح فييد الوحييدة ميين 

خالا المساواة وعدم التح ز او اخفاا معلومييار لصييالح 

 طرى من ااطراى .

 -(:Social Responsibilityالمسؤول ة ااجتماع يية ) -

النظر الى الوحدة داعتبارها مواطن صييالح عيين طريييق 

ميين ال يي م  لييق الييوعد ااجتميياعد ودمسييتوا عييااخ

 والسلوب المثالد للعامل ن ف اا
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 Principles ofاامسأاً :  مبأادا الحوكمأة فأي القلأاا العأام 

Governance in the Public Sector                          

عييرض لمبييالئ منظميية التنم يية والتعيياون ااقتصييالي    تدف ما ي   

 -لحوكمة الوحدار العامة ومبالئ الحوكمة فد دعض الدوا :

 مبادا منظمة التنمية والتعاون االقتصادي •

صييدرر مبييالئ منظميية التنم يية والتعيياون ااقتصييالي لحوكميية    

وتم تطب  اا فييد الكث يير ميين الييدوا   2005الوحدار العامة فد عام  

ب للم اررة فد لوا اخييرا   ،لاخل المنظمة وخارجاا   كما تعد مرجعا

 -(:OECD،2015وتتمثل هذه المبالئ دااتد )

 عامةضمان وجود اطار تنظيمي وقانوني فعال للوحدات ال

يجييب وجييول اطييار تنط مييد وقييارورد فعيياا للوحييدار العاميية إذ   

ح م تتنافس وحدار ال طاع   ،يساعد فد تح  ق مرورة فد ااسواق

للسوق    لث ت وياالعام مع وحدار ال طاع ال اك لكد تتجنب حو

ب د كل كامل مع ارشييالار   ، والا كل الجديد يجب ان يكون منسجما

 قتصالي للحوكمة المؤسس ة .منظمة التنم ة والتعاون اا

 الدول تسد بدل المالك 

وتئييع  ،يجييب ان تكييون الدوليية دمثاديية المالييك الفعيياا والييواعد   

دار س اسة ملك ة منسجمة ودنااة وواضحة لئمان ان التحكم للوح

مسييؤول ة مييع ضييرورة الفعال يية   يالعامة يعييزو دطري يية شييفافة وذ

 وااحتراف ة.

 المعاملة العادلة للمساهمين

يجب على الدولة والوحييدار العاميية ااعتييراى والوفيياا دح ييوق    

جم ييع حمليية ااسييام وفييق ارشييالار منظميية التنم يية والتعيياون 

ااقتصييالي لحوكميية الوحييدار لتح  ييق معامليية عالليية وامكار يية 

 الوصوا للمعلومار الم تركة.

 العالقات مع اصحاب المصالح

يجييب علييى الدوليية ان تئييع س اسيية ملك يية تم ييز مسييؤول ار    

وواجبار الوحدار العامة اتجاه فئييار اصييحاا المصييالح واعطيياا 

 ح وقام المنصوك عل اا وفق ال ارون او وفق ااتفاق ار المتباللة.

 

 

 االفصاح والشفافية

شييفاف ة عال يية وفييق يجب على الوحدار العاميية ان تتبييع معيياي ر     

 ارشالار منظمة التنم ة والتعاون ااقتصالي للحوكمة المؤسس ة .

 مسؤوليات مجالس االدارو للوحدات العامة

يجب على مجالس االارة فد هذه الوحدار ان تمتلييك الكفييااار    

والسلطة الئييرورية والموضييوع ة أللاا وظامفاييا لمراقبيية العمييل 

وينبتييد علييى المجييالس العمييل  ،د االاري واارشييال ااسييترات ج

 وان تتحمل مسؤول ة تصرفاتاا. ،دتكامل

 مبادا حوكمة الوحدات العامة لبعض الدول •

العديد من الدوا دإصييدار الليية وارشييالار ومبييالئ لحوكميية   قام   

ومن الجدير بالذكر انه تم ااتيار مبادا الحوكمأة الوحدار العامة  

الن الوحأأدات العامأأة فيهأأا تشأأكل جأأ ءاً كبيأأرا مأأن  ،فأأي الهنأأد

امأا سأبا ااتيأار مبأادا دول الكومنولأث   ،االقتصاد الوطني لها  

المخلأ  الأ  كون معظم الدول في االتحاد متحولأة مأن االقتصأاد  

فطن بيئة هذه الدول تشأبه البيئأة العراقيأة  من ثماقتصاد السوق و

متعل يية فييد حوكميية د عييرض اهييم الجاييول الدول يية ال توف مييا ييي .

 -الوحدار العامة لبعض الدوا :

 مبادا حوكمة الوحدات العامة في الهند 

% ميين 50التييد تسيياهم ديي كثر ميين لعامة فييد الانييد ) الوحدار ا    

وحدة مركزية وعدة   300اجمالد رأس الماا المحلد ويبلغ عدلها  

ااى من الوحدار فد الوايار والبلديار( تطبق المبييالئ الييوارلة 

الراه هذه المبالئ فد  لحوكمة الوحدار العامة و4Reddyفد ت رير  

(Reddy،2001:10:)- 

ددراسة ااوضاع ال ارور يية ينبتد على الحكومة ان ت وم   -

التد تسيي طر عل اييا لكييد تحييدل الوحييدار   كافة  لوحدارل

التد تنفذ ار طة تجارية كوحدار تتبع رظام السييوق عيين 

 الوحدار التد تنفذ وظام  س الية .

ينبتييد علييى الحكوميية ان ت ييوم دوضييع س اسيية شيياملة  -

لل ص صيييية لكييييد تحييييدل اي الوحييييدار التييييد يييييتم 

 خص صتاا واي الوحدار التد تب ى مس طرة عل اا.

ان تعمييل الحكوميية علييى ارايياا الفوضييى الحاصييلة فييد  -

وذلك د ن تركز علييى ااسييب  ة   ،وضع اهداى الوحدار  
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المال يية واالتزامييار ااجتماع يية وال يي م ضييمن اطييار 

 اهداى الوحدار.

علييى الحكوميية ان تعطييد مزيييد ميين ال ييفاف ة وذلييك  -

دالمحاسيييبة عليييى اامت ييياوار والمسييياعدار المعطييياة 

 للوحدة.

الحكومة عن الس طرة المباشرة على الوحدار ان تت لى   -

 العامة عن طريق اعالة ه كلة الجاار الم رفة عل اا.

تتييرب ان ت ييوم الحكوميية دييالت لد عيين لورهييا كمالييك و -

ميين الرقاديية التييد   رفسيي   ا كييلالالوحدار العاميية تحكييم د

تحكم داا وحدار ال طاع ال يياك وذلييك دإلتيياا وتعييديل 

ال ييوار ن والت ييريعار التييد تميينح هييذه الوحييدار مكاريية 

 خاصة او رقادة خاصة .

ان يتم ممارسة ح وق الملك ة عن طريق ت س س ه ئييار  -

 خاصة لاذا الترض .

يجب ان تكييون الرقاديية علييى الوحييدار العاميية ميين قبييل  -

من قبل الا ئار التد تمارس ح ييوق الملك يية البرلمان او  

 للدولة.

يجب ان ت وم الحكومة دتحديد مؤهالر ومواصفار ميين  -

يتييولى منصييب مييدير التنف ييذ ورميي س واعئيياا مجلييس 

االارة من حملة ااسييام اذا كارييت الوحييدة ميين ال طيياع 

 الم تلط.

يجب على الوحييدار العاميية المدرجيية فييد البورصيية ان  -

وتعل مار البورصة وتتبع الوحدار   تتبع قارون الوحدار

مبالئ وقواعد الحوكمة ال اصة داييا التييد   كافة  ااخرا

تساعد على تعزيز رزاهة ومسيياالة واسييت الل ة وشييفاف ة 

مجليييس االارة وتحميييد ح يييوق المسييياهم ن وفئيييار 

 اصحاا المصالح.

 5مبادا حوكمة الوحدات العامة في اتحاد دول الكومنولث

لكومنولم مجموعيية ميين المبييالئ لحوكميية وضعت رادطة لوا ا   

الوحييدار فييد ال طيياع العييام وال يياك تاييدى الييى الوصييوا الييى 

ممارسار ج دة فد مجاا ااعميياا وهييذه المبييالئ ارشييالية وغ يير 

 -(:CACG،1999:8-15وف ما يلد هذه المبالئ ) ،الزام ة 

على مجلس االارة ان يمارس النزاهة والحكمة وال  الة  -

فد توج   الوحدة من اجل تح  ق النمو المسييتمر واتبيياع 

اسلوا يعتمد على المساالة والمسييؤول ة وال ييفاف ة ميين 

 اجل تح  ق مصلحة الوحدة .

 ن فييد مجلييس االارة  يي يجب تع  ن اعئيياا اكفيياا ومان -

اضييافة ق ميية وان يكون كييل فييرل ميينام ليي  ال ييدرة علييى  

 وحك مة. ةوحدة عن طريق ات اذ قرارار مست للل

ينبتد على المجلس ان يحدل اهداى وق م الوحدة ويرسم  -

اسيييترات ج تاا لتح  يييق اهيييدافاا ودنييياا ق مايييا لئيييمان 

اسييتمرارها وقييدرتاا علييى المنافسيية وصييمان تطب ييق 

 ااجرااار التد تحمد اصولاا وتحافظ على سمعتاا.

يت كييد ميين ان الوحييدة تلتييزم يجييب علييى المجلييس ان  -

 وقواعد وتعل مار ااعماا. ،دال وار ن ذار الصلة 

يجب على المجلس ان يت كد من ان الوحدة تتواصييل مييع  -

المسيياهم ن وفئييار اصييحاا المصييالح د سييلوا فعيياا 

 وينطبق هذا على وحدار ال طاع الم تلط.

على المجلس ان يحافظ على مصييالح المييالك ن ويتحمييل  -

 جاهام عن كل ما يتعلق د عماا الوحدة.المسؤول ة ات

عليييى المجليييس ان يحيييدل فئيييار اصيييحاا المصيييالح  -

ال ارج  ن والداخل  ن ويئع الس اسة التد توضح ك ف ة 

 تعامل الوحدة معام.

ينبتد على المجلس ان يئمن د ر  ل س هنيياب افييرال او  -

مجموعة من اافرال يتمتعون دصالح ار غ يير محييدولة 

واورة د ن المسؤول ة والسلطة فييد وهناب م  ،فد الوحدة  

وتتمثييل دالفصييل ديي ن وظ فيية مجلييس االارة  ،المجلييس 

وهناب تييواون ديي ن ااعئيياا   ،ووظ فة المدير التنف ذي  

 التنف ذين وغ ر التنف ذين فد مجلس االارة .

عليييى المجليييس ان يتيييادع د يييكل مسيييتمر ااجيييرااار  -

فييد والعمل ييار لتح  ييق فاعل يية رظييام الرقاديية الداخل يية 

الوحييدة وهييذا يييؤلي الييى لقيية رتييام  ار ييطة الوحييدة 

 ومركزها المالد .

ينبتد على المجلييس ان ي ييوم الااه د ييكل منييتظم ولكييل  -

 عئو ف   وللمدير التنف ذي للوحدة.

ينبتييد ان تكييون صييالح ة تع يي ن المييدير التنف ييذي د ييد  -

وعلييى ااقييل ان ي ييارب فييد تع يي ن  ،مجلييس االارة 

حمايييية وتحف يييز رأس المييياا  االارة العل يييا مييين اجيييل

الب ري للوحييدة ومتادعيية مسييتوا التييدريب فييد الوحييدة 

 لألفرال العامل ن واالارة.
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يجب على المجلييس ان يئييمن ان اارظميية والتكنلوج ييا  -

المستعملة فييد الوحييدة مناسييبة ومالمميية للت ييت ل الج ييد 

 والحفاظ على قدرة الوحدة التنافس ة .

ينبتد علييى المجلييس ان يحييدل مؤشييرار االاا للوحييدة  -

 والم اطر الرم س ة ومراقبتاا. 

سأأابعاً :  تحأأديات وركأأاا  حوكمأأة الوحأأدات االقتصأأادية العامأأة 

Challenges and pillars of governance of public 

units                          ت تليي  التحييديار التييد تتعييرض لاييا

الوحدار العامة عن تلك التد تواجااا الوحدار فد ال طاع ال اك 

( Riinvestوقييد ذكيير معاييد ) ،مما يجعل اصالحاا عمل ة صييعبة  

ت يييييية فييييييد كوسييييييفو لبحييييييوث التنم يييييية ااختالفييييييار اا

(Riinvest،2016:4: )- 

ان الوحدار العامة ا تنطبق عل اييا اال تيي ن الرم سيي ت ن  -1

للسيييوق وهميييا ااسيييتحواذ واافيييالس )التحيييدي اليييذي 

يتعرض ل  المسؤولون عن وضع ال   الحوكمة فد هييذه 

الوحييدار يتمثييل فييد ك ف يية تحديييد اال يية اارئييباط ة 

 المناسبة(

ك التد تكون ف اا على خالى الوحدار فد ال طاع ال ا -2

فييد الوحييدار العاميية  ،عالقيية المالييك دالوك ييل مباشييرة 

 ،يكييون المييالك ن )المييواطن ن( دع ييدين عيين الم يياد 

التحدي يكميين فييد البحييم عيين عالقيية واضييحة يمكيين و

 وضع اطار عام للحوكمة من خاللاا.

يمكن للمالك ن فييد وحييدار ال طيياع ال يياك ان يعبييروا  -3

امييا عيين طريييق  ،دةعيين عييدم قنيياعتام دييالارة الوحيي 

اجتماعار الا ئة العاميية لحمليية ااسييام وطييرل المييدراا 

اا ان فد الوحدار العاميية   ،غ ر ااكفاا او د ع اسامام  

فان المالك ن ا يسييتط عون طييرل المييدراا غ يير ااكفيياا 

وا دب ع اسامام مما يؤلي الى ضييرورة وضييع معيياي ر 

لمييدراا خاصة د لاا الوحدار العامة واسييتبداا واعفيياا ا

 فد حالة ضع  كفااة االاا.

تتعرض الوحدار العامة الى التدخل الحكومد مما يع ق  -4

تطوير ال ار مناسبة تئمن ان هذه الوحدار تدار د كل 

يساعدها على التنافس فد السوق الحيير ويوضييح ال ييكل 

 ااتد اهم هذه الت ث رار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( التطثيرات الحكومية المتعددو عل  الوحدات االقتصادية العامة2شكل )

 

 

 

 

Source : (Wong،2004:8)   
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ف د د ن اهم ااختالفار فييد الحوكميية ديي ن الوحييدار   Simonاما    

وهييذا مييا يوضييح  الجييدوا   ،ال اصة والعامة وفييق اردعيية محيياور

 -ااتد:

 

 ( االاتالفات في الحوكمة بين الوحدات الخاصة والعامة3جدول)

 الوحدات العامة الوحدات الخاصة المحور

 تسعى لتح  ق أهداى تجارية وغ ر تجارية واضح على تعظ م ال  مةترك ز   األهداى

قئييييييييايا 

 الوكالة

منفرلة تاتم دسييلوب المصييلحة ال  صيي ة   -وكالة

 من قبل المديرين أو حملة األسام المس طرين

تاتم دسييلوب المصييلحة ال  صيي ة ميين   -وكالة مزلوجة

 قبل المديرين والس اس  ن الب روقراط  ن

الحييييييوافز 

 والئوادط
 آل ار ضع فة ا تعتمد على السوق حوافز وضوادط سوق قوية

 ال فاف ة
 من اإلفصاا مستوا عاا

 ) للوحدار المدرجة فد البورصة (
 مستوا من فض لإلفصاا

  

 (Wong،2015:11ن دااعتمال على  ) المصدر : من اعدال الباحث

 

ه الوحدار ادييد ان تبنييى ذك سل م للحوكمة فد هارموذوألجل اتباع  

 -على الركامز اات ة :

على الحكومة وقبل كل شدا ان تئع   -اوالً : االهداف الواضحة :

لكد تسييتط ع وضييع ال طييط   ،اواب اهدافا واضحة للوحدار العامة  

تحديييد ووضييع  ميين ثييمو ،ه ااهييداى ذوااسييترات ج ار لتح  ييق هيي 

ه الوحدار عن رسبة ذلاا ومن ثم مساالة الارر همعاي ر لت ويم اا

كييان الاييدى هييو تحسيي ن االاا المييالد   ذتح   اا لألهداى . فمثالب إ

ه ذالييى اريي  ينبتييد علييى الجايية الم ييرفة علييى هيي  Wongف بيي ن 

مييثالب اعلييى  ،الوحدار ان تئييع اهييداى مناسييبة وواضييحة لييأللاا 

رسييبة للييدين الييى ح ييوق الملك يية ومعييدا العامييد علييى حييق الملك يية 

ه ذوفييد حيياا تعييدل اهييداى هيي  ، ذاومعييدا تتط يية الئييريبة وهكيي 

حسييب ااولوييية وتئييع دالوحييدار علييى الحكوميية ان تصيينفاا 

ارشييييالار واضييييحة فييييد المفاضييييلة ديييي ن ااهييييداى الثاروييييية 

(Wong،2015:10.) 

تعارد الوحييدار العاميية   -ون الوحدات :ثانياً : عدم التدال في شؤ

ممييا   ،من تدخل موظفد الحكومة والس اس  ن فد شؤوراا الداخل يية  

ب على الارتاا وتظار التجارا فييد الكث يير  ب وي كل عبئا ينعكس سلبا

ذه الوحييدار تعتمييد الييى حييد كب يير من الدوا الى ان استدامة الاا ه

سة فد شؤوراا على تحريرها من تدخل الموظف ن الحكوم  ن والسا

. ولئمان عدم التدخل الس اسد فد ال ؤون الداخل ة لاذه الوحدار 

 -(:Wong،2015:11يجب ات اذ ال طوار اات ة )

ودييون ،مالييك    ،توض ع الوار الحكومة المتعدلة )ميينظم   •

 ،مييورل ....الييف ( فييد اي وحييدة ميين الوحييدار العاميية ،

ولتح  ييق ذلييك ينبتييد توح ييد ملك يية ومراقبيية الوحييدار 

فمثالب على سب ل المثاا   ،العامة من جاة حكوم ة واحدة  

فد السويد ت رى ووارة الصناعة على الوحدار العامة 

ح م توجد فييد الييووارة وحييدة مت صصيية تراقييب هييذه 

مييثالب المصييالقة   ،الوحدار وتؤلي ح ييوق الملك يية ف اييا  

اذ واارييدماك وتع يي ن اعئيياا علييى عمل ييار ااسييتحو

وكذلك الحاا فد عييدل ميين لوا العييالم   ،مجالس االارة  

امثيياا الصيي ن وفررسييا وسيينتافورة ح ييم تييم ت سيي س 

وحدار خاصة لمراقبة الوحدار العامة وممارسة ح وق 

 ملك تاا.

ق ييام المؤسسييار والوحييدار الحكوم يية التييد ت ييرض  •

ضيياا الوحدار العامة دفييرض ال ييروط رفسيياا التييد تفر

اذ ان اقييراض هييذه الوحييدار   ،مصالر التمويل ال اك  

من المصارى الحكوم ة او ووارة المال ة دمعدار فامدة 

قل لة وشروط تسديد م سرة سوى يئع  الحييافز لييدياا 

 لتحس ن الاماا وي لل من قدرتاا التنافس ة.
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الزام هذه الوحييدار دييااقتراض ميين مؤسسييار التمويييل  •

مصييالر التييدخل  ال يياك سييوى يزيييل مصييدر ميين

ب فييد تسييديد  الحكييومد ويجعييل الوحييدار اكثيير ارتظامييا

 ال رض وفوامده .

ان تتعامل الوحدة مع د  ة الوحييدار العاميية علييى اسييس  •

 تجارية.

ان ال ييفاف ة ت ييكل ركيين اساسييد ألي عمل يية  -ثالثأأاً : الشأأفافية :

ح م ان الوصوا الى المعلومار يمثل   ،اصالا لحوكمة الوحدار  

ب لمسا الة الوحدار ح م ا يمكيين وضييع اهييداى موضييوع ة اساسا

وعلييى الييرغم ميين ان  ،وواضييحة للوحييدار ويتعييذر ت ييويم الاماييا 

الوحدار العامة قد تكييون غ يير مدرجيية فييد دورصييار ااسييام اي 

ااقييل ان تكييون شييفافة  فييدلييذلك يجييب  ،مملوكيية دالكامييل للدوليية 

دم عن كالوحدار المدرجة فد البورصة وان المعلومار يجب ان ت 

كافيية ادعييال االاا ااجتماع يية والب ئ يية وااقتصييالية . ان ال ييفاف ة 

ردما ا تؤلي الى رجاا مباشر للوحييدة ولكيين اافت ييار ال اييا يييؤلي 

 (. Borgia،2018:21د كل مؤكد الى ف ل سريع لاا )

 تاسعاً :  تطثير الحوكمة عل  االداء المستدام

 ،مثل عالقة السبب والنت جيية هناب عالقة د ن التنم ة والحوكمة     

ح ييم  ،خاصييةب خييالا ااومييار ااقتصييالية والتحييوار الجذرييية 

تظار الحاجة الى اشكاا متجدلة وجديدة فد قدرار الحوكمة علييى 

تح  ق تنم ة د رية ومجتمع ة تركز على اافييرال وخدميية الصييالح 

العييام . ان الحوكميية تمثييل احييد الركييامز ااساسيي ة للتنم يية فييد 

وهنيياب  ،ار ااقتصييالية وااجتماع يية والب ئ يية والس اسيي ة المجييا

اتفيياق كب يير علييى تيي ث ر ولور الحوكميية فييد تحسيي ن م رجييار 

العمل ييار ااجتماع يية والب ئ يية وااقتصييالية وان تطب ييق الوحييدار 

ااقتصالية العامة ل صامص الحوكمةيئييمن الوصييوا الييى حاليية 

ااذعان واالتييزام ااوم لنجيياا هييذه الوحييدار فييد تح  ييق التنم يية 

 اييا احييد المكورييار الحاسييمة ح ييم يعييد تطب  ،ودلييوا اهييدافاا 

( . 56:2012،وااساس ة فد عمل ة التنم ة وااصالا )عبد الجبار

( ثييالث اهييداى UNDPوقد ذكر دررام  اامم المتحييدة اارمييامد )

 -رم س ة للحوكمة وهد كااتد :

 الامة وتح  ق حالة من ال رع ة فد المجتمع. •

 ريمة.تح  ق العدالة ااجتماع ة واارسجام والح اة الك •

الكفاية فد ت ص ص الموارل العامة واستتاللاا وتح  ق  •

 التنم ة ااقتصالية.

كمييا ان تطب ييق ممارسييار الحوكميية د ييكل واسييع يسيياعد علييى    

التد توفر فييرك لالستثمارار المحل ة وااجنب ة   توف ر مناخ مالمم

للنمو ااجتماعد وااقتصييالي والتييد تمثييل اسيياس تح  ييق التنم يية 

 الب رية والمجتمع ة.

ان الم ييكالر الب ئ يية اصييبحت تكتسييب اهم يية كب ييرة علييى جم ييع 

المستويار ح م اغلب ة الدوا ار تلت ف اا وقامت من اجلاا الكث ر 

ر يياا منظميية الب ئيية إر الدول ة وقامت اامم المتحييدة دمن المؤتمرا

( علييى ردييط لور الوحييدة ديي لاا مجموعيية ميين WEOالعالم يية )

عد فد وق  تدم ر اارظميية الب ئ يية ميين جايية وادييراو الوظام  تسا

وتعييد الوظ فيية  ،ممارسييار الحوكميية العالم يية ميين جايية اخييرا 

الرم س ة لمنظمة الب ئة العالم ة هد احداث استجادة لول ة متماسييكة 

وفعاليية د صييوك الارة المييوارل الب ئ يية ومكافحيية التلييوث علييى 

ظميية دصيينع قييرارار ودناا على ذلك قامت المن  ،المستوا العالمد  

د ئ ة سل مة وتتوق  هييذه ال ييرارار علييى مييدا تييوافر المعلومييار 

ويجييب ان تراعييد المنظميية التنييوع فييد ال يي م   ،والب ارار وتحل لاا  

والظروى للدوا الم تلفة وذلك د شراب الييدوا دالن اشييار الن ييطة 

ويتحدل عمل منظمة الب ئة العالم ة دثالث وظييام  وهييد )راصييري 

157:2012-158:)- 

ان هييذه الوظ فيية ت ييوم علييى جمييع  -التقيأأيم العلمأأي : -أ

المعلومار الب ئ يية الموثييوق داييا لييدعم ال ادل يية للم ارريية 

 ،على الم كلة وت   ماا  والجولة العال ة من اجل التعرى

تساعد على المبالرار وميين ثييم تحديييد ور يير   لنت جةودا

المعلومار عن الممارسار الج دة فييد مجيياا التكنلوج ييا 

 واهييذه المعلومييار لتنبيي ويمكيين اسييتعماا  ،والس اسيية 

طويل ااجل دال ئايا الب ئ ة واارييذار المبكيير للم يياطر 

 الب ئ ة وت   م اثارها المحتملة على ااج اا.

واارشييالار التوج ا يية   يمكيين للمبييالئ  -صنع القواعد: -ا

للمعاي ر والس اسار الدول ة ان تتطور مع مرور الوقييت 

وعل يي  فيي ن الحصييوا علييى  ،الييى قواعييد رسييم ة اكثيير 

المعلومييار والمعرفيية والب ارييار يح ييق ااجميياع علييى 

يييؤلي الييى معيياي ر   ميين ثييمو  ،حدول الم كلة وروع تاييا  

ل يية وهذا يزيد ميين اجييراا المفاوضييار الدو  ،اكثر قبواب  

المتعل ة دالارة المييوارل الم ييتركة والعوامييل ال ارج يية 

 العادرة للحدول.
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يجب ان تكييون منظميية الب ئيية العالم يية قييالرة   -الرصد : -ك

علييى الرصييد والت  يي م الميينظم والمسييتمر للمعلومييار 

وتعيييد  ،المتعل ييية دالتوجايييار الب ئ ييية واالاا الب ئيييد

كما  ،رلصنع ال رارا  امام  االمعلومار والب ارار عنصر

ان التتبع الييدق ق للمؤشييرار الب ئ يية يسيياعد علييى تييوف ر 

قاعييدة ال يية اارييذار المبكيير ممييا يسيياعد علييى التنبييؤ 

دالمناطق المعرضة لل طر ودالكوارث الب ئ ة وتحديييدها 

 دالوقت المناسب.

تركييز   1990كارت ت ارير دررام  اامم اارمامد منذ عييام     

فييد التنم يية واصييبحت علييى روع يية الح يياة ولور اارسييان 

اارداا واايييرالار ل سييت غاييية دييل وسيي لة لتح  ييق التنم يية 

المستدامة للدوليية و وميين واجييب الدوليية ان تت كييد ميين تييوافر 

المؤشييرار النوع يية لتحسيي ن ح يياة اافييرال وا تتئييمن هييذه 

المؤشرار الجوارب المالية ف ط دل تتعييدا ذلييك ل نييدرك ف اييا 

ن والسييكن والم يياركة والكراميية الصحة والث افة والعلم واام

وان عالقيية الحوكميية دالتنم يية المسييتدامة يمكيين  ،اارسييار ة 

 -مالحظتاا من خالا ثالث ووايا وهد :

وطن ة ت مل الري  والحئر وجم ع الفئييار والطب ييار  -أ

 ااجتماع ة ومن كال الجنس ن .

عالم ة اي توويع الثروار د كل عالا د ن الدوا التن ة  -ا

 والف  رة.

 ومن ة اي تلب ة مصالح ااج اا الحال ة والالح ة. -ك

وعيين طريييق عالقيية الحوكميية دالتنم يية المسييتدامة سييتحدل الارة   

الحوكمة ضمن معاي ر الرقادة والمحاسبة وال فاف ة لجم ع المييوارل 

المال ة وااقتصالية . وللحوكمة الكلمة الفصل ودصييورة منئييبطة 

التد تتمثل فد الع ش الكييريم المستدامة  تح  ق مؤشرار التنم ة  فد  

واامان والتواصل وتوس ع خ ارار وقدرار الناس وحماييية الب ئيية 

وتح  يييييييييييييييييييق العدالييييييييييييييييييية لون اي تادييييييييييييييييييييد 

 (.Thomas،2017:798دالم اطر)

ل ييد كييان هنيياب ارت ييال اذع ميين قبييل البيياحث ن حييوا ت ييويم الاا    

م يراعييد دسييبب ان هييذا الت ييوي ،الوحييدة ميين الجارييب المييالد ف ييط

مصالح حملة ااسام ف ط اي اراا تتجاهل مصالح الفئييار ااخييرا 

التد لاا عالقار متعدلة مع الوحدة من مورلين وودامن وعميياا . . 

ب دييالزواا دعييد ظاييور رظرييية  . اان ان هذه النظييرة دييدأر تييدريج ا

رت جيية تت يير الظييروى ال ارج يية والداخل يية  ،اصييحاا المصييالح

اريي   Dayanجتمييع ككييل . د نمييا يييرا للوحييدة وااقتصييال والم

ب من اعتبار الوحدة خل ة اجتماع ة واقتصالية   ف راييا لكييد   ،وارطالقا

تصل الى مستوا االاا المطلوا من اادعييال ااجتماع يية والب ئ يية 

م شييركاماا ميين فيي ن عل اييا ان تحييافظ علييى اهيي كافيية وااقتصييالية 

الييى افييرال  وكييذلك ان ت ييوم دت ييديم المنفعيية، حمليية ااسييام ،عميياا

 (.Dayan،2015:795المجتمع الذي تمارس ار طتاا ف   )

اريي  "يجييب علييى الوحييدار ان ت خييذ   Durouretفد ح ن يييرا     

دع ن ااعتبار عنييد اعييدال اسييترات ج تاا العديييد ميين الجوارييب مثييل 

 ،احتييرام ح ييوق اارسييان والح ييوق ااجتماع يية  ،حماييية المحيي ط 

وحماييية الب ئيية وذلييك عيين طريييق التوف ييق والمواوريية مييا ديي ن 

والمرلولية ااقتصالية ميين جايية   ،المسؤول ة ااجتماع ة من جاة  

اذ ان لور الوحدة يجب ان ا ينتاد عنييد خلييق ق ميية حمليية   ،اخرا

ب دكفييااة افرالهييا وكييذلك  ااسام دل ان الاماا المستدام يييرتبط ايئييا

روع ة عالقار الوحدة التييد تردطاييا مييع فئييار اصييحاا المصييالح 

 (.Hugues،2012:25الم تلفة )

وحتى تصبح المواطنة الصالحة للوحييدار عييالة ول سييت عبييارة    

ميين  ان حدث فرلي رات  عن ال  ام دعمييل رب ييل وان تصييبح جييزاع

ح م يجب على الوحدار ان تح ق تم ز ول س ف ييط   ،ث افة الوحدة  

وينبتييد ان تكييون تلب يية متطلبييار  ،تح  ييق مؤشييرار مال يية ج ييدة 

واهتمامار الموظف ن والمجتمعار والعمالا جزا من عمل ة ات يياذ 

أن الاا : Yahchouchi فييد حيي ن يييرا ،ال رارار لاخل الوحييدة 

ب اذا تحسيينت عالقاتاييا مييع فئييار اصييحاا  الوحدة يتحسيين تييدريج ا

(. وهييذا رأي الييذي وصييل Yahchouchi،2009:64المصالح" )

رفسيييييييييي   Damak&Pesqueuxال يييييييييي  كييييييييييل ميييييييييين 

(Damak&Pesqueux،2009:8.) 

ومن الصعب دل يستح ل علييى اي وحييدة ان تح ييق كييل مطالييب    

فتلب يية  ،المصييالح فييد ان واحييد  واهتمامييار كييل فئييار اصييحاا

مصالح فئة مع نة يؤلي الى ت ل ل قييدرة الوحييدة فييد تلب يية مصييالح 

مييثالب اذا اسييتجادت الوحييدة للمتطلبييار المتعل يية  ،الفئييار ااخييرا 

دحماية الب ئة من التلوث هذا سوى يؤلي الى حرمان حملة ااسييام 

ب من ارداحام التد تنفق فد مكافحة التلوث وحماية الب ئة. كما   دعئا

ان تلب يية متطلبييار المييوظف ن فييد الوحييدة داإلرفيياق علييى ويييالة 

الرواتييب والمكافئييار والحييوافز سيي ؤلي الييى ت ل ييل ارديياا حمليية 

وردما يؤلي الى ت ل ل المبالغ الم صصة لمكافحة التلوث   ،ااسام  

طييار هييذا ان محدولييية رظرييية إلفد ا  Chamaretوهكذا . وي وا  

دتعارض متطلبار واهداى م تل  فئييار   اصحاا المصالح تظار
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 ،اصحاا المصالح كما يبرو هذا التعارض حتى د ن الفئة الواحدة  

لاذا على الوحدة ان يكون لاا ال ييدرة علييى الارة عمل يية ااسييتجادة 

ب دتح  ق الحييد المع ييوا مناييا  لمتطلبار هذه الفئار دح م ت وم لامما

 (.Chamaret،2010:3لكل الفئار  )

وفييد ظييل عجيير الوحييدار علييى تلب يية مصييالح جم ييع اصييحاا    

المصييالح فييبعض البيياحث ن ي ترحييون ترت ييب هييذه الفئييار وفييق 

ان علييى الوحييدة   Alazard&Separiح م يرا كل من    ،اهم تاا

ان تاتم اواب دتلب يية مصييالح الزدييامن دعييدها تلب يية مطالييب العييامل ن 

ي تيييرا  (. د نمييياAlazard&Separi،2005:700والميييورلين )

Buisson   اعطاا وون رسييبد لكييل طييرى ميين اطييراى اصييحاا

 -(:Buisson،2009:4المصالح وذلك من خالا ثالث معاي ر )

فييبعض   ،طب عة العالقة د ن الوحدة واصحاا المصييالح   •

ور يية مييع هييذه ااطييراى تييردطام عالقييار رسييم ة وقار

ن ...  العييامل،الزدييامن ،ن يالوحييدة علييى غييرار: المييورل

 عالقاتام مع اطراى اخرا صورية.د نما تب ى 

وتييرتبط   ،قوة ت ث ر كل فئة من فئار اصحاا المصييالح   •

دمييدا قييدرتاا علييى فييرض رغباتاييا ومطالباييا علييى 

 الوحدة.

مدا استعجاا والحاا مطالب واحت اجييار كييل فئيية ميين  •

 الفئار.

أريي  ا يمكيين ح ييم يييرا  Buissonف  تليي  مييع  Giraudامييا    

وذلييك  ،اطييراى اصييحاا المصييالح وضع معاي ر محييدلة لترت ييب 

فئييالب   ،ان اهم ة هذه ااطراى ت تليي  ديياختالى قطيياع الوحييدة  

عن ان ااهم ة النسب ة لكل طرى من اطييراى اصييحاا المصييالح 

فمنظمار حماية الب ئة تعد من ااطراى   ،تت ثر داعتبارار قطاع ة  

ذار ااهم ة الكب رة فد دعض ال طاعار مثل الصناعار البترول ة 

مثييل  ،غ يير ان اهم تاييا ت ييل فييد قطاعييار اخييرا  ،والك م اوييية 

البنوب والس اسيية ورفييس الحاليية دالنسييبة للحكوميية ح ييم تعييد الفئيية 

وييية فييد غ يير ان اهم تاييا تكييون ثار ،ااهييم فييد الوحييدار العاميية

 (.Giraud،2013:73الوحدار ااخرا )

فد الواقع ان الت اور والتنس ق مييا ديي ن الوحييدة وفئييار اصييحاا   

المصالح فئالب عيين اريي  يسيياعد فييد الوصييوا الييى مسييتوا االاا 

 ،المستدام ف ن ل  دعد استرات جد دالنسبة للوحدة واصحاا المصالح

ر والتنسيي ق مييا فد هذا ااطار الييى ان الت يياو  Rovretح م ي وا  

د ن الوحدة وفئار اصحاا المصييالح يييؤلي الييى لعييم اسييترات ج ة 

 (.Rovret،2017:26التنم ة المستدامة )

 االستنتاجات

من خالا لراستنا لاذا الموضوع تييم الوصييوا الييى مجموعيية ميين 

 -ااستنتاجار اهماا ما ي تد:

ان الحوكمة ر  ر وددأر مع التطور الطب عد لس الة      -1

وتعييدلر اسييباداا  ،والحاجيية الييى الارة سييل مة الئييم ر 

المال يية وااقتصييالية وااجتماع يية والب ئ يية واارسييار ة 

ورت جيية ااومييار المال يية التييد اثييرر علييى  ،واامن يية 

ااقتصال العييالمد وال ميين اسييتعمالاا فييد جم ييع الييدوا 

ومناا الدوا النام ة ولعلاا تكون احد دوالر ال  ر للعمل 

نا  يطبق د كل كامل لن ل ااقتصال ميين داا كمبالئ وم

مرحلة الى مرحلة اخرا ومن ضع  الى اولهار وقوة 

 . 

اصييبح مفاييوم الحوكميية ال ييوم مييدخالب مامييا واساسيي ا  -2

لتحسيي ن االاا واارئييباط دم تليي  الوحييدار ودكافيية 

المستويار ولعل الوحدار ااقتصالية العامة هد احييوك 

 ة والمساالة. لاا من اي وقت مئى لتنف ذ الم ارك

ان ااهداى الموضوعة للحوكميية تتطلييب تييدق ق ليياللاا  -3

وااشيييراى اليييدق ق ومجليييس الارة قيييوي واسيييتعماا 

ااسلوا اافئل لممارسة السلطار لكد يحارا الفسال 

وويالة ث افة االتزام دالمعاي ر والمبالئ   ،دجم ع اشكال   

الموضوعة وخلق رقادة ذات ة ميين خييالا أطييار اخالقييد 

 ماا موارل الوحدة وال فاف ة. يعتمد على حسن استع

ان اي محاولة ح    ة وجدية لحوكمة الوحدار العامة ا  -4

ذه التحديار التد تواجااا هيكتب لاا النجاا ما لم توخذ  

ه التحييديار تمثييل الوحييدار دعيي ن ااعتبييار . وان هييذ

ك ذاليييدعامار ااساسييي ة التيييد ي يييوم عل ايييا اي ارميييو

 للحوكمة.

الييى تحييديار اضيياف ة مناييا ان الوحدار العامة تتعرض   -5

 التدخل الحكومد وعدم ال فاف ة وعدم وضوا ااهداى.

ان اهتمام الوحدة د لاماا المستدام يجعل مناييا مواطنييا     -6

ألراا ا تادى الى تح  ييق مصييالح المسيياهم ن   ،صالحا  

دل تح ق مصالح جم ع اصحاا المصييالح   ،المال ة ف ط  

ا الم اركة فييد وا يتح ق هذا اامر من خال  ،ااخرين  
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لكييد تصييبح الوحييدة مسييؤولة  ،اار ييطة ال  رييية ف ييط 

ب وارما يجب االتييزام دحماييية الب ئيية والم يياركة  اجتماع ا

 الفعالة دالبرام  التعل م ة .

حتييى تصييبح الوحييدة مواطنييا صييالحا عل اييا ان ت ييارب  -7

دالجاد والوقت على جم ييع مسييتويار الوحييدة ميين اجييل 

 مل ف   تحس ن ظروى المجتمع التد تع

ان اتباع الوحدار ااقتصييالية لمبييالئ حوكميية تتناسييب  -8

مع الب ئة العراق ة او ااسييتفالة ميين تجييارا احييد الييدوا 

التد يكييون اقتصييالها م يياد  لالقتصييال العراقييد سييوى 

ييينعكس علييى االاا المسييتدام للوحييدار د ييكل ايجييادد 

ويسييياعد فيييد حمايييية احت اجيييار ااج ييياا الحال ييية 

 والمست بل ة.

 وصياتالت

ضرورة ترك ز الوحدار ااقتصالية علييى ايجييال ال ييار  -1

كف ل  دتعزيز السلوب ااخالقد لتنف ذ ال ييوار ن الم ييرعة 

. 

عدم حصر الصالح ار المطل ة د د المدير التنف ذي ف ط  -2

وتعزيز لور الجاار الرقاد ة ولعم اسييت الل تاا للرقاديية 

 على ال ة التصرى فد ضوا هذه الصالح ار .

ينبتد على الوحدار وضع ت ارير مفصييلة عيين اهييدافاا  -3

ااجتماع ة والب ئ ة وااقتصييالية ثييم ت ييويم مييدا تح ييق 

وضييرورة تفييالي م ييكلة عييدم وجييول  ،هييذه ااهييداى 

أو عييدم اعطيياا الجاييد  ،الواقع يية فييد وضييع ااهييداى 

المناسب فد تحديييدها إذ تصييبح اهييداى مسييتح لة دع ييدة 

 عن اي ت ويم موضوعد.

تكون المواطنة الصالحة للوحدار عالة ول ست   يجب ان -4

كمييا يجييب   ،مجرل حدث فرلي يتعلق دال  ام دفعل رب ييل  

إذ يجييب علييى  ،ان تصييبح جييزا ميين ث افيية الوحييدة 

تح  ييق الوحييدار ان تسييعى الييى التم ييز وليي س ف ييط 

كما يجب ان تكون تلب ة متطلبار   ،مؤشرار مال ة ج دة  

ذ ال ييرار الب ئة والمجتمع والزدامن جزا من عمل يية ات ييا

 لاخل الوحدار .

ضروري على الوحدار ااقتصالية اتبيياع مبييالئ ج ييدة  -5

للحوكميية تييتالام مييع طب عتاييا ومح طاييا تسيياعدها فييد 

 تح  ق االاا المستدام لاا.
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 جامعة دتدال. ،وااقتصال 
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 الهوامش 
 
الملك ة التامبة : "وهييد عبييارة عيين مبييالغ تعييول للمسيياهم ن فييد   1

شييركار يييتحكم داييذه المبييالغ اعئيياا مجلييس االارة ميين لون اي 

 رقادة وهذه من اهم اامور التد لعت الى ظاور مفاوم الحوكمة"

رظرييية الوكاليية :"ت ييوم هييذه النظرييية علييى عالقيية قارور يية ديي ن  2

ااص ل وآخر وك ل ح م يعمل هذا الوك ل دإلارة ورعاية مصالح 

دتعارضييار الوكاليية او  ااصيي ل و وهنيياب م يياكل تحصييل تسييمى

تئارا المصالح د ن ااص ل والوك ل وان هذه التعارضار يمكن 

 معالجتاا عبر قواعد الحوكمة"

النمور ااس وية او رمور اس ا : "وهد الدوا التد ت ع فييد شييرق   3

اسيي ا وت ييمل )سيينتافورة و تييايوان و اردروسيي ا و مال زيييا و كوريييا 

اسم لتح   اا معدا رمو اقتصييالي الجنود ة و ال ادان ( سم ت داذا ا

كب ر للفترة من الست نار الى السبع نار وجرر ااومة المال ة عييام 

1997" 

4 Dr.Reddy  رم س مؤسسة"Yaga  لالست ارار  المحدولة فد

الاند والباحم فد مجاا حوكمة الوحدار العامة.ول  اضااار عيين 

عمييل مجلييس االارة، كوريي  عمييل كعئييو مسييت ل فييد العديييد ميين 

 مجالس االارة فد الوحدار ااقتصالية العامة"

لوليية ميين ادييرو واكثيير  52الكومنولييم " وهييد رادطيية تئييم  5

ذه الرادطيية للتييروي  ة وت ييوم هيي المسيياهم ن ف اييا المملكيية المتحييد

للديم راط يية والحكييم الصييالح وح ييوق اارسييان الييى جارييب عمييل 

 الرادطة دالجوارب ااقتصالية والتطوير والتنم ة"


