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ميز اهللا سبحانه و تعاىل اإلنسان و فضله علـى بقيـة خلقـه بالعقـل و              

, الـذي علـم بـالقلم   : "قـال تعـاىل  . لمه ما مل يعلم أحدا من خلقهاإلدراك و ع
  ".علم اإلنسان ما مل يعلم

ومما تعلمة االنسان انه اصبح ىف عامل صغري وذلـك بفضـل التكنلوجيـا احلديثـة     
وبناًءاًًً علـى هـذا التطـور ظهـرت معـارف اخـرى       . وتطور وسائل االتصال

ـ  ع ىف اى مكـان وزمـان لـذا    حديثة ومستحدثةكما اا اضحت  متاحة للجمي
اصبح من املمكن بل من الضرورى مشاركة هذه املعرفـة علـى نطـاق واسـع     
يشمل كافة ارجاء املعمورة لذا ظهرت جمتمعات جديـدة ـتم ـذه املعـارف     

  ".مبجتمعات املعرفة"وتتشاركها فيما بينها لذا مسيت 
يا االنسـان  ومما ال شك فيه ان العـامل بـات اكثـر انفتاحـا واهتمامـا بقضـا      

وحقوقه على مستوى اقطار العامل املختلفة وذلـك مـن خـالل اليـات االمـم      
املتحدة ومنظمات اتمع املدىن ومنظمـات حقـوق االنسـان واضـحت هـذه      
املنظمات تضع مقاييس حلقوق االنسـان واالهـداف املرجـو حتقيقهـا بالنسـبه      

لكـرمي والرفاهيـة   هلذه حلقوق وحماولة النهوض باالنسان وتوفري سـبل العـيش ا  
له وخصوصا انسان العامل الثالث وباتت هـذه املنظمـات هـى الرقيـب علـى      

  .تطبيق هذه احلقوق على مستوى دول العامل

يتطرق هذا البحث اىل تعريف مصطلح جمتمـع املعرفـة ونشـأتة كمـا يتنـاول      
. قضايا واهداف االلفيـة فيمـا خيـص التنميـة البشـرية وحقـوق االنسـان       

يات االمم املتحدة واليونسكو وبعـض اجلامعـات مثـل جامعـة     ويستعني مبرجع
وذلك مـن خـالل مـا نشـرته     , منيسوتا وبعض الكُتاب واملهتمني يف هذا اال

هذه املرجعيات علـى شـبكة االنترنـت ويف ايـة البحـث كـل الـروابط        
  .للمراجع الىت استقينا منها البحث
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 المعرفةمجتمع 
  :تعریف

ات    اس ذوي االھتمام ن الن ة م و مجموع ة ھ ع المعرف مجتم
ویا     رفتھم س ع مع ن تجمی تفادة م اولون االس ذین یح ة، ال المتقارب
یفون     ة یض ذه العملی الل ھ ا، وخ ون بھ ي یھتم االت الت أن المج بش
ي   اتج العقل ي الن ة ھ إن المعرف ذا ف ة، وھك ذه المعرف ى ھ د إل المزی

  .راك والتعلم والتفكیروالمجدي لعملیات اإلد

ات        انعي السیاس یین وص دى السیاس را ل طلح كثی ذا المص تخدم ھ وُیس
ص     ض قص اك بع تقبلیة وھن ات المس ین بالدراس اء المھتم والعلم

  النجاح لمجتمعات المعرفة مثل حركة البرمجیات الحرة

  مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة

ة والعل  دة للتربی م المتح ة األم ر لمنظم در تقری ة ص وم والثقاف
ام   ي ع كو ف وان  2005الیونس ى  (بعن ات إل ع المعلوم ن مجتم م

ة  ع المعرف وان   )مجتم ت عن ھ تح د ورد فی زال  : (، وق ن اخت ال یمك
  ):مجتمعات المعرفة إلى مجتمع معلومات 

ورة      رة لث اره ثم ات، باعتب المي للمعلوم ع ع روز مجتم ي لب ال ینبغ
ل     ھ ال یص ینا أن دة، أن ینس ات الجدی ق   التكنولوجی یلة لتحقی ح إال وس

ده، أن     ھ وح ن ل بكات ال یمك ار الش ة، فازدھ ي للمعرف ع حقیق مجتم
ة  د المعرف یم قواع یلة   . یق ال وس ات فع ت المعلوم ھ إذا كان ألن

  .للمعرفة، فلیست ھي المعرفة

  خصائص مجتمع المعرفة

ي         ات الت م المكون كل أھ ة تش ة أن المعرف ات المعرف ز مجتمع تتمی
اط  ل أو نش منھا أي عم اد   یتض ل باالقتص ا یتص ة فیم ، وخاص

ي      رى الت انیة األخ طة اإلنس ة األنش ة، وكاف ع والثقاف والمجتم
ات،     ة والمعلوم ن المعرف ر م م كبی وافر ك ى ت دة عل بحت معتم أص
ن        ھ م ة لدی ون المعرف ة بك اد المعرف ة أو اقتص ع المعرف م مجتم ویتس
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ام    واد الخ ات أو الم م المنتج را    . أھ ة أم ات المعرف ت مجتمع ولیس
دی ة  ح مون المعرف یادون یتقاس ان الص ال ك بیل المث ى س ھ عل ثا، فإن

ات    ار المجتمع ي إط ك ف الطقس وذل ؤ ب أن التنب د بش ن بعی ذ زم من
ذه         ى ھ تمرار إل د باس افة المزی تم إض ا، وی ون بھ ي یعیش ة الت المحلی

ات       ذه المجتمع ال ھ ن رأس م زءا م د ج ي تع ة الت ر . المعرف األم
  :الذي جد حدیثا ھو أنھ

 ل التكن ي      بفض د ف د بالتواج روریا التقی د ض م یع ة، ل ات الحدیث ولوجی
 .نفس المكان الجغرافي

        ات ن اإلمكانی د م د والمزی ا المزی ة حالی ا المتاح مح التكنولوجی تس
 .لتقاسم المعرفة وحفظھا واستعادتھا

     ،الي ر الح ي العص ال ف ات رأس الم م مكون ن أھ ة م بحت المعرف أص
  قدرة على استخدامھاوأصبح تقدم أي مجتمع مرتبطا أساسا بال

  ازدیاد أھمیة مجتمع المعرفة وارتباطھ بالمجتمع ككل

د     تركة، وق اھیم المش ن المف ة م ب مجموع ع حس ل مجتم كل ك یتش
وین       ى تك ات إل االت والمعلوم ا االتص ة وتكنولوجی أدت العولم
وعات     ل الموض ول ك تركة ح ة مش ع بمعرف المي یتمت ع ع مجتم

ات  وارد ال  . واإلمكانی ت الم د كان ة  ولق ات التحویلی ة والعملی مادی
ا   ة بھ ادیة (الخاص وارد االقتص ھ    ) أي الم ام علی ذي ق اس ال ي األس ھ

ن       یقى والف ل الموس ور مث اك أم ت ھن ا كان ادي، فیم و االقتص النم
ات  زاج الثقاف ة (وامت وارد الثقافی ت  ) أي الم ي دفع ل الت ي العوام ھ

ة       ى مرحل ع إل ول المجتم ع وص ره، وم ع بأس ي المجتم و ف ى النم عل
وانین    ائق والق ي الوث ة ف ة متاح ذه المعرف بحت ھ ج أص النض
داتھم   اس ومعتق ة وآراء الن ر المكتوب وانین غی ة والق المكتوب
و           ا ھ ك، وكم ى ذل ا إل ة وم ل لغ ي ك تخدمونھا ف ي یس ات الت والكلم
ة       وارد المادی ادل للم ع الع اب التوزی ث غی ن حی ال م الح

دا         اواة ب دم المس ن ع ا م دث نوع ا أح ادیة مم ع، واالقتص خل المجتم
ى         او إل كل متس ة بش م المعرف ة وتقاس ع وإتاح دم توزی د أدى ع فق

ة   ة التنمی ة       . إعاق ود المعرف ة وج ة أھمی ات المعرف درك مجتمع وت
  .وبنائھا وتقاسمھا وتوزیعھا بشكل مالئم من أجل تنمیة المجتمع
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  مبدأ الحریة والمجانیة لدى مجتمع المعرفة

  المعرفة بطبیعتھا حرة ومجانیة

  ن تظل المعرفة مجانیة من أجل صالح المجتمعیجب أ

ور       ن التط د م ق المزی ل تحقی ن أج ة م ة مجانی ل المعرف ب أن تظ یج
  لھذه المعرفة وبلورتھا

ة أو   ر المعرف أن تحری ول ب ي تق ر الت ة النظ ة وجھ ب مناقش یج
  الحافزجعلھا مجانیة سوف یقتل 

ین       ن ب بح م و لتص ا أن تنم ات یمكنھ ى مجموع ة عل أمثل
  مجتمعات المعرفة

  األفراد العاملون بنفس المجال

 المعلمون الذین یقومون بتدریس ذات المادة  
 وسیقیةالجماھیر المحبة لنفس الفرقة الم  
 الفنانون ذوي االھتمامات المتقاربة  

  أفراد من تخصصات مختلفة

       ي وع علم أن موض اء بش ع العلم دثون م ذین یتح ین ال المھندس
  متصل بمشروعھم الھندسي

       ة كلة بحثی ون مش ذین یناقش االت ال ف المج ن مختل احثین م الب
  مشتركة

 المتصوفین ورجال الدین في حوارھم مع العلماء  

  البنیة التحتیة

  :تطلب مجتمع المعرفة بنیة تحتیة تضم ما یليی

  مثل قاعات االجتماعات ولوحات المناقشة: بنیة تحتیة مادیة
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ة  ة تكنولوجی ة تحتی وائم   : بنی ات والق م المعلوم ات تقاس ل تقنی مث
یبرانیة   ات الس ة والبواب ة اإللكترونی ى (البریدی ة عل القائم

ت د     )اإلنترن ة وعق رات المحادث ویكي وحج فحات ال ، وص
ة   ؤتمرات المرئی ونفرانس (الم دیو ك ة  ) فی ات التخیلی واالجتماع

  .االفتراضیة، وبیئات التطویر من خالل التعاون، والتعلم عن بعد
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  الحكم الراشد
  :تمھید حول الخلفیات الفكریة للحكم الراشد 

لمتاحة للمجتمع اإلنساني أكثر محدودیة نالحظ في أیامنا ھذه أن الموارد ا
من اي وقت مضى، بینما التحدیات التي تواجھ الدول والحكومات وكذا 
المنظمات والجمعیات تزداد بدورھا تعقیدا وتدھورا، لذا فإن الشركاء 
والمتعاملین بدأوا بالبحث االستنباطي عن الكثیر من األفكار الجدیدة 

إلى إیجاد مدى كبیر وعبره إیجاد  والمدعمة بحركیة یمكن أن تؤدي
وتبعا لذلك  ،موارد متعددة كفیلة بضمان السیر العادي للحكومات

استقرار الدول ضمن حدودھا اإلقلیمیة التقلیدیة مع ضمان حد من 
المخاطرة السیاسیة واالستراتیجیة تجاه العالم الخارجي من واقع العولمة 

ذات المناحي االقتصادیة والكوكبیة التي أفرزت الكثیر من اآلثار 
وھكذا أعطت الدول في إطار فلسفة الحكم . والسیاسیة واالجتماعیة

الراشد نفسا من التنوع والتجدید بإعطاء المجتمع المدني حركیةجدیدة في 
إطار الشفافیة والمساءلة ، وعبر الجمعیات المدنیة كإطار نوعي لألبعاد 

من ھذا المنظور ھي التي  التربویة والتثقیفیة والتوعویة، فالجمعیة
تؤسس اإلطار الحقیقي للمجتمع والرأي العام وبإمكانھا تحفیز حركیة 
جدیدة ، إضافة إلى األفكار الجدیدة واالستفادة من تولیفة مثلى وكبیرة 
من اآلراء والتجارب المكتسبة التي تثري المبادالت بشتى أشكالھا 

والتنشیط عبر نماذج  وبالتالي إیجاد مرونة في المشاركة ، وصورھا
ویكون من المربح . فعالة في اتخاذ القرارات خدمة للمصلحة العامة

وكذا الدولة في إطار المعرفة الجدیدة للحكم الراشد ، بالنسبة للجمعیات 
تجدید متواتر ومتزامن وبدون توقف لتشكیالتھا عن طریق ضمان 

رات المسیرة ویبقى متخذو القرا ، التكوین والتوجیھ ألفراد المجتمع
لكیان قوة الدولة بمثابة عنصر القطب الحیوي والدینامیكي في االستماع 

وال بد من . إلى انشغاالت الرأي العام خدمة للدیمقراطیة والمشاركة
اإلشارة إلى عنصرین مھمین یساھمان في بلورة قوة الدولة ویتمثالن 

  :في
والت أو النظرات التي یقصد بذلك تلك المحا :زرع ثقافة التحلیل          -1 - 1

تبرز ممیزات المحیط والمنظمات مثل روح االنفتاح التي تنشط وتزداد 
عبر طرح العدید من األسئلة االستنباطیة المبنیة على فرضیات علمیة 
تجد لھا أرضیة التطبیق المیداني، و یلي ذلك تحلیل دقیق لإلجابات 
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تزام التي بامكانھا المحصل علیھا مع إضافة طموح التعلم والتجند واالل
مستقبلیا قبول كل ما من شأنھ أن یرمز لروح التغییر الذي ھو أساس بناء 

  .w.k kellog foundation, 1998قوة الدولة كما أشارت إلى ذلك 

إن المعطیات النوعیة تكون  :اختیار وفرز المعطیات النوعیة          -2 - 2
نة عن سؤال مطروح متوافقة بشكل أو بآخر عندما تكون اإلجابات الممك

متعددة بغیة إقامة وإعداد قائمة من الخیارات المعرفیة كفیلة بتبني 
ولكن  البقاء لألصلحاألقوى منھا لیس على أساس القانون البیولوجي 

على أساس أن ھذه اإلجابات تبرز أصالة تفكیر مجتمع البلد محل 
ة الضبابیة، الدراسة وبعیدا عن االرتجالیة والدیماغوجیة وحتى الشوفینی

فإثارة استقراءات ومالحظات وأراء أو كلمات معطاة اعتیادیا وفق إجابة 
عن أسئلة مفتوحة لما تكون ھذه األسئلة غیر مستخرجة من اختیارات 
ووفق إجابات على أي مستوى من المستویات السلمیة، فمن األفضل 

تبعا وألجل بناء قاعدة معلومات صلبة أن األشخاص  مطالبون باإلجابة 
لما یمكن تصوره في حدود معارفھم حتى وإن كانوا أمیین، لھذا یجب أن 
یعطى الوقت الالزم ألجل تحلیل المعطیات النوعیة أكثر من االھتمام 
بالمعطیات الكمیة، ألن المؤسسات بإعتبارھا كرافد من روافد الدولة 

ة مطالبة بإعداد استراتیجیات جدیدة یتعین القیام بھا وتسخیرھا خدم
) R.S.E(للتنمیة المستدیمة المرفقة بالمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات 

وھي مطالبة كذلك بالولوج والتحكم في مختلف المجاالت الحیویة 
لالقتصاد الوطني والجانب االجتماعي والثقافي، مما یتطلب أن یكون 
األمر ذا عالقة بأولویات تحددھا كل دولة من واقع قدراتھا المستنبطة 

یاس عناصر قوتھا، كما یجب إعداد تصور للنتائج المرتقب من ق
الوصول إلیھا، ولن یتأتى ذلك إال بتبني االستراتیجیات الكفیلة بالحصول 
على ھذه النتائج المرتقبة، فلخلق نجاح في ھذه النقاط االستقطابیة من 
ناحیة اإلطار المؤسساتي، یتعین على المؤسسات كروافد أن تقوم 

ة وواضحة المعالم ألجل تقییم أفضل وواضح وبطریقة باختیارات حر
مثلى للنتائج، لذا یتعین علیھا ومنذ البدایة االعتماد على استراتیجیات 
واضحة المعالم من واقع النظرات الجدیدة للحكم والتسییر واإلرشاد 
المبني على االكتشافات واالبتكارات الجدیدة في مجال إدارة األعمال إن 

الكلي أو الجزئي، ألن الحاكمیة والحكم الراشد كمصطلح على المستوى 
یتضمن الیوم وأكثر من أي وقت مضى الكثیر من المعاني وأصبح 
یستعار من استراتیجیاتھ االبتكاریة المرنة الكثیر من االستخدامات في 
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مجاالت االقتصاد، السیاسة، التنمیة المستدیمة، التقدم مع تقلیص حدة 
طلح الحكم الراشد یرتبط بالعدید من أنواع الخ، فمص...المشاكل

أو الخاصة ویتمیز بداللة واقعیة على مختلف /السیاسات العمومیة و
فمن الحاكمیة المحلیة إلى الحاكمیة العالمیة، : المستویات اإلقلیمیة للتدخل

مرورا بالحاكمیة الحضریة، إضافة إلى تلك الحاكمیة المتعلقة بالمناطق 
یة للسیاسات النقدیة، التشغیل، المؤسسات، شبكة األوروبیة واآلسیو

المعلومات واألنترنت، وبعبارة أخرى یمكن أن نتكلم كذلك عن الحاكمیة 
اإلجمالیة، والمساھمة الرئیسیة النظریة لمفھوم الحاكمیة الجیدة أو الحكم 
الراشد جاءت من الكتاب الذي كان محل تقدیر ونال صاحبھ جائزة نوبل 

، ویتلق األمر بالبروفیسور المعروف 1998ام في االقتصاد ع
Awartya sen والذي یرى أن التطور االجتماعي والدیمقراطیة ھي ،

عملیات تتدعم بصفة متعاضدة، فالدیمقراطیة تشكل جزءا ال یتجزء من 
التنمیة والمترجم كتوسع في الحریات الحقیقیة حیث أن الحریات 

لمنظور فأن التوسع في الحریات الشخصیة یجب أن یتم تقبلھا، ومن ھذا ا
یشكل الھدف األول والوسیلة األساسیة للتنمیة، فأسلوب الحاكمیة ومنھ 
الحكم الراشد لھ الكثیر من التأثیرات على سلوك األفراد الذي ینعكس 
على سلوك المنظمات والحكومات والدول، فأسلوب المشاركة یؤدي شیئا 

ة المساواة والتي تحل محل فشیئا أو یقود إلى مؤسسات تتمیز بخاصی
المؤسسات السابقة ذات إدارة األعمال الكلیة والجزئیة غیر المرنة والتي 
بدورھا جعلت من أفكار وسلوكات األفراد شبھ مسجونة ومقیدة كما عالج 

في دراسة حدیثة، بحیث عكست ھذه الدراسة  Das Guptaذلك 
ى الحكم الراشد، ألن سلوكات األفراد في بناء الدولة القویة القائمة عل

ذلك ھو األسلوب األمثل لتشجیع المسؤولیة المحلیة خاصة على مستوى 
 الجماعات المحلیة والحكم المحلي 

  الحكم الراشد بین التنظیر العلمي والتنظیر االستراتیجي
إن الحكم الراشد أو الحاكمیة ھي مجموعة القواعد الطموحة الموجھة  

لتزام بالتسییر الشفاف في إطار ھدف إلعانة ومساعدة المسیرین لال
المساءلة على أساس قاعدة واضحة المعالم وغیر قابلة لالنتقاد أحیانا 
كون كل األطراف الفاعلة عبر النشاطات المتعددة تساھم في ذلك أي في 
مجال التسییر، وقد أصبحت الحاكمیة الجیدة ھي الكلمة لمحوریة للتنمیة 

قطاعات وقد ظھر ھذا المصطلح بشكل الدولیة وھي مطبقة في كل ال
جلي في حقبة الثمانینیات أي في الوقت الذي بدىء فیھ بالتطبیق المیداني 
لبرامج التعدیل الھیكلي والتي تھدف إلى خلق النمو االقتصادي، إال أن 
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ذلك لم یتحقق في كثیر من البالد النامیة، بمعنى ظھور صعوبات كثیرة 
لبرامج، وقد تم تشخیص ھذه الصعوبات وجادة حالة دون تطبیق ھذه ا

فتبین أن ھناك أخطاء في تسییر األعمال العمومیة والتي مردھا عدم 
الترجیح االحصائي والمیداني وكذا عنصر األبویة المطلقة ونقص 

الحكم ) 1992(الشفافیة لدى الحكومات، وعلیھ فقد عرف البنك الدولي 
طة ألجل تسییر الموارد الراشد بأنھ الطریقة التي یمارس بھا السل

االقتصادیة واالجتماعیة ألي بلد بغیة التنمیة، أما البنك الدولي، فإن 
الحكم الراشد مرادف للتسییر االقتصادي الفعال واألمثل ولإلجابة على 
مختلف االنتقادات الخاصة بالمجموعات الدولیة للتنمیة التي تتھم وتشكك 

ة علویة أي من األعلى نحو في االصالحات الھیكلیة المسیرة بطریق
األسفل والتي أدت إلى فراغ مؤسساتي  بدل تعبئة القدرات الخالقة 
الترقویة الذاتیة للمجتمع الذي یزخر بھا، وھكذا نجد أن لجنة المساعدة 

قد أنشأت فریق  OCDEالتابعة لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة 
ة بحیث ربطت بین الحاكمیة عمل حول التنمیة التشاركیة والحاكمیة الجید

الجیدة والتنمیة التشاركیة، وكذلك حقوق االنسان والدیمقراطیة، كما 
قامت بتعیین وتدقیق وتعریف إحترام القوانین وتسییر القطاع العام 
ومحاربة الرشوة وتخفیض النفقات العسكریة الفائضة والمبالغ فیھا على 

، وقد 1995ان ذلك سنة اعتبار أن ذلك من أبعاد  الحكم الراشد، وك
تعریفا أكثر عمومیة بموجبھ ) 1995(اقترحت لجنة الحاكمیة االجمالیة 

أشیر إلى أن الحكم الراشد ھو مجموع الطرق المتعددة لتسییر األعمال 
المشتركة من طرف األفراد والمؤسسات العمومیة والخاصة، وفي بدایة 

الشتراكیة القائم على سنوات التسعینیات وعندما انفجر نموذج التنمیة ا
الملكیة الجماعیة لوسائل االنتاج كما یرى التیار الماركسي، بمعنى القائم 
على الدولة وحدھا أي التركیز على الدولة بشكل ملفت لألنظار ، وكانت 
ھذه االستراتیجیة السابقة تظھر تناحرا رغم وجود شبھ سیطرة كلیة 

ق والتي أصبحت بمثابة بیان للبراغماتیة االقتصادیة القائمة على السو
فلسفي، لذلك لوحظ أن الخطاب الدولي حول التنمیة بدأ یتشكل ویتركز 
حول دور الدولة تجاه المجتمع والقطاع العام، كما أن التقریر حول 

قد " الدولة في عالم متغیر " والذي اتخذ من عنوان  1997التنمیة للعام 
لة في اقتصاد السوق أشار بما یؤكد أن الوظائف األساسیة للدو

االجتماعي سوف تصحح نقائص فكرة كمالیة السوق كما تساھم في 
عدالة وانصاف أكثر على أن تتركز أنشطة الدولة على مستویات متعددة 

 :للتدخل وعبر ثالث عناصر أساسیة ھي
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لحكم الراشد یتطلب عدم استبعاد أي عنصر من النشاط االنساني في إن ا
خدمة التنمیة وأصبح ھذا الحكم یشكل أحد األحداث المالحظة في 
التطور الحدیث للرأسمالیة والتي جاءت للتقلیص والتحكم في إفراط 

ألن ھذا اإلفراط أوجد الكثیر " دعھ یعمل دعھ یمر " طرح أدم سمیث 
نابعة من أن فكرة وشاح ومصیدة الید الخفیة والتي من االتھامات ال

تضبط كمعیار لألھداف واألفعال الشخصیة لم تؤد إلى تظافر الجھود 
ألجل خدمة الصالح العام، ومن نافذة القول فإنھ مقبول وفي كل 
التجمعات االنسانیة من أن حیاة الجماعة ومصالحھا المفھومة جیدا ھي 

بار للمصلحة الخاصة والفردیة، وعلیھ التي تجبر وتفرض قبل كل اعت
 .فإن الحكم الراشد جاء لتصحیح أخطاء الدولة الحدیثة

   
  : تعریف الحكم الراشد

ظھر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسیة في القرن الثالث  -
) 1978(ثم كمصطلح قانوني " الحكومة"عشر كمرادف لمصطلح 

 charge de" (التسییر تكالیف"لیستعمل في نطاق واسع معبرا عن 
gouvernance)   )1679 ( و بناء على أساس ھذا التعریف، لیس

  .ھناك شك أو اختالف حول األصل الفرنسي للكلمة 
كلمة الحاكمیة  أصلھا إنجلیزي فھو مصطلح قدیم، أعید  -

استعمالھ من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانینات حیث أصبح من 
لخطابات السیاسیة و خاصة في معاجم تحالیل االھتمامات الكبرى في ا

طریقة تسییر سیاسة، أعمال و شؤون " التنمیة، و یمكن شرحھ بأنھ 
  ".الدولة

كما أن ھذا المصطلح فرض لتحدید مجموعة من الشوط السیاسیة التي 
من خاللھا وضعت في حیز التنفیذ المخططات التي تكتسب شرعیة 

القات مع اإلدارة و مع القطب للعمل السیاسي وفي نفس الوقت الع
  .المسیر و بقیة المجتمع

أسلوب وطریقة الحكم و " gouvernance"یقصد بالحاكمیة  -
القیادة، تسییر شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعة من الدول، منطقة، 
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فالحاكمیة ترتكز على . مجموعات محلیة، مؤسسات عمومیة أو خاصة
  .ة و الشفافیة في القرارأشكال التنسیق، التشاور، المشارك

  .      فھي تفض الشراكة للفاعلین و تقارب المصالح
إن مفھوم الحاكمیة یطرح ضمن إشكالیة واسعة من الفعالیة و 

و تھتم بالعالقة بین " l’action publique"النجاعة في العمل العمومي
  .السلطة والحكم

  :فمفھوم الحاكمیة یرتكز على ثالث أسس رئیسیة
 crise de(س األول یتعلق بوجود أزمة في طریقة الحكم األسا -

gouvernabilité ( فقدان مركزیة ھیأة الدولة و ضعف الفعالیة و
  .النجاعة في الفعل أو العمل العمومي

األساس الثاني یظھر أن ھذه األزمة تعكس فشل أو ضعف  -
  .األشكال التقلیدیة في العمل العمومي

ر شكل جدید للحكم أكثر مواءمة األساس الثالث یتعلق بظھو -
  .للمعطیات الحالیة

و دائما في دور المحفز صندوق النقد الدولي و البنك الدولي 
یدافعان الیوم على مبادىء الحكم الراشد كأساس للسیاسات االقتصادیة، 
و یعتبر الحكم الراشد ضمانا لتوفیر الشروط المالئمة للحصول على نمو 

ن ویضمن التطور االجتماعي للبلدان ذات الدخل ھام یستفید منھ المحتاجی
  . المنخفض

الحكم الراشد ال یمكن أن یكون إال في كنف السلم االجتماعي و 
 .االستقرار السیاسي و ترقیة حقوق اإلنسان و بسط قوة القانون

  :ال سبیل إلرساء الحكم الراشد إال :معاییر الحكم الراشد
  ن،باقامة دولة الحق والقانو         - -

  ترسیخ الدیمقراطیة الحقة،         - -

  التعددیة السیاسیة،         - -

المراقبة الشعبیة التي تتوالھا مجالس منتخبة بشكل دیمقراطي          - -
 ،)البرلمان(

 الشفافیة في تسییر شؤون الدولة،         - -

 المحاسبة التي تقوم من خالل بناء سلطة قضائیة قویة،         - -
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التعبیر وحریة الرأي تقوم بھا وسائل اإلعالم من خالل حریة          - -
 .     حریة االطالع و االستقصاء و التبلیغ

 :الفساد اإلداري و السیاسي أھم معوقات التنمیة في الدول النامیة 
برغم تعدد معوقات التنمیة في البلدان النامیة إال أن قضیة الفساد 

الصدارة بما یحتم ضرورة اإلداري و السیاسي تشغل موقعا من مواقع 
و لعل . مواجھتھا للحد من آثارھا السلبیة المختلفة على المسار التنموي

مما یجب التنویھ إلیھ أن السنوات األخیرة قد شھدت اھتماما متزایدا 
بقضیة الفساد     و ذلك ما ظھر من خالل مناقشات االجتماعات السنویة 

الدولیة ھذا إلى جانب جھود لصندوق النقد الدولي و تقاریر التنمیة 
  .منظمة التعاون االقتصادي و التنمیة في ھذا المجال

 :كما یمكن تصنیف الفساد إلى ثالث أقسام رئیسیة
 عرضي ، - 1
  مؤسسي، - 2
  منظم - 3

و علیھ یمكن القول أن للفساد أشكاال كثیرة، فقد یكون فردیا أو مؤسسیا 
نة أو قطاع معین دون أو منظما، و قد یكون مؤقتا أو في مؤسسة معی

وأن أخطر ھذه األنواع ھو الفساد المنظم حین یتخلل الفساد . غیره
  .المجتمع كامال و یصبح ظاھرة یعاني منھا ھذا المجتمع

تتفق آراء المحللین على أن الفساد ینشأ و یترعرع في المجتمعات التي 
  :تتصف بما یلي

  .ضعف المنافسة السیاسیة       .1 .1
  .تصادي منخفض وغیر منظمنمو اق       .2 .2
  .ضعف المجتمع المدني و سیادة السیاسة القمعیة       .3 .3
  .غیاب اآللیات و المؤسسات التي تتعامل مع الفساد       .4 .4

و ترجع النظریة االقتصادیة الفساد إلى البحث عن الریع، و أما علماء 
نقص السیاسة فقد تباینت وجھات نظرھم، فمنھم من یرى أن الفساد دالة ل

  .المؤسسات السیاسیة الدائمة و ضعف و تخلف المجتمع المدني
و ھناك فئة من السیاسیین ترى أن الفساد وسیلة للمحافظة على ھیاكل 

 .القوى القائمة الفاسدة و نظم السیطرة السیاسیة
وللفساد آثار وخیمة على المجتمع بكاملھ لھذا أصبح القضاء على الفساد 

  .تصادي إحدى دعائم الحكم الراشداإلداري و السیاسي و اق
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 و یبدو أن ھناك اتفاق حول مجموعة من الشروط الواجب توفرھا
  :  كشروط سیاسیة للتنمیة    و التي تتمثل فیما یلي 

أھمیة تمتع النظام بشرعیة تستند إلى القبول الشعبي وفاعلیة األداء  - 1  
مكن أن یعكس و ھو ما تفتقر إلیھ كثیر من دول العالم الثالث، بما ی

  . مظھرا سیاسیا من مظاھر  سوء الحكم
وجود منظومة قیمیة تعكس ثقافة سیاسیة تسھم في تحجیم  - 2  

الصراعات المحتملة بین كل من الحكام والمحكومین وتحد من استخدام 
  . العنف في ظل عالقة تنافسیة غیر صراعیة

صاعد لحدة وھنا تجدر اإلشارة إلى ما تشھده كثیر من دول العالم من ت
المواجھات في ظل تراجع ملحوظ لروح التسامح وقبول الرأي األخر 

  .        یعكس في مجملھ أحد أزمات التنمیة السیاسیة في ھذه البلدان
ضرورة مواءمة الھیاكل االجتماعیة والسیاسیة للتغیرات  - 3

االقتصادیة، بما یجنب النظام التعرض لمزید من الضغوط وعدم 
  . لذي یمكن أن یمثل عائقا لعملیة التحول الدیمقراطياالستقرار، ا

السماح بدور المنظمات المستقلة في مواجھة الدولة خاصة  - 4
فیما یتعلق بممارسة القوة السیاسیة و صیاغة وتطبیق السیاسات إلى 
جانب عملیات التجنید السیاسي، حیث یمثل ھذا الشرط  أساسا سیاسیا 

بین كل من الدولة والمجتمع في ظل عالقة  للتنمیة یعكس تفاعال متوازنا
تعاونیة تسمح للدولة بتنفیذ برامجھا التنمویة والقیام بالتوزیع العادل 

  .      للموارد والحفاظ عل النظام دون اللجوء إلى الوسائل القھریة
قبول دور للفاعلین الدولیین على كل من الصعید الدبلوماسي  - 5

  . واالقتصادي والعسكري
  :راتیجیات التي تحدد مالمح الحكم الراشد وتتمثل فیما یلياالست

  :البعد المؤسسي  - 1
حیث یضمن ترسیخ دعائم اإلدارة الجیدة لشؤون الدولة والمجتمع و 
توفر كل من الشفافیة و المساءلة تستدعي إرساء دعائم ھیاكل مؤسسیة 

ت تتواءم و مرحلة التحول الدیمقراطي الذي یرتبط بدوره بالمتغیرا
  .السابقة

  :  البعد االقتصادي و تحسین مستوى األداء  - 2
ال یجوز إغفال أھمیة البعد االقتصادي، حیث یمثل ھذا البعد أحد أھم 
محاور و آلیات حسم الحكم كخطوة على طریق التحول الدیمقراطي، 
حیث لم یعد االھتمام محصورا في تحدید مستویات النمو االقتصادي و 
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جوب تحسین مستویات األداء االقتصادي لمواجھة إنما امتد لیشمل و
  .مختلف األزمات و ذلك عبر إصالحات ھیكلیة

عالقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد  - 3
:  

تعكس طبیعة عالقة الدولة بمؤسسات المجتمع  المدني أحد أھم محاور 
ھذا المجتمع في حسن الحكم بحیث اعتبر التأكد على فعالیة مؤسسات 

فالمجال االجتماعي . مواجھة الدولة أحد الشروط األساسیة للتنمیة
تطوعیة المستقل عن الدولة الذي یؤكد على وجود مجال عام لألنشطة ال

للجماعات یتیح قدرا من التوازن بین طرفي معادلة القوى في ظل 
خضوع مؤسسات المجتمع المدني للقانون، بما یضمن استقاللھا عن أي 
توجھات أیدیولوجیة من جانب واالرتفاع بمستوى المساءلة من جانب 

  .أخر
  :دو ر الفاعلین الدولیین في دعم الشفافیة و المساءلة  - 4

راتیجیات الحالیة للتنمیة إلى موقع ھام لدور الفاعلین في رسم تشیر اإلست
وتحدید معالم المسار التنموي، وبطیعة الحال یتضح ھذا الدور جلیا في 
دول العالم الثالث من خالل دعم ھؤالء الفاعلین لبعض التوجھات التي 
تدعم مقوالت والیات حسن الحكم بصفة عامة في ھذه الدول، وذلك عبر 

ت اقتصادیة تقدمھا الحكومات األجنبیة وبعض الوكاالت الدولیة، مساعدا
فالمساعدات الدولیة عادة ما توجھ على سبیل المثال لحفر التعددیة كأحد 
األبعاد المؤسسیة للتنمیة السیاسیة أو إلى دعم استقاللیة المنظمات 
الشعبیة وضمان انسیاب المعلومات بما یضمن مزید من الشفافیة 

  .  والمساءلة
 1937لكن ھناك دراسات تشیر إلى أن مصطلح الحاكمیة قد ظھر عام 

في  Roland Coaseوقد جسد ذلك الكاتب واالقتصادي األمریكي 
، وفي خالل the nature of the firmمقالتھ الشھیرة تحت عنوان 

حقبة السبعینیات فقد عرف بعض االقتصادیین الحاكمیة بأنھا تمثل 
ضوعة محل التطبیق من طرف المؤسسة لتحقیق مختلف االجراءات المو

تنسیقات داخلیة كفیلة بتخفیض تكالیف وأعباء المبادالت التي یواجھھا 
السوق حالیا، فالھدف األساسي إذن ھو تثبیت وتحریر القواعد الجدیدة 
للعبة بین المسیرین والمساھمین، وعلیھ وتحت ما یعرف باألثر المثلثي 

یة وكذا التداول السریع لرؤوس األموال فقد للعولمة والكوكبیة المال
أصبح المساھمون یطالبون بنموذج حكومة المؤسسة، ویمكن أن نستشف 
ذلك من خالل اآلفاق الجدیدة المقدمة والموفرة عبر الكوكبیة المالیة 
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تحت تأثیر إختالل وال تنظیم األسواق المالیة فالحاكمیة وعبرھا الحكم 
نقائص في حق الشركات عبر تسطیر واجبات الراشد تسعى إلى إحالل ال

األمانة، الصدق، االستقامة، : المسیرین تجاه المساھمین من حیث
الشفافیة، الفاعلیة وتطویر نتائج المؤسسة، وھذه ھي النقطة المنطقیة 
التي یستنبط منھا لماذا یتم االحتفاظ واالستفسار عن مخزونات 

یة المسیرین بخصوص قضیة الحافظات المالیة في إطار یھدف إلى توع
المساھم على اعتبار أنھ العنصر المحرك للتنمیة بشتى صورھا، وفي 

 goodسنوات الثمانینیات، فإن المؤسسات الدولیة قد اقتنعت بعبارة 
governance والتي تترجم بالحاكمیة الجیدة، وألجل تعریف وتحدید ،

ا على بلدان خصوصیات االدارة الجیدة العمومیة والتي یمكن تطبیقھ
مطالبة أكثر فأكثر وفي إطار تبادل الفرص وتكافؤھا لكي تضع الركائز 
الخاصة باالصالحات المؤسساتیة الالزمة لنجاح كل البرامج 
االقتصادیة، فھم ینظرون تبعا لذلك إلى الحكم الراشد سواء كتسییر 
عمومي قائم على مبدأ المنظم، وعلیھ فإن الحكم الراشد سیسعى إلى 

  .l’etat providenceاف فكرة الدولة الحمائیة اضع

  :الحكم الراشد والمسؤولیة اإلجتماعیة للمؤسسات 
یھدف الحكم الراشد إلى تحقیق االستفادة من السیاسات االجتماعیة عبر 

وكذا خصخصة  RSEأسلوب المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات 
دة من طابعھا المصالح العمومیة فالمسؤولیة االجتماعیة لمؤسسات مستم

االختیاري المرن والشامل بما یسمح ویشجع كل مؤسسة أیا كان حجم 
ونطاق أعمالھا بأن تنتھج ما تراه مناسبا ومالئما من االجراءات 
والممارسات وفق امكاناتھا وقدرتھا المادیة وبما یتجاوب مع حقائق 
 السوق ومتطلباتھ، وھذا األسلوب ردیف للحكم الراشد، وھكذا نجد أن
األمین العام لمنظمة األمم المتحدة السید كوفي عنان طرح في إطار 

، وأمام 1999الملتقى االقتصادي في دافوس بسویسرا خالل جانفي 
توجیھ قوى األسواق من أجل دعم " أعضاء الملتقى ما عرف بشعار 

، وبمقتضاه ظھر عھد جدید، وتم االجماع على ذلك من "المثل العالمیة 
ع األعمال والمال والتجارة في العالم بحیث یقوم على طرف ممثلي قطا

أساس تكریس احترام عناصر المشاریع التجاریة لمدونات ثالث من 
االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر في سنة : الصكوك الدولیة

، إعالن المباديء والحقوق األساسیة في العمل الصادر عن 1948
، وإعالن ریو الصادر عن مؤتمر 1998منظمة العمل الدولیة في العام 
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، وتتلخص ھذه المباديء في تسعة عناصر 1991األرض في العام 
  :مبدئیة رئیسیة ھي

  .احترام ودعم حمایة حقوق اإلنسان المعلنة عالمیا         -1 - 1

  .احترام حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة         -2 - 2

التفاق العالمي في كفالة عدم ضلوع المؤسسات المنضمة إلى ا         -3 - 3
  .انھاك حقوق االنسان

 .القضاء على كافة أشكال العمل الجبري والقھري         -4 - 4

 .القضاء الفعلي على عمل األطفال         -5 - 5

 .القضاء على التمییز بین االستخدام والمھنة         -6 - 6

دعم التدابیر االحترازیة في مواجھة التحدیات التي تتعرض لھا          -7 - 7
 .یئةالب

اتخاذ تدابیر لتشجیع االحساس بالمزید من المسؤولیة في المجال          -8 - 8
 .البیئي

 .تشجیع تطویر ونشر التقنیات البیئیة غیر الضارة باالنسان         -9 - 9

فیظھر جلیا وأن ھناك تكامال بین الحكم الراشد وھذه المسؤولیة، والتي 
إلھتمامات تعرف بانھا اإلدماج الطوعي من طرف المؤسسات ل

االجتماعیة والبیئیة في أنشطتھا التجاریة وعالقاتھا مع شركائھا، وإن 
تطویر ھذا المفھوم قد استنبط عبر األخذ بعین االعتبار لعودة الوعي 
المتزاید من أن النجاح التجاري المستدیم لم یكن الوصول إلیھ وفقط عبر 

 .لوكات مسؤولةتعظیم الربح في األجل القصیر ولكن وكذلك عبر تبني س
وإذا ما توسعنا في الطرح التاریخي لتطویر مفھوم الحكم الراشد، فسنجد 

وخالل األزمة اآلسیویة یعترف أن السوق ال  1997أن البنك الدولي عام 
یمكنھا ضمان تخصیص أمثل للموارد وكذلك ضبط اآلثار الحساسة 

لحاكمیة للعولمة والكوكبیة، وقد توصلنا أخیرا إلى ما یعرف بمذھب ا
العالمیة والذي بمقتضاه یكون ھناك افتراض ینطلق من أن التطبیقات 
التقلیدیة للحكومة القائمة على التعاون الدولي بین الدول واألمم ال یسمح 
أكثر بحلول المشاكل الناجمة عن العولمة، یتعلق األمر إذن بتعریف 

الجیدة  ھیكل قیم عالمیة وكونیة والتي تستقي مما یعرف بالممارسات
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سواء على مستوى األعمال أو على مستوى الحكومات، وكذلك 
المنظمات المكلفة بضبط العولمة، ألن ھناك من یلقي بالالئمة على 
المنظمات العالمیة باستخدام مفھوم الحاكمیة لمعالجة المسائل السیاسیة، 
وھي المسائل التي ال توجد لھا في الحقیقة أیة وصایة كما أن ھناك من 

تقد اللجوء إلى الممارسات الجیدة ألنھا ال تعبر عن الحقیقة المراد ین
  .الوصول إلیھا

بناءا على ما سبق ذكره، یمكن القول أن تطور مفھوم الحاكمیة والحكم 
الراشد قد جاء من منبع محیط المؤسسة الخاصة من حیث أنماط التنسیق 

ه نحو المحیط والشراكة المختلفة للسوق، ومن محیط المؤسسة تم االتجا
السیاسي بمعنى تحویل أشكال النشاط العمومي وكذلك العالقة بین الدولة 

  .والسوق والمجتمع المدني
مما ال شك فیھ وأن مفھوم الحكم : أزمة الحكم الراشد في المجتمع الدولي

الراشد یقوم على فرضیة أزمة الحاكمیة في المجتمع الدولي والتي تتمیز 
  :وقفات تكمن في التالي ذكرهبثالث مظاھر أو لنقل 

لیس للسلطات العمومیة دوما احتكار للمسؤولیة فالحكم الراشد           -1 - 1
یشكل إجابة ممكنة ألجل إیجاد صیغة توافقیة بین السیاسة واالقتصاد 

  .واالجتماع عبر اقتراح أشكال جدیدة للضبط والتعدیل وبالتالي التصحیح

ة ومن كل الفئات یطالبون أن یكونوا ھناك أعوان من كل طبیع          -2 - 2
مشاركین في عملیة صنع القرار وھم في نفس الوقت في وضعیة اقتراح 
حلول جدیدة للمشاكل الجماعیة، فالحاكمیة تضع النقاط على الحروف 
بخصوص تنقل المسؤولیات التي تحدث وتتم بین الدولة والمجتمع 

  .المدني وكذلك السوق

لك لوحده المعارف والوسائل الالزمة ألجل الحل أي عون ال یم          -3 - 3
االنفرادي للمشاكل التي تطرح، فھناك عملیات التقاء ومفاوضة أصبحت 
ضروریة بین المتدخلین حتى وان كانوا متنافرین وغیر متجانسین، ألن 
الحاكمیة تستلزم المشاركة والمفاوضة والتنسیق، وعلى ھذا األساس فقد 

وص الحكم الراشد في األلفیة الثالثة، فإن كانت ھناك مناظرات بخص
التحول الخاص باالقتصاد الكالسیكي المبني على أساس الطاقة المادة قد 

االعالم، بحیث یحول -اتجھ نحو اقتصاد جدید یسیر على أساس الطاقة
ویظھر القیمة المبذولة والمنشأة من طرف المؤسسات، وھناك كذلك 

حوالت الساریة المفعول وكذا القیام ضرورة التحكم أكثر فأكثر في الت
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باسراع والتسریع في االستلزامات، فھناك مفاھیم جدیدة تبدو أكثر من 
ضروریة وتبعا لمحیطات وفضاءات أكثر فأكثر تعقیدا إضافة إلى حقیقة 

كیف یمكن تعظیم : غیر ملموسة مما یستلزم طرح سؤال محوري كالتالي
أكبر قیمة مضافة ذات طابع قدرات المؤسسات حتى تتمكن من انتاج 

اجتماعي خدمة لالقتصاد والمجتمع والدولة، التي ال یمكن أن تكون إال 
  قویة تحت كل الظروف؟

 : مظاھر ازمة الحكم
لقد بدأت المجتمعات الدولیة وخاصة اإلفریقیة منھا  تھتم بالحكم الراشد 
على أساس مجموع القواعد المكتوبة وغیر المكتوبة والتي أصبحت 

لموضوع المحبذ للكثیر من الورشات واللقاءات العلمیة الوطنیة والدولیة ا
وتجمعات العمل، وقد أصبح االقتصاد الیوم ھو الشغل الشاغل لكل 

ویظھر جلیا أن الموضوع الذي یجمع بین الحاكمیة و , النقاشات السیاسیة
الخصخصة و تسییر االقتصاد بطریقة مقارنة ال یمكن أن یكون أكثر 

من العناصر الحالیة محل الدراسة، فالخصخصة مثال وباعتبارھا  عنصر
رافد للحكم الراشد ومنذ أكثر من أي وقت مضى كعنصر ازعاج للكثیر 
من الدول وخاصة االفریقیة واآلسیویة منھا، حتى أن ھذا الموضوع كان 

، لكن أصبحت 1992محرما الكالم عنھ في بلد كمصر حتى عام 
الوصفة السحریة الغیر قابلة لاللتفاف والدوران  الخصخصة الیوم بمثابة

ولكل السیاسات الرشیدة في المجال االقتصادي واالجتماعي من الشرق 
إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وقد ذكر الرئیس النیجیري 

نحن في افریقیا والعالم النامي نتقدم على " : ما یلي 2004أوباسنجو سنة 
الراشد، وأتمنى ان نكون قادرین كذلك على  طریق الدیمقراطیة، الحكم

من خالل ھذا الطرح نالحظ أن التنمیة "  حل وحمایة المنازعات
االفریقیة أصبحت في قلب اھتمامات مسیري وقادة الدول اإلفریقیة، ألن 
المحیط أصبح دوما غیر مؤكد ویزداد تعقیدا بفضل تعدد المعارف 

رد عاجز لوحده عن التحكم في والقدرات والمعلومات التي تجعل من الف
التسییر فیجب االعتراف أن كل فعل جماعي مھما كان شكلھ ومجال 
تدخلھ وكذا أھدافھ یتطلب أن یكون مصمم وبصفة قیادیة، فالحكم الراشد 
ردیف للقیادة، وعلیھ فإن كل منظمة باعتبارھا قناة اجراءات ووسائل 

ال، فال بد من إرادة في للنشاط الجماعي مطالبة بأن یكون لھا تسییر فع
تطویر استراتیجیات المشاركة الدماج المعنیین باألمر في اعداد 

 .القرارات في ادماجھا في بناء االختبارات الجماعیة
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لماذا الحكم الراشد؟ من خالل قراءاتنا المتعددة حول الحاكمیة والحكم 
ر في الراشد تبین أن ھذا الموضوع الحساس واالستراتیجي كثیر االنتشا

مناقشات مختلف التكتالت المحلیة واالقلیمیة والدولیة، وخاصة منذ 
الثمانینیات وفي سنوات التسعینیات وتجلى ذلك من محاولة االجابة عن 

  :سؤال استراتیجي مبني من معاینتین یمكن ادراجھما كما یلي
لوحظ فشل في السیاسات المتبعة في  :المعاینة األولى المثبتة          -1 - 1

عدید من البلدان السائرة في طریق النمو والتي ترجمت دوما بتبذیر ال
للموارد التي عبرت عما یعرف بسیاسة المركبات الضخمة بانتاج شحیح 
بدل سیاسة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات الصغیرة 
والمتوسطة الخالقة للثروة والتراكم الناتجین عن الفعالیة في االنتاج وقد 

السیاسة األولى مدیونیة مبالغ فیھا وركود في المؤشرات نتج عن 
  .االقتصادیة واالجتماعیة

لوحظ خالل الفترة السابقة شح في  :المعاینة الثانیة المؤكدة          -2 - 2
الموارد المتاحة المرتبطة بنقص تدفقات المساعدات العمومیة بعد نھایة 

لمناطق في العالم الحرب الباردة كما ظھر كذلك تھمیش متزاید لبعض ا
وخاصة منطقة الساحل االفریقي، وقد ثبت في مجال التجارة الدولیة أن 

من التجارة العالمیة نظرا الشكالیة  %1إلى  %3النسبة قد انخفضت من 
انخفاض أسعار المواد األولیة، والتي تشكل األساس في صادرات البلدان 

ن االرتفاع العشوائي النامیة وخاصة البترولیة منھ، وال یجب أن نغتر م
دوالر للبرمیل ألن ھذا األمر  50ألسعار البترول التي تجاوزت حدود 

یبقى دوما مرتبط بعنصر المتغیرات الخارجیة شأنھ شأن التطورات 
، )2002ابتداءا من سنة (المناخیة التي یعرفھا العالم منذ ثالث سنوات 

النفط نظرا  فأمریكا والعالم الغربي یعیش على وقع ارتفاع أسعار
للتوقیف المؤقت لمعامل تصفیة وتكریر النفط وكذلك موجة الصقیع 
والبرد التي تضرب العالم منذ ھذه الحقبة، دون أن ننسى المؤثرات 
البیئیة على الفالحة والري والصید البحري وغیر ذلك مثل موجات 
الجراد والقوارض التي أتت على الكثیر من المحاصیل الزراعیة في 

د النامیة وبالتالي بقائھا في الحلقة المفرغة للتبعیة والتخلف خاصة البال
  .من جانب المواد الغذائیة الضروریة للسكان
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  حقوق االنسان

  
ي  انون األول 10ف مبر /ك ة  1948دیس ة العام دت الجمعی ، اعتم

الن ال   دة اإلع م المتح درتھ،   ع لألم ان وأص وق اإلنس د  . المي لحق وبع
اء       دان األعض ن البل ة م ة العام ت الجمعی اریخي، طلب دث الت ذا الح ھ

الن و  نص اإلع دعو ل ة أن ت ھ  "كاف ره وتوزیع ى نش ل عل أن تعم
ة      د التعلیمی دارس والمعاھ ي الم یما ف رحھ، والس ھ وش وقراءت
دان أو      ي للبل ز السیاس بب المرك ز بس رى، دون أي تمیی األخ

  ".الیماألق

  :مقدمة

رة   اء األس ع أعض ي جمی لة ف ة المتأص راف بالكرام ان االعت ا ك لم
دل   ة والع اس الحری و أس ة ھ اویة الثابت وقھم المتس ریة وبحق البش

  .والسالم في العالم بأسره

ال         ى أعم یا إل د أفض ا ق ان وازدراؤھ وق اإلنس ي حق ان تناس ا ك ولم
و إل      ا یرن ة م ان غای اني، وك میر اإلنس ة آذت الض ة  ھمجی ھ عام ی

رر        دة ویتح ول والعقی ة الق رد بحری ھ الف ع فی الم یتمت اق ع ر انبث البش
  .من الفزع والفاقة

ان         وق اإلنس ة حق انون حمای ولى الق روري أن یت ن الض ان م ا ك ولم
  .لكیال یضطر المرء آخر األمر إلى التمرد على االستبداد والظلم

ن ج         اق م ي المیث دت ف د أك دة ق م المتح عوب األم ت ش ا كان د ولم دی
ا        دره وبم رد وق ة الف یة وبكرام ان األساس وق اإلنس ا بحق إیمانھ
دفع       ى أن ت ا عل ت أمرھ اویة وحزم وق متس ن حق اء م ال والنس للرج
ن        و م ي ج اة ف توى الحی ع مس دمًا وأن ترف اعي ق الرقي االجتم ب

  .الحریة أفسح

دة        م المتح ع األم اون م دت بالتع د تعھ اء ق دول األعض ت ال ا كان ولم
راد    مان اط ى ض یة    عل ات األساس ان والحری وق اإلنس اة حق مراع

  .واحترامھا
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رى         ة الكب ات األھمی وق والحری ذه الحق ام لھ إلدراك الع ان ل ا ك ولم
  .للوفاء التام بھذا التعھد

ان   وق اإلنس المي لحق الن الع ذا اإلع ادي بھ ة تن ة العام إن الجمعی ف
عوب      ة الش تھدفھ كاف ي أن تس ذي ینبغ ترك ال توى المش ھ المس ى أن عل

ى   واأل عین عل ع، واض ي المجتم ة ف رد وھیئ ل ف عى ك ى یس م حت م
وق    ذه الحق رام ھ د احت ى توطی نھم، إل ب أعی الن نص ذا اإلع دوام ھ ال
ردة،    راءات مط اذ إج ة واتخ یم والتربی ق التعل ن طری ات ع والحری
ة         ورة عالمی ا بص ا ومراعاتھ راف بھ مان االعت ة، لض ة وعالمی قومی

عوب     ا وش اء ذاتھ دول األعض ین ال ة ب عة  فعال اع الخاض البق
  .لسلطانھا

  اعالن حقوق االنسان

د     .1 وق، وق ة والحق ي الكرام اوین ف رارًا متس اس أح ع الن د جمی یول
روح    ًا ب ھم بعض ل بعض یھم أن یعام میرًا وعل ًال وض وا عق وھب

 .اإلخاء
ذا         .2 ي ھ واردة ف ات ال وق والحری ة الحق ع بكاف ق التمت ان ح ل إنس لك

بب ا  التمییز بس ز، ك الن، دون أي تمیی ون أو اإلع ر أو الل لعنص
ر، أو       ي أو أي رأي آخ رأي السیاس دین أو ال ة أو ال نس أو اللغ الج
ع  یالد أو أي وض روة أو الم اعي أو الث وطني أو االجتم ل ال األص

اء    ال والنس ین الرج ة ب ة تفرق ر، دون أی ن   . آخ دم فل ا تق ال عم وفض
انوني أو       ي أو الق ع السیاس ھ الوض ز أساس اك أي تمیی ون ھن یك

دولي لبل  د أو        ال ذا البل ان ھ واء ك رد س ا الف ي إلیھ ي ینتم ة الت د أو البقع
ذاتي       الحكم ال ع ب ر متمت ایة أو غی ت الوص تقال أو تح ة مس ك البقع تل

 .أو كانت سیادتھ خاضعة ألي قید من القیود
 .لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسالمة شخصھ .3
ترقاق     .4 ر االس خص، ویحظ تعباد أي ش ترقاق أو اس وز اس الیج

 .ة الرقیق بكافة أوضاعھماوتجار
یة     .5 امالت القاس ات أو المع ذیب وال للعقوب ان للتع رض أي إنس الیع

 .أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة
 .لكل إنسان أینما وجد الحق في أن یعترف بشخصیتھ القانونیة .6
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ة      .7 ع بحمای ي التمت ق ف م الح انون ولھ ام الق یة أم اس سواس ل الن ك
ا     ة، كم ة تفرق ھ دون أی ة عن ة      متكافئ ي حمای ق ف ا الح م جمیع أن لھ

ى    ریض عل د أي تح الن وض ذا اإلع ل بھ ز یخ د أي تمی اویة ض متس
 .تمییز كھذا

ن     .8 افھ ع ة إلنص اكم الوطنی ى المح أ إل ي أن یلج ق ف خص الح ل ش لك
 .أعمال فیھا اعتداء على الحقوق األساسیة التي یمنحھا لھ القانون

 .فًاال یجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفیھ تعس .9
ي أن        .10 رین، ف ع اآلخ ة م اواة التام دم المس ى ق ق، عل ان الح ل إنس لك

ل    ًا للفص ادًال علنی رًا ع ة نظ تقلة نزیھ ة مس ام محكم یتھ أم ر قض تنظ
 .في حقوقھ والتزاماتھ وأیة تھمة جنائیة توجھ إلیھ

ھ           .1 .11 ت إدانت ى أن تثب ًا إل ر بریئ ة یعتب تھم بجریم خص م ل ش ك
ھ     ؤمن ل ة ت ة علنی ًا بمحاكم دفاع   قانون روریة لل مانات الض ا الض فیھ

 .عنھ

ن أداة  .2 اع ع ل أو االمتن راء أداة عم ن ج خص م دان أي ش ال ی
دولي      وطني أو ال انون ال ًا للق ًا وفق ر جرم ك یعتب ان ذل ل إال إذا ك عم
ان       ي ك ك الت ن تل د م ة أش ھ عقوب ع علی ذلك ال توق اب، ك ت االرتك وق

  .یجوز توقیعھا وقت ارتكاب الجریمة

د ل  .12 رض أح رتھ أو    ال یع ة أو أس ھ الخاص ي حیات في ف دخل تعس ت
خص       ل ش معتھ، ولك رفھ وس ى ش الت عل التھ أو لحم كنھ أو مراس مس

 .الحق في حمایة القانون من مثل ھذا التدخل أو تلك الحمالت
ل    .1 .13 دود ك ل ح ھ داخ ل إقامت ار مح ل واختی ة التنق رد حری ل ف لك

  .دولة

ك بل   .2 ي ذل ا ف الد بم ة ب ادر أی رد أن یغ ل ف ق لك ھ یح ق ل ا یح ده كم
  .العودة إلیھ

اء          .1 .14 اول االلتج رى أو یح الد أخ ى ب أ إل ي أن یلج ق ف رد الح ل ف لك
  .إلیھا ھربًا من االضطھاد

یة       . 2  ر سیاس رائم غی ي ج ة ف دم للمحاكم ن ق ق م ذا الح ع بھ ال ینتف
  .أو ألعمال تناقض أغراض األمم المتحدة ومبادئھا
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  .لكل فرد حق التمتع بجنسیة ما)  1(  .15

ھ       ) 2(  ار حق فًا أو إنك یتھ تعس ن جنس خص م ان ش وز حرم ال یج
  .في تغییرھا

یس        )  1(  .16 زوج وتأس ق الت زواج ح ن ال ا س ى بلغ رأة مت ل والم للرج
اویة    وق متس ا حق دین، ولھم نس أو ال بب الج د بس رة دون أي قی أس

  .عند الزواج وأثناء قیامھ وعند انحاللھ

ر )  2(  رفین ال ى الط زواج إال برض د ال رم عق ي ال یب اغبین ف
  .الزواج رضى كامًال ال إكراه فیھ

ق       )  3(  ا ح ع ولھ یة للمجتم ة األساس دة الطبیعی ي الوح رة ھ األس
  .التمتع بحمایة المجتمع والدولة

  .لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غیره .1 .17

  .ال یجوز تجرید أحد من ملكھ تعسفًا .2

میر وال  .18 ر والض ة التفكی ي حری ق ف خص الح ل ش ذا لك مل ھ دین، ویش
ا       راب عنھم ة اإلع ھ، وحری ھ أو عقیدت ر دیانت ة تغیی ق حری الح
ك       ان ذل واء أك ا س عائر ومراعاتھ ة الش ة وإقام التعلیم والممارس ب

 .سرًا أم مع الجماعة
ق         .19 ذا الح مل ھ ر، ویش رأي والتعبی ة ال ي حری ق ف خص الح ل ش لك

ار     اء واألفك تقاء األنب دخل، واس اق اآلراء دون أي ت ة اعتن حری
 .وتلقیھا وإذاعتھا بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة

ات       )  1(   .20 ي الجمعی تراك ف ة االش ي حری ق ف خص الح ل ش لك
  .والجماعات السلمیة

  .ال یجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعیة ما)  2( 

بالده    )  1(  .21 ة ل ؤون العام ي إدارة الش تراك ف ي االش ق ف رد الح ل ف لك
  .بواسطة ممثلین یختارون اختیارًا حرًا إما مباشرة وإما
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ة   )  2(  ائف العام د الوظ ي تقل ره ف ذي لغی ق ال س الح خص نف ل ش لك
  .في البالد

ن   )  3(  ر ع ة، ویعب لطة الحكوم در س ي مص عب ھ إن إرادة الش
راع    اس االقت ى أس ري عل ة تج ة دوری ات نزیھ ذه اإلرادة بانتخاب ھ

ب    ع أو حس ین الجمی اواة ب دم المس ى ق ري وعل ل   الس راء مماث أي إج
  .یضمن حریة التصویت

مانة       .22 ي الض ق ف ع الح ي المجتم وًا ف فتھ عض خص بص ل ش لك
اون        ومي والتع ود الق اطة المجھ ق بوس ي أن تحق ة وف االجتماعی
ادیة   وق االقتص ا الحق ة ومواردھ ل دول م ك ق ونظ ا یتف دولي وبم ال
ر     و الح ھ وللنم ا لكرامت ى عنھ ي الغن ة الت ة والتربوی واالجتماعی

 .تھلشخصی
روط   )  1(   .23 اره بش ة اختی ھ حری ل، ول ي العم ق ف خص الح ل ش لك

  .عادلة مرضیة كما أن لھ حق الحمایة من البطالة

  .لكل فرد دون أي تمییز الحق في أجر متساو لعمل متساو)  2( 

ھ          )  3(  ل ل رض یكف ادل م ر ع ي أج ق ف ل الح وم بعم رد یق ل ف لك
ھ،   اف إلی ان تض ة اإلنس ة بكرام ة الئق رتھ عیش زوم،  وألس د الل عن

  .وسائل أخرى للحمایة االجتماعیة

ة  )  4(  ات حمای ى نقاب م إل ئ وینض ي أن ینش ق ف خص الح ل ش لك
  .لمصلحتھ

ي           .24 یما ف راغ، والس ات الف ي أوق ة، وف ي الراح ق ف خص الح ل ش لك
 .تحدید معقول لساعات العمل وفي عطالت دوریة بأجر

اف للمحافظ       )  1(  .25 ة ك ن المعیش توى م ي مس ق ف خص الح ل ش ة لك
ة   ك التغذی من ذل رتھ، ویتض ھ وألس ة ل حة والرفاھی ى الص عل
ة    دمات االجتماعی ذلك الخ ة وك ة الطبی كن والعنای بس والمس والمل
رض   ة والم االت البطال ي ح تھ ف أمین معیش ي ت ق ف ھ الح ة، ول الالزم
یش        ائل الع دان وس ن فق ك م ر ذل یخوخة وغی ل والش ز والترم والعج

  .نتیجة لظروف خارجة عن إرادتھ
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تین،      )  2(  ة خاص اعدة ورعای ي مس ق ف ة الح ة والطفول لألموم
م       ت والدتھ واء أكان ة س ة االجتماعی نفس الحمای ال ب ل األطف نعم ك وی

  .ناتجة عن رباط شرعي أو بطریقة غیر شرعیة

ي    )  1(  .26 یم ف ون التعل ب أن یك تعلم، ویج ي ال ق ف خص الح ل ش لك
ون ا  ان، وأن یك ل بالمج ى األق یة عل ى واألساس ھ األول یم مراحل لتعل

ر    ي، وأن ییس ي والمھن یم الفن م التعل ي أن یعم ًا وینبغ ي إلزامی األول
اس   ى أس ع وعل ة للجمی اواة التام دم المس ى ق الي عل یم الع ول للتعل القب

  .الكفاءة

اء       )  2(  ان إنم یة اإلنس اء شخص ى إنم ة إل دف التربی ب أن تھ یج
ة      یة وتنمی ات األساس ان والحری رام اإلنس ز احت ى تعزی امًال، وإل  ك

ات      عوب والجماع ع الش ین جمی داقة ب امح والص اھم والتس التف
ظ    دة لحف م المتح ود األم ادة مجھ ى زی ة، وإل ریة أو الدینی العنص

  .السالم

  .لآلباء الحق األول في اختیار نوع تربیة أوالدھم)  3( 

اة       )  1(  .27 ي حی رًا ف تراكًا ح ترك اش ي أن یش ق ف رد الح ل ف لك
ا  تمتاع ب ي االس افي وف ع الثق دم  المجتم ي التق اھمة ف لفنون والمس

  .العلمي واالستفادة من نتائجھ

ة     )  2(  ة المترتب ة والمادی الح األدبی ة المص ي حمای ق ف رد الح ل ف لك
  .على إنتاجھ العلمي أو األدبي أو الفني

اه           .28 ق بمقتض ي تتحق اعي دول ام اجتم ع بنظ ي التمت ق ف رد الح ل ف لك
 .تحققًا تاماالحقوق والحریات المنصوص علیھا في ھذا اإلعالن 

ده          )  1(   .29 ھ وح اح فی ذي یت ع ال و المجتم ات نح رد واجب ل ف ى ك عل
  .لشخصیتھ أن تنمو نموًا حرُا كامًال

ي       )  2(  ود الت ك القی ھ لتل ھ وحریات ة حقوق ي ممارس رد ف ع الف یخض
ھ        ر وحریات وق الغی راف بحق مان االعت ط، لض انون فق ا الق یقررھ

ة للن  یات العادل ق المقتض ا ولتحقی لحة واحترامھ ام والمص ام الع ظ
  .العامة واألخالق في مجتمع دیمقراطي
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ة      )  3(  وق ممارس ذه الحق ارس ھ وال أن تم ن األح ال م ح بح ال یص
  .تتناقض مع أغراض األمم المتحدة ومبادئھا

ة أو    .30 ول لدول ھ یخ ى أن ھ عل وز تأویل ص یج الن ن ذا اإلع ي ھ یس ف ل
ل یھ    ة عم اط أو تأدی ام بنش ي القی ق ف رد أي ح ة أو ف ى جماع دف إل

 ھدم الحقوق والحریات الواردة فیھ
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  أھداف األلفیة في مجال حقوق اإلنسان

ھ،         .1 ام بأحكام د الت ان والتقی وق اإلنس المي لحق الن الع رام اإلع احت
ادیة     یة واالقتص ة والسیاس وق المدنی ة الحق دا لحمای عیا جھی عي س والس

ورة ت    ا بص ع وتعزیزھ ة للجمی ة والثقافی ع  واالجتماعی ي جمی ة ف ام
 البلدان؛ 

ات     .2 ادئ والممارس ق المب ى تطبی دان عل ع البل درات جمی ز ق تعزی
 الدیمقراطیة واحترام حقوق اإلنسان، بما في ذلك حقوق األقلیات؛

ى           .3 اء عل ة القض ذ اتفاقی رأة وتنفی د الم ف ض كال العن ع أش ة جمی مكافح
 جمیع أشكال التمییز ضد المرأة؛ 

رام وح  .4 ة احت دابیر لكفال اذ ت ال   اتخ اجرین والعم ان للمھ وق اإلنس ة حق مای
ب    ره األجان ریة وك ال العنص ى أفع اء عل رھم، والقض اجرین وأس المھ
ي       امح ف ام والتس ادة الوئ ز زی رة، وتعزی ات كثی ي مجتمع دة ف المتزای

 جمیع المجتمعات؛ 
موًال،     .5 ر ش یة أكث ات السیاس ل العملی ى جع ة عل ورة جماعی ل بص العم

و     ع الم اركة جمی مح بمش ا یس ة      مم ي كاف ة ف ورة حقیقی ا بص اطنین فیھ
 البلدان؛ 

ق      .6 مان ح ي وض ا األساس ؤدي دورھ ي ت الم لك ائط اإلع ة وس ة حری كفال
  .الجمھور في الحصول على المعلومات

  
  األھداف اإلنمائیة لأللفیة

 القضاء على الفقر المدقع والجوع؛ .1
 تحقیق تعمیم التعلیم االبتدائي؛  .2
 كین المرأة؛ تعـزیـز المساواة بین الجنسین وتم  .3
 تخفیض معدل وفیات األطفال؛  .4
 تحسین صحة األمھات؛  .5
ري  .6 ة البش ص المناع روس نق ة فی ن  /مكافح ا م ا وغیرھم دز والمالری اإلی

 األمراض؛
 كفالة االستدامة البیئیة؛  .7
ة    .8 ل التنمی ن أج ة م راكة عالمی ة ش   .إقام
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  :الخاتمة 
  

انـتظم العـامل ىف تطـور كـبري وحـدثت       خالل العقد املاضـي      
نقالت غري من املفاهيم التقليدية لدى البشـر وادى ذلـك اىل حتسـني مسـتوى     
املعيشة والرفاهية لالنسانية بصورة عامة ولكنه انعكـس سـلبا علـى جمتمعـات     
اخرى الزالت تصارع من اجل النهوض اىل مصـاف الـدول املتقدمـة ولكنـها     

البـد هلـا مـن    حتتاج اىل االليات الىت حتقق هلا ذلك ولتحقيق النمـو والتطـور   
جماراة العامل واحترام حقوق شعبها ىف االول وبعـد ذلـك االنطـالق اىل افـاق     

  ارحب من الدميقراطية وحرية الفرد الشخصية وحرية اتمع

خيلص هذا البحث اىل تعريفات وحتليالت تفيـد البشـرية امجـع كـل ىف جمـل      
يسـتطيع   ختصصة حيث انة تطرق اىل مفهوم جمتمع املعرفة والـذى مـن خاللـه   

كل فرد االستفادة مـن خربتـة باالضـافة اىل خـربات االخـرين العـاملني ىف       
) مـاذا يريـد  (جمال ختصصة كما يـبني انـه علـى اى فـرد حتديـد اهدافـه       

ولـك وفقـا   ) كيف حيقـق مايريـد  (واالستفدة من جمتمع املعرفة لتحقيق اهدافه
كيـف  (ققـه لنظريات وفلسفات عميقة يستطيع من خالهلا حتقيـق النمـو ملـا ح   

  ).يؤمن مايريد

واخريا يستعرض البحث االهـداف املرجـو حتقيقهـا خـالل االلفيـة وجمـال       
  .حقوق االنسان ليعرف كل فرد ىف اتمع حقوقه وواجباته 
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