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 ملخص البحث:

تعاني المؤسسات العراقية من اختالالت عميقة الجذور والتي خلقت اختالالت خطيرة جدًا في رسم السياسات وصنع الخطط، 
وهذا ما يفسرررررررررررر الملاوالت  ير الناجلة في تنو ع االإت رررررررررررا ، ايد ها العراي يمتلة موار  هابلة وهي حا ية لالرتقا   النمو نلو 

ه العالإة الوثيقة بين اللكم الرشيد وتنو ع االإت ا  لم يتم ربطها في سياسات االإت ا  العراإي، االستدامة لو تم ا ارته برشد، وهذ
بل تم رسرررم سرررياسرررات وخطط لتنو ع االإت رررا  العراإي، هال انها لم ت ن فعالة ولم تلقو ا ثر المطلوفإ وبالتالي فلا ال لد يعال  

ية اهرة الفسررررررا  وطياف تطحيو اللوحمة، مما المشرررررركلة الشانية فتتمشل   اا فالمشرررررركلة ا ولل تتمشل بتفشرررررري  مشرررررركلتين ربيسررررررتين  
ها تطحيقًا لا تطحيو اللوحمة  عناصررررر ، وإد افترض ال لد  االإت ررررا  العراإي وهررررعو ديكله وعد  التنوط في نشررررا ه االإت ررررا  

عو هرإا مهم ما توصرل هليه ال لد هو ما إ و ملكما،  القانوا ملزما، يسراهم  شركل فعاف في تنو ع النشراال االإت را   في العراي
ل تلة م ى هلل ر ة فعل مإوى؛ هذ جعوهذا ما  سررحا السررياسررات  ير اللكيمة وعد  التناسررو  يما بينها،  جا تنوط االإت ررا  العراي 

النقدية ومدى ت ثرها  ةالسياسات مسايرة وتا عة للتغيرات الدور ة وال دمات الداخلية والخارجية، مما يكشو ذلة تقييمًا سلحيًا للسياس
 ال ردمات الخارجية فالراًل عن السرياسرة المالية التي يغيا فيها رسرم القواعد المالية والسرياسرات الوإابية، مما جعلها تخطط وترسرم 
سررياسرراتها علل حياية التل رريل الالرررابا  وا م  رسررم ل ياية التنو ع االإت ررا   والتقليل من  ثار ال رردمات وعكة اتجاه المالية 

في جميع ة الفعالية للشررخ ررية الييا يتلليل  في اين ما مهم ما موصررل  ه ال لد هو تطحيو العامة والتناسررو مع السررياسررة النقديةإ
تسررلم المناصررا والييا ات، هذ يتيا هذا التلليل تو يف ال فا ات في مما نهم الخاصررة، حما يتيا التو يف و مؤسررسررات الدولة وعند 

لقرارات ومدى صرررررررررررررامتها عند القابد، حما يمنا هذا التلليل معرفة مدى همكانية اتخاذ إرارات اكيمة اذ اهذا التلليل ترجيا إوة اتخ
يحدم بترسرررريس مسررررة المسررررابلة في جذور المؤسررررسررررات  ، ا مر الذ وصررررارمة ومدى اسررررتطاعته علل ه ارة ومعالجة اللاالت الطاربة

 والسياساتإ

 االإت ا  ، المسابلة، القواعد الماليةإ  اللكم الرشيد، التنو ع الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة:

التشررروه في االإت رررا  العراإي  سرررحا السرررياسرررات االإت رررا ية المطاوعة للتغيرات الدور ة، حانت هنا  عوامل عديدة  عندما وِلد  
عمقت هذا التشّوه وزا ت من ادته اتل ما ا ثر ُر َّ هلل من ايد بدم، هذ ها عد  فاعلية السياسة االإت ا ية علل تو يف الموار  

لو  المسرررررراير والمطاوط للتغيرات المتلققة وتفا   ال رررررردمات المتوإعة م ى هلل تعميو هذا  كفا ة وطياف إدرتها علل مجان ة السرررررر
ّ  ا ثر السرررلحي هلل سرررلو  السرررياسرررة االإت رررا ية والذ  ُترجم في اهرررطرارها علل إحوف االسرررتمرار في ماا ية التشرررّوه، وإا ا خير ر  

 االإت ا  وإهماف القطاعات الليو ة واإلنتاجيةإ
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، وخوض النزاعات 2003وخاصرررررررة  عد عا   مع مرور الزمنالعراإي الخلل وتعد  نقاال الالرررررررعو في االإت رررررررا  ها نمو هذا 
واللروف التي اسررتنزفت ال شير من موار  الدولة  جميع مصررنافها ومهمها الموار  ال شررر ة والمالية، وّلد ال شير من الشغرات الخطرة في 

بين   قات المجتمع، حما تزايد الفاري بين الر ف واللالرررر، وهذا ما شررركل إوة سرررلحية مؤسرررسرررات الدولة وسرررياسررراتها، هذ تزايد الفاري 
ل فو  والذ  يعتحر وتهيئة المور  ال شرررر  اوالعمل  حيرة مثرت في عملية التنمية ال شرررر ة، وذلة من خالف ت ثيرها السرررلحي في التعليم 

ي، ، وهذا ما ساهم في تخايض مرونة الجهاز االنتاجلقوة السلحيةوالذ  ُمسقط  من إحل تلة ا العن ر ا ساسي من عناصر االنتاج
ايد م ى ذلة هلل ز ا ة الفجوة بين القوة العلمية والقوة العملية في المور  ال شرررررررر ، فالقوة العلمية ال تتناسرررررررا مع القوة العملية في 

 ال تتناسا مع اجم السويإ المور  نفسه، وحذلة ز ا ة الفجوة بين إوة التعليم وإوة السوي، فقوة التعليم

ها المور  ال شر  الذ  عاش تلت هذه االجوا  من فقر وبطالة واروف ونزاعات والذ  يتوارثه جيل  عد جيل، يعحر عن عد  
استغالف السياسة ال لية لهذا المور  ا ساسي، ا مر الذ  شّوه بنية هذا المور ، مما ساهم سل ًا في تخ يص العمل، مخترإًا بذلة 

ؤسسات الدولة، وهذا م ى هلل طياف المسابلة والرإا ة وعد  وهوح المعلومات ورسم السياسات وهعو المسؤولية لدى المو فين م
وارتفاط الالم االة لديهم، وبالتالي تفشرررري  اهرة الفسررررا  شرررريئًا فشرررريئًا، وبما هنه ل ل فعل ر ة فعل، فلا ذلة م ى هلل هررررياط ا مواف 

 اللها وتخ ي ها  كفا ةإ ف صل الخلل بدم من السياسات  ير السليمة ثم ُرّ  ا ثر السلحي هليهاإوهدر الموار  وعد  استغ

 هدف البحث:
يهدف ال لد هلل التعرف علل العالإة الجوهر ة بين اللوحمة وتنو ع إاعدة الجهاز االنتاجي، حما يهدف هلل وهررررررع مصرررررروف 

ر في العراي من مجل تشخيص الخلل بدإة فلا هذه العالإة تلتاج هلل تلديد هذه العالإة ورسم المسار الذ  يؤثر مادهما في اآلخ
نظرة ثاق ة من مجل التشخيص الدإيو    لة ُمش حتة، ومن ثم تسليط الالو  علل مدى إدرة اللوحمة بتنو ع االإت ا  العراإي ومعالجة 

 هعو مرونة الجهاز االنتاجي  اللوحمةإ

 مشكلة البحث:
ينطو  ال لد علل مشررررركلتين مهمتين جوهر تين ُيعداا من معمو ومإوى المشرررررا ل علل مسرررررتوى االإت رررررا  ال لي وسرررررياسرررررات 

كلة المشككك أما، فالمشككككلة اىولف تفشكككي ااهرة الفيكككاد وقياب تكبي  الحوكمةالدولة، وتشررررتمالا علل مشررررا ل وتلديات عديدة، 
ثيقًا يؤثر ، وارت اال المشررركلتين ارت ا ًا و ه وعدم التنوع في نشككاطه االقتصككاد الثانية فهي أحادية االقتصككاد العراقي وفككيك  يكل

مادهما في اآلخر ت ثيرًا عميقًا، لذلة فهي مشرررررررركلة إابمة ت ا  ت وا مرهررررررررًا مزمنًا ها لم يوجد العالج لهاإ ومن هذا فقد شررررررررخص 
 ما  اآلخرإال لد مشكلتين ححيرتين و لاوف تلديد العالإة بينهما وحياية معالجة ماده

 فرفية البحث:
 ها تطحيو اللوحمة  عناصرها تطحيقًا ملكما،  القانوا ملزما، يساهم  شكل فعاف في تنو ع النشاال االإت ا   في العرايإ
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 أهمية البحث:
 زمات اها التنو ع االإت رررررررررررا   في العراي مصررررررررررر ا ممرًا هررررررررررررور ًا والزمًا إلنقاذ االإت رررررررررررا  من الدابرة المغلقة التي تولدها 

االإت ا ية نتيجة لتشوه االإت ا  والسياسات  سحا السياسات االإت ا ية  ير السليمة، ومن ا س اف الربيسة التي زا ت من ادة 
هذا التشررّوه وهدر الموار  الطحيةية والمالية وال شررر ة تفشرري الفسررا  وطياف اللوحمة الرشرريدة المشررخ ررة للخلل والمني ة عن المشرركلة، 

 لد يكتسا مهميته من ملاولة تشخيص الخلل ووال ته ومثره في تنو ع النشاال االإت ا   والذ  يكا  يكوا طيا ه مرهًا لذا فلا ال
 مزمنًاإ

 بحث اىول

 الحوكمة بين تحديد المفهوم وتشخيص العناصر

 أواًل: مفهوم الحوكمة وما يضادها:
إا تعد ت مسرررررررررراليحها، و ايتها واهررررررررررلة وجلية وإا تعد ت تعار ف اللوحمة وتشررررررررررعحت مكوناتها، هال ها هدفها وااد و 

اختلفرت لغرة تطحيقهرا، لرذلرة جرا ت التعرار ف تلراوف تلرديرد تعر ف اللوحمرة تلرديردًا  قيقرًا ومجماًل، فراللوحمرة تعني اللكم 
ؤوا رة شررررالرشرررريد واال ارة الجيدة، هذ ها اللكم هو الممارسررررة التي تسررررتخدمها السررررلطة السررررياسررررية واالإت ررررا ية واال ار ة إل ا

الدولة، و تجسررررررد ذلة  اآلليات والعمليات والعالإات المعقدة والمؤسررررررسررررررات التي يعحر من خاللها الموا نوا والجماعات عن 
م ررراللهم و مارسررروا اقوإهم، فاللكم يشرررمل حل هذه ا سررراليا والمتالرررمنة ا سررراليا اللسرررنة والجيدة وا سررراليا القحيلة 

، 1997اإلنمابي، برنام  االمم المتلدة ) وز ع السلطة وإ ارة الموار  العامة وال المشا لوالسيئة التي تستخدمها المجتمعات لت
إ وبالتالي فلا اللكم هو االجرا ات مو الممارسررات التي تسررتخدمها الدولة في صررنع إراراتها السرريا ية سررواً  حانت هذه (4ص

عرفه برنامج االمم المتحدة إ مما اللكم الرشررررررريد فقد (UNESCAP, 2009, p1) القرارات سرررررررليمة وجيدة مو سررررررريئة وسرررررررلحية
علل منه اللكم الذ  يدار من خالله الموار  العامة  فعالية وتلل المشررررررررررررا ل بدإة من خالف اسررررررررررررتجابتها للاجات  اإلنمائي

 ية ااس المشرررررارحة والمسرررررابلة والشرررررفالمجتمع ا سررررراسرررررية، فهو فعاف في سرررررياسررررراته وصرررررار  في اتخاذ إراراته يقو  علل مسررررر
(UNDP, 1997, p3إ)  علل منه مسرررررلوف ممارسرررررة القوة في ه ارة الموار  االإت رررررا ية واالجتما ية عرفه البنك الدولي حما

وهو اللكم الذ  في  له تز ا  القدرة علل التنحؤ  سرررررحا سررررريا ة الشرررررفا ية في المعلومات، والمسرررررابلة في سرررررياسرررررات وإرارات 
إ (The World Bank, 1992, p1) القرارات، مندرجة حلها تلت سررررريا ة القانوا اللكومة، وُ شرررررار  من خاللها في اتخاذ 

فقد عرف اللكم الرشرررريد علل منه هررررماا  قا  الممارسررررات والسررررياسررررات الجيدة واسررررتمرارها  االتحاد الدولي للمحاسكككبينمما 
 ,IFA&CIPFA)المجتمعللم رررللة العامة، وبشررركل  خر فلا اللوحمة هي توجيه القانوا والسرررياسرررات والممارسرررات ل رررالا 

2013 p11)منظمةتعرف و  إ UNCTAD   اللكم الرشرررررريد علل انه عرض  ربع صررررررفات ربيسررررررة وهي  القدرة علل التنحؤ
 إ(OSCE, 2006, p33) والشفا ية  والمسابلة  والمشارحة
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هي م خوذة  مما تقدم عرض ىهم المفا يم اىسككاسككية الشككاملة لمفهوم الحوكمةا وقد اتضككق مما سككب  أ  الحوكمة
من اللكم الذ  تمارسررره السرررلطة المعنية متال ية    جوانا سرررلحية وسررريئة ومعالجة لها ومكتشرررفة مالرررا ات لدابها، ومعززة 
   جوانا هيجابية وجيدة و افعة لها، وذلة من خالف سرررررر اا المسرررررابلة علل رسرررررم واتخاذ القرارات السرررررليمة والمراق ة علل 

فا ية ملكمة، وبمشارحة فاعلة  صلاف االخت اص وال فا ة، وتتسم بيئة هذا اللكم  القدرة تنفيذها، ووهوح المعلومات  ش
هي اإل ارة الجيدة لتو يف الموار   كفا ة، وتخ ررري رررها  فاعلية، فهي اللكم الرشررريد  فالحوكمةعلل التنحؤ وسررريا ة القانواإ 

 ينة الالامنةإوالقرار السديد المحني علل ا صوف العلمية اآلمنة والقواعد الرص
وعلل مسرررراس هذا التعر ف الشررررامل، فلا من مهم ا مراض الخطيرة التي ت رررريا مؤسررررسررررات الدولة ونتاب  السررررياسررررات 

حلة من الفسا    نه هسا ة استخدا  السلطة المو  منظمة الشفافية الدولية، هذ تعرف الفيادوالقرارات  ير السليمة والسيئة هو 
 صككندوا النقد الدوليو تفو معها  إ(www.transparency.orgشرررفا ية العالمية، )منظمة ال مجل تلقيو مكاسرررا خاصرررة

إ و عرف (Tanzi, 1998, p8) في هذا التعر ف، هذ يعرف الفسررا  علل منه هسررا ة اسررتخدا  السررلطة العامة للمنافع الخاصررة
(Klitgaard, 1998, p4)  الفسرررررا   شررررركل مف رررررل علل منه هسرررررا ة اسرررررتخدا  الو يفة العامة للمنافع الخاصرررررة من خالف

التعامالت  ير الرسررررررمية والمتالررررررمنة الرشرررررروة واالبتزاز، والميل لاإارف والملسرررررروبية واسررررررتعماف االاتياالت، و فع ا مواف 
 ل الماف العا  والالرر  الم للة العامة، وعللللمو فين اللكوميين لتسر ع المعامالت المعنية، واالختالس ومد ا يد  عل

الر م من ما الناس يروا ما الفسا  هو خطئية ححيرة، هال منه موجو  اتل في القطاط الخاص و شار  القطاط اللكومي في 
 تفشي هذه الظاهرة القحيلةإ

لخاصرة علل الم رللة هو هفسرا  السرياسرات والمؤسرسرات من مجل الم رللة الخاصرة، وتقديم الم رللة ا إذ ا الفياد
العامة     شررركل من االشررركاف، فهو تشررروله في السرررلو  اإلنسررراني ر م منه يةنظر هليه حخطيئة، وتشرررّوه في سرررلو  السرررياسرررات 
ال لية ر م زعمها  ملاربته، وتشررررّوه في مؤسررررسررررات الدولة ومفاصررررلها جميعا، وبالتالي فلا معظم نتابجه ومهمها طياف ا من 

، وهرررررياط ا مواف، وهدر الموار  الطحيةية، وتشرررررّوه الموار  ال شرررررر ة، ومن سرررررماته المهمة منه سرررررر ع وعد  االسرررررتقرار ال لي
االنتشرررار، حالسرررر اا الذ  ي  ل العالرررو وال يتوإو، ها لم يتم اسرررتئ ررراله من جذوره ومصررروله فسررريؤ   هلل حارثة عظيمةإ 

 إللحكموبالتالي فلا الفسا  هو الجز  السّيئ والقسم القحيا 

 ًا: لبنة الحوكمة وبناؤها:ثاني
ها نجاح مكافلة الفسرا  ال يكوا هال من خالف التشرخيص الدإيو والسرليم  صروله وجذوره ومن ثم اسرتئ رالها ووصرو 
العالج  عدها، ورسرم الطر و السرليم لييا  المؤسرسرات وسرياسراتها علل القواعد الرصرينة الالرامنة  إل  رجة من الفسرا  علل 

ا صوف العلمية اآلمنة من هدر الموار  المالية والطحيةية وال شر ة واآلمنة من م  ااالت  اربةإ لذلة  ا  شر والمنطلقة من
فلا اللوحمة يجا ما تحنل علل مسرراس إطع جذور الفسررا  من مجل نجااها وإال فلا السررياسررات التي ترسررمها يذها جهدها 

 د اً  منشوراإ
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لها، وإا  عالررررها يالز   عض، وحما تقد  من التعار ف السررررا قة  ها اللكم الرشرررريد يشررررتمل علل خ ررررابص تعد مكونة
لللوحمة منها تشرررتمل علل المسرررابلة، الرإا ة، المشرررارحة، الشرررفا ية والقدرة علل التنحؤ تلت سررريا ة القانوا العا ف والمن رررو 

 الالامن للقوي اإلنسااإ
علل منها اإلجرا ات والقرارات التي تتخذها الدولة ومؤسساتها الخاصة  الرإا ة علل  البنك الدولي يعرفها  الميائلةمما 

جميع المو فين اللكوميين والمو فين في القطاط الخاص، فهي إدرة اللكومة علل مطال ة المسؤولين والمو فين اللكوميين 
 وافعد  التلقيو وعلل اسررتخدامهم لام ومصررلاف القطاط الخاص ومو ايه  سررياسرراتهم ومدى تلقيو مهدافهم ومسرر اف نسرر ة

(Arroyo & Sirker, 2005, p1) إ وبالتالي فلا موف مصل يجا ما يوهع وُ نح ت في المؤسسات لحنا  اللكم الرشيد وتوجيه
والذ  يعني مسرررررابلة حل مو و سرررررواً  في الميككككائلة اللكم هلل اللكم ال رررررالا، و قطع الالم االة في تعامل المو فين هو 

م  في القطاط الخاص بدوا اسررررررررتشنا  عن المها  المكلو بها ومدى انجازها وعد  التغاهرررررررري عن م  سررررررررحا لت خير  الدولة
 انجاز المها   كفا ة وفاعليةإ

 رر نهررا ت ررا ف المعلومررات والعمررل  طر قررة صررررررررررررر لررة  الشككككككككفككافيككة (UNDPبرنككامج اىمم المتحككدة اإلنمككائي  يعرف 
ال شو عن السياسات والمعلومات  ليد يمكن لللكومة النظر هليها  شكل  إ فالشفا ية هي(OSCE, 2006, p28)وواهلة

مطابو لما هي عليه، حما يمكن للجمهور النظر هليها  طر قة ترفع ثقتهم  مؤسررسررات الدولة وسررياسرراتها، وهذا شرررال مسرراسرري 
دولة، ة الجمهور في الللشررررررررررفا ية الملكمة، فال يمكن ما ت وا هنا  شررررررررررفا ية متو نة في مفاصررررررررررل الدولة ما لم تتو ن ثق

وبالتالي فلا الشررررفا ية ا صررررل الشاني من ا صرررروف العلمية والقواعد الرصررررينة لحنا  اللوحمة   ررررورة ملكمة، والشررررفا ية هي 
القا عة لجذور التعامالت الخاية واالجرا ات السرر ة السريئة من جذور الفسرا ، فهي ال اشرفة  وراي الفسرا ، فال يمكنه ال قا  

 ا صل الرصينإ في  ل هذا
 

عن ررر مسرراسرري لشررد بنية اللوحمة وتعز ز إوتها، ف صررلاف االخت رراص ذات ال فا ة لهم ما يشررارحوا  المشكاركةوتعد 
في صنع القرارات ورسم السياسات وتدو ن المالاظات وتوجيه صناط القرار لل واف  عد التلليل المعمو لتلة القراراتإ هذ 

إ وإا مهم (Wouters & Ryngaert, 2004, p11) ز خلاية اللوحمة وترسرريس إواعدهاتعتحر المشررارحة عن ررر مسرراسرري لتعز 
سمتين ربيسيتين لللكومة القو ة هي مولهما العلم والنظرة الشاق ة للمستقحل ووثانيهما إوة اتخاذ القرار وصرامتهإ وإا المشارحة 

لقرار وت شرررو له  رإًا للعالج، وهنا تتعد  ل رررانع اتعمل علل تعز ز السرررمة ا ولل فتز ده حفا ة وتشرررخص له الدا  والخلل، 
 الخيارات المتااةإ

فهو السمة المهمة والخاصية الظاهرة التي يجا توافرها في بيئة اللكم الرشيد، هذ ها ا خيرة هي  القدرة علف التنبؤمما 
 اللة واهررررلة وعالمة جلية لتوفر العناصررررر السررررا قة لللوحمة، فحدوا تلة العناصررررر ال يمكن التنحؤ  نه سرررريكوا مالررررلال، 

 المسابلة والمشارحةإ سحا عد  توفر المعلومات ال ر لة والواهلة وانعدا  الشفا ية و 
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يادة سككوال يمكن توفر م  من العناصرررر السرررا قة لللوحمة هذا حانت اللكومة فاإدة لشقة المجتمع وسررريا ة القانوا، هذ ها 
يجا ما يكوا من عًا لشقة المجتمع،  يجا ما يحنل علل ان ررراف وعدالة موافقًا لمقتالررريات الم رررللة العامة ومحنيًا القانو  

اسرررد وجلا الم رررالا، ومعززًا لمكونات اللكم ال رررالا، ومط قًا تطحيقًا ملكمًا، ومعاق ًا ل ل مخالفًا، ال علل مسررراس  ر  المف
 ُيستشنل من ذلة شخص، متسمًا   فات العدالة واالن اف، ومميزًا لالبت ار واالبداطإ

اا ضككها ييككتلزم بعضككييككتنتج مما تقدم أ  هناع عالقة وطيدة بين أصككول الحوكمةا إذ إ  بعضككها يشككد  بعضككًاا وبع
وأهم تلك اىسكككي هي الميكككائلةا فالميكككائلة أسكككاا للشكككفافية والمشكككاركة والقدرة علف التنبؤا ومعز ة ليكككيادة القانو ا 

 ورافعة لثقة المجتمع في المؤسيات الحكومية. وعلف أساا هذا يمكن بناء قواعد رصينة للحوكمة تتمثل باآلتي:

دًا، تعد هذه القاعدة مهمة ج ا والشككفافية تيككتلزم الميككائلة ومعز ة لها:الميككائلة تتضككمن الشككفافية ومنتجة لها إ1
ل ونها مصرررل اللوحمة وتعمل علل بنا ها   هم عن رررر ن، هذ ها توفر المسرررابلة  الشررركل المطلوف وال يسرررتشنل من 

ا  لذلة شررخص، يعمل علل توفر معلومات مهمة جدًا لللكومة، هذ يجعل ا مر واهررلًا وصررر لًا لها، فعلل ا 
ال توجد معامالت خاية وإجرا ات سررررررر ة ُتخفل علل صررررررناط القرار، لذلة فلا توفر المسررررررابلة سرررررريؤ   هلل توفر 
الشفا ية مع العمل علل تعز ز هذه العملية  سياسات معززة لذلةإ حما هنه من المستليل توفر الشفا ية  وا توفر 

ة و نها في مؤسساتها  وا ما تعمل علل توفير المسابلالمسابلة، فاللكومة التي ت لد عن الشفا ية وتلاوف ما ت
فلا سياساتها في اللييقة متخ طة و ير سليمة مبدا، وذلة  ا تو ين الشفا ية يستوجا شر ا و ستلز  إيدا توفير 

 تالمسررابلة موال، وإال فلا عد  توفرها  ال لية، مو توفرها  شرركل ينافي الوصرروف للغاية االسرراسررية، فلا تلة السررياسررا
 الراسمة للشفا ية  ير مجدية وهدر لرؤوس ا مواف ال شر ة والما يةإ

وهي القاعدة الشانية لحنا  اللكم ال ررالا، فاللكومة المشككاركة تيككتلزم الشككفافيةا والمشككاركة متضككمنة للميككائلة:  إ2
ية  ال ااشة عن مشرررارحة القطاط الخاص و يره في صرررنع القرار حلة اسرررا التخ رررص، يسرررتوجا ذلة توفر الشرررفا

إحلها، وال يمكن تو ينها  وا تو ين الشررفا ية مبدا، ف يف يمكن مشررارحة مصررلاف ال فا ة واالخت رراص في صررنع 
القرار  وا توفر المعلومات الواهرلة في  ل منا  يسرو ه الغموض والمعامالت الخاية، وبالتالي سريكوا مشرارحة 

 مما يحد  المور  ال شررر  وُ فقد ثقته الواجا توفرهاإمصررلاف ال فا ة  ير مجد  وال يمكن اتخاذ القرارات السررديدة، 
 معناها المق رررررو  والهدف المنشرررررو ، فلا ذلة يعني ما المسرررررابلة مط قة  ِلاكا  والشرررررفا ية المشكككاركة وإذا توفرت 

متوفرة    اكا ، وذلة  نه ال يمكن تطحيو المشرررررررارحة المتالرررررررمنة لشقة المجتمع   رررررررنع القرار ومشرررررررارحة حفا تهم 
ة وال رر لة  يه ورسرم القرارات السرديدة والفاعلة  وا توفر هذين العن رر ن مبدا، وإذا ما توفرت المشرارحة الواهرل

 وا توفر هذين العن ررررر ن، فلا ذلة يشررررير هلل وجو   اهرة الفسررررا  وإا اللوحمة معدومة في تلة المؤسررررسررررات 
ر فاعلة وإنها  ير مجدية وإنما هو وذلة لملا اة ا إارف والملسرررررررروبية، وهو مؤشررررررررر علل ما هذه المشررررررررارحة  ي

 إلرها  المجتمع فقطإ وبالتالي فلا إواعد المشارحة ت وا معدومةإ
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إ  تحقي  اىسككككككككي الثالثة للحوكمة ييككككككككتلزم القدرة علف التنبؤا والقدرة علف التنبؤ يتضككككككككمن اتخاذ القرارات  إ3
ر اللوحمة، فمن الغايات االحكيمة:   سرررررراسررررررية لتلقيو ا سررررررة مو القواعد الشالثة وهذه القاعدة الشالشة لتقو ة ُمصررررررُ

لللوحمة هو رسم السياسات  ال ورة التي ت وا بها إا رة علل تشخيص المشا ل بدإة وتلديد التلديات المواجهة 
لها وبذلة ت وا إا رة علل وصرررررو الدوا  ال رررررليا، هذ ها السرررررياسرررررات في هذه اللالة ت وا فاعلة ومخ ررررر رررررة 

فلا بنا  االسرررة الشالثة يسرررتلز  القدرة علل التنحؤ، وذلة  ا ا خير هو ا  اة التي يمكن للموار   كفا ة، وبالتالي 
من خاللها السرياسرة رسرم م واتها، و مكنها التنحؤ  التغيرات السرلحية وااليجابية واسرتن اال ا  وات الالز  توفرها لرسرم 

مإل قرارات المتخذة والتي تالرررمن معلل المنافع و السرررياسرررات ال لية والسرررياسرررات الوإابية، وبالتالي يالرررمن ذلة إوة ال
 المالارإ

إ  توفر اىسي اليابقة يعز  سيادة القانو  مع رسم اليياسات المعز ة لثقة المجتمع بالمؤسيات الحكومية:  إ4
وهذه القاعدة هي المر ة العا سة لاثر اإليجابي في مكونات اللوحمة، هذ ها سيا ة القانوا يرفع من اللكم ال الا 

 و قلل من اللكم السيئ، وتظل هذه الدابرة  االثر االيجابي هلل ما يقالي علل اللكم السيئإ

ومن المهم أ  نشكككككير إلف أ  كل مكو   للحوكمة له أسكككككي وأصكككككول وفكككككواب  يجر مراعاتهاا ويجر التركيز علف 
. ونات اىخرى للحكم الصككالقالمكو   اىهم والعنصككر الضككرور  وهو الميككائلة والذ  يعتبر العنصككر الال م لبناء المك

 فالميائلة تنبني علف أصول مهمة ال يمكن االستغناء عن واحدة منها.
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 المبحث الثاني
 التنويع االقتصاد  في نظرة الحوكمة

 أواًل: مفهوم التنويع االقتصاد :
القا ر علل امت ررررراص ها االإت رررررا  السرررررليم، المت رررررو  قوة اال ارة، واكمة القرارات، ومرونة ا  وات والسرررررياسرررررات، 

ال ررردمات، وحشرررو الخلل إحل تفاإمه، والقالرررا  علل الدا  إحل ت اثره، يقو  علل إواعد رصرررينة وملكمة؛  ليد ت وا هذه 
القواعد متسررمة  المرونة وإا رة علل االسررتجا ة لاادال والتغيرات  كل ماوالها، ومن مهم القواعد التي ينحني عليها االإت ررا  

 لالنطالي نلو االز هار والتقد ؛ هو تنو ع االإت ا إ الذ  يكوا مستعداً 
علل منه عد  مصررررناف المنتجات الم ررررنوعة  اخل الحلد المتنوعة  التنويع االقتصكككاد  صكككندوا النقد الدوليهذ يعرف 

 وال فيلة بتعو ض م  نقص ممكن ما يل ل في م  منت   خر، فهو تنو ع في ال ا رات، وتنو ع في المنتجات والقطاعات
لمنتجات لجو ة اوال رررناعات، وتنو ع في ا صررروف المالية والشروات، وفي  له هنا  مسرررتوى جيد للعمالة، ومسرررتوى مفالرررل 

( علل منه االإت رررررا  القابم علل Abouchakra et al, 2008, p1(إ و عرفه )IMF, 2016, p11والقدرة علل تطو رها )
ف اللدولإ حما يعر كل الذ  يكفل تخايف ادة م  تقل ات ممكنة مجموعة واسررررعة من القطاعات وا نشررررطة االنتاجية  الشرررر

(Jones, 2001, p306)  التنو ع االإت رررررررا   علل منه السرررررررياسرررررررات الها فة هلل تخايض االعتما  علل عد  ملدو  من
 المنتجات الم درة التي إد ت وا سح ا ربيسًا بت ةية االإت ا     تقل ات ااصلة في الييم وا سعار مو م  تقل ات عالميةإ

التالي يز في جو ة المنتجات، وتنو عة في ال ا رات، وبهو التلّوا في القاعدة اإلنتاجية، والتم فالتنويع االقتصاد هذا، 
 تعد  منواط الم ا ر واإليرا ات، مما يالمن ذلة تقليل ال طالة وز ا ة القدرة علل االستجا ة    تغيرات ممكنةإ

 ثانيًا: التنويع االقتصاد  في ميزا  القياا والحوكمة:
المق و   التنوط، وعلل مساس ذلة صدرت مؤشرات عديدة  تختلو  ري قياس التنو ع االإت ا   اسا ما يتم تلديد

ليياس التنو ع االإت رررررررررا   ليكوا  لياًل ل رررررررررناط القرار علل مدى تنوط اإت رررررررررا   ولتهم، و يما يلي مهم مؤشررررررررررات التنو ع 
 االإت ا   

وإا عد   ها  ييية هذا المؤشر عد  المنتجات الم نوعة  اخل االإت ا  والمسيطر عليمؤشر التعقيد االقتصاد  إ1
من هذه المنتجات تقو    ررررناعتها  وف إليلة وبذلة تز ا   رجة تعقيد هذا االإت ررررا  مما يعني ارتفاط  رجة التنوط 

إ وبالتالي، فلا التعقيد االإت ررررررررررا   يعحر عن  رجة ت و ن القاعدة اإلنتاجية (IMF, 2016, p11) االإت ررررررررررا  
 إ(Hausmann et al, 2007, p15اإلنتاجية )معرفة  القاعدة للدولة، و عكة الهيا ل التي تنش  لعقد ومزج ال

هو مؤشرررر ي ررردر عن صرررندوي النقد الدولي و سرررتخد  بيانات التجارة الخارجية ليياسررره،   مؤشككر تنويع الصككادرات إ2
وهو مؤشررررر مرحا من  ةعدين؛ ا وف هامس توسرررريع، والشاني هامس ت شيفإ و ق ررررد هامس التوسرررريع  هو الز ا ة 

د  منتجات الت رررررردير والشرررررررحا  التجار ينإ مما هامس الت شيف فهو ت شيف اجم ال ررررررا رات لنفة الجديدة في ع
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، وحلما ارتفع هذا (Theil indexالمنتجات والشرررررررررحا  التجار ينإ و قاس تنو ع ال ررررررررا رات من خالف مؤشررررررررر )
 إ(IMF, 2016, p11) المؤشر، فلنه يشير هلل انخفاض التنو ع االإت ا   والعكة صليا

( ما الحلداا منخفالرررة الدخل Hausmann et al, 2007, p15وجد ) 2007في عا   مؤشككر دودة الصككادرات: إ3
 1980في القرا السررررررررررررررابو انتقلررت من هنترراجهررا لمنتجررات ر يئررة هلل منتجررات م شر تطورًا وذلررة حرراا بين عررامي 

الدخل تنت  منتجات ، هذ ها الحلداا منخفالررررررررررة 2011( في عا  Sutton and Treflerوهذا ما م ده ) 2005و
منافسرررة السرررلع المسرررتور ة ا  شر جو ة منها وبالتالي فلا تنو ع عد   لمنخفالرررة الجو ة ولذلة فهي  ير إا رة عل

وبالتالي فلا هذا المؤشرررررر ييية متوسرررررط GDP المنتجات  وا جو تها لم يؤ   ذلة هلل ز ا ة ن ررررريا الفر  من 
وحلما ارتفع هذا المؤشرررررررررر  ّف ذلة علل  إ(Henn et al, 2013, p3) الجو ة هرررررررررمن م  فئة من فئات المنتجات

 وجو  تنو ع اإت ا  إ
(، UNIDOهو مؤشرر ي ردر عن منظمة ا مم المتلدة ال رنا ية ) ( للقيمة المضافة الصناعية:Giniمؤشر   إ4

و هذا لوهو قياس لعد  المسررررررراواة وعد  التوازا الخاصرررررررة  ال رررررررناعات التلو لية المختلفة في االإت رررررررا ، حما يتع
حلما حاا هنا  صررناعات إليلة ومنتجات هررئيلة  Giniالتوازا ميالررًا  الت ثير في العمالة الماهر، ف لما زا  مؤشررر 

ال تواز  الطلا عليها وحلما حاا الميل نلو  عض ال ررررررررررررناعات وبالتالي يكوا عامل الت نولوجيا منلازًا للعمالة 
 ,UNIDO) وازا والمسرررررررراواة في الدخل بين جميع ال فا اتالماهرة في تلة ال ررررررررناعات، مما يشررررررررير هلل عد  الت

2016, p145) إ وحلما اإتربت قيمة المؤشررر من ال ررفر حلما زا ت  رجة المسرراواة وبالتالي التلّوا في ال ررناعات
 والتنو ع في المنتجات والعكة صلياإ

وبعد العرض اليكككاب  ىهم طرا سياا التنويع االقتصكككاد ا نيكككتنتج أ  التنويع االقتصكككاد  ال يمكن سياسكككه مجماًل 
فق ا  GDPبمؤشر واحدا علف سبيل المثال ال الحصرا ال يمكن القول أ  التنويع االقتصاد  هو نيبة متقاربة لمكونات 

اد ا إذ يدخل ذلك في القاعدة االنتادية وميزا  المدفوعات وإنما يضككككاف إلف ذلك مؤشككككرات أخرى تقيي التنويع االقتصكككك
وقاعدة الموا نة العامة وسكككياسكككتها وقاعدة اليكككياسكككة النقدية واالسكككتثمارية والصكككناعيةا لذلك فالتنويع االقتصكككاد  يجر 

النكالا ها اوفعه في ميزا  متوا   في المقاييي للوصول إلف النتائج الجيدة. ومن ثم هناع أصول مهمة ال يمكن بدون
الف التنويع االقتصككاد ا ويعتبر الحكم الرشككيد من أهم تلك اىصككول واىسككي التي يجر  رسككها في القاعدة التي سككيبنف 

 عليها التنويع االقتصاد .
د تلة  إ  الحكم الرشكككيد هو شرررررال مسررررحو، وإيد هرررررور  لحنا  مسررررة التنو ع االإت ررررا  ، فهو  مشا ة الما ة التي تشررررّ

اآلصرة  يما بينها، فهو مساس التناسو ومصل التنا م والتعاهد المؤ   هلل تلقيو الهدف المنشو إ فاللكم  اُ سة، وتقو  
الرشررريد مو اللكم ال رررالا هو حفيل  اال ارة الجيدة لالإت رررا  ال لي، والالرررامن لرسرررم السرررياسرررات االإت رررا ية الرشررريدة واتخاذ 

 القرارات السديدةإ
لسررياسررات الرامية لتنمية القطاعات المنتجة وهررماا همكانية تطو رها في بيئة تتيا لها هذ ينطو  ذلة علل رسررم وتنفيذ ا

االز هار والمسررراهمة  شررركل م حر في االإت رررا  الو نيإ ومن خالف اللكم الرشررريد يمكن الوصررروف هلل التنسررريو الفعاف بين 
التنفيذية  والسررياسررات والقرارات الو نية الدوافعالسررياسررات ال لية والقرارات  مجملها لتلقيو الهدف المرسررو ، وتشرركل الييا ات 

                                                             
 ( مؤشرTheil index :).هو مقياس لعدم المساواة، إذ يحسب من خالل هوامش التكثيف والتوسيع لكل زوج من الدول في نقطة زمنية معينة 
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ومن مهم المنطلقات التي يجا اا تنطلو منها اللوحمة للتنو ع في الحلداا   والتي تشرررررررررررركل بدورها ه ار اللوحمة للتنو عإ
لنفطية ا النفطية هو  رس مسرررة اللوحمة وإواعدها في مصررروف االنتاج النفطي بد ًا من اسرررتخراجه وانتهاً  بدخوف االيرا ات

 إ(OECD, 2011, p15) للدولة شاماًل ذلة جميع مؤسساته اللكومية و ير اللكومية

 
 المبحث الثاني

 العراا بين سياسات التنويع وترشيد الحكم

 أواًل: العراا في منظور مؤشرات الحكم الرشيد:
ن اللكم وا خر جيد، فالشررررطر ا وف مبّين الملحد السررررابو حفتي اللكم في الدولة، والتي تمشلت  كفتين مادهما سرررريئ 

هو اللكم السيئ والقرارات المتخ طة المؤ ية هلل تفشي الفسا  وعد  االستقرار في الحال ، وهدر ا مواف و ر  ال فا اتإ مما 
مسرررررتدامة لالشرررررطر الشاني فهو اللكم الرشررررريد والقرارات السرررررديدة المؤ ية هلل االز هار وهي القاعدة التي تنطلو منها التنمية ا

وذلة  لرسررا  مصررولها لت وا إاعدة رصررينة  ير رحيكة، ومصررل إو   ير هررةيفإ وعلل مصررل هذا، فلا هذه الفقرة ت لد 
في قياس اللكم الرشررررريد من اللكم السررررريئ في العراي، وبياا م  ال فتين مرجا، مما يقو نا هلل نتيجة مهمة بناً  علل إواعد 

جيا حفة اللوحمة، وعلل مساس هذا يمكن صنع إاعدتين مجملتين تنطلو منها بنا  اللوحمة، وحيف يمكن رسم السياسة لتر 
 السياسات إلرسا  اللوحمة وهي 

، فلنه يجا بنا  سرررررياسرررررات سرررررر عة و قيقة ومعالجة مالرررررحو ة  الررررروا ط إو ة إذا كانت كفة الحكم اليكككير أردق إ1
 يد هرساً  ملكما لترجيا حفة اللوحمةإوإرارات صارمة للالغط علل حفة اللكم السيئ، وإرسا  مصوف اللكم الرش

 ثم بنا  السياسات الوإابية للسياسات المالا ة والسياسات المعززةإ
 صررررررروف اللوحمة وإيجا  نقاال الالرررررررعو  ، فلنه يجا بنا  سرررررررياسرررررررات معززةإذا كانت كفة الحكم الرشكككككيد أردق إ2

ر الفسررررا  من مجل إطع جذو  **ومعالجتها إحل تفاإمها، والتشرررخيص الملكم لهاإ وبنا  سرررياسرررات مالرررا ة ل فة اللكم السررريئ

 وز ا ة الالغوال علل هذه ال فةإ ثم بنا  السياسات الوإابية للسياسات المالا ة والمعززةإ
ؤشررات اللوحمة ال را رة عن الحنة الدولي لحياا مدى اللكم الرشريد في العراي، وفي هذه الفقرة سريتم اسرتخدا  بيانات م

وتتمشل هذه المؤشرات برررررررررررررررررر)السيطرة علل الفسا ، فعالية اللكومة، االستقرار السياسي، سيا ة القانوا، والمسابلة والشفا ية(، 
(، 1دوف )من خالف الجي في هذه المؤشرات وهذه المؤشرات هي شاملة ل فتي اللوحمة وفاصلة بينهما، و تالا موإو العرا

، ومن الجدير  الذحر ما هذه النتاب  تعتحر  قيقة هلل اٍد ما، وذلة 2003مؤشررررات اللوحمة في العراي  عد عا  هذ يوهرررا 
 ( والذ  يوها  إة هذه النتاب إ2مستندًا    لة مشحتة عند ااتساف هذه المؤشرات، وحما هو محين في الجدوف )

 
                                                             

  أو سريعة حسب النتائج ووضع الحكم في الدولة المعنية.تكون هذه السياسات المعززة تدريجية 
 السياسات المضادة أيضا تدريجية أو سريعة كٌل حسب وضع الحكم والنتائج التي تم التوصل إليها. تكون **
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  الدردة من %( 2003مؤشرات الحكم الرشيد في العراا بعد عام  (1ددول  

 الينة
الييكرة علف 

 االستقرار اليياسي فعالية الحكومة الفياد
الجودة 
 الميائلة سيادة القانو   التنظيمية

 326923إ4 478469إ0 431373إ3 0 95122إ1 463415إ1 2004
 134615إ9 478469إ0 392157إ5 483092إ0 97561إ0 95122إ1 2005
 134615إ9 956938إ0 352941إ7 0 97561إ0 95122إ1 2006
 5إ12 478469إ0 796116إ6 483092إ0 912621إ2 941748إ1 2007
 42308إ14 961538إ0 1068إ13 442308إ1 737864إ8 941748إ1 2008
 63981إ15 421801إ1 74641إ16 369668إ2 090909إ9 870813إ2 2009
 53555إ17 895735إ1 78947إ15 369668إ2 090909إ9 285714إ4 2010
 08451إ14 347418إ2 27014إ13 265403إ4 42654إ10 582938إ7 2011
 96244إ15 816901إ2 478673إ9 739336إ4 27014إ13 635071إ6 2012
 43192إ16 286385إ3 478673إ9 265403إ4 74408إ13 109005إ7 2013
 28571إ14 769231إ5 134615إ9 380952إ2 46154إ13 769231إ5 2014
 77833إ14 846154إ3 653846إ8 857143إ2 134615إ9 326923إ4 2015

Source: Database of World Bank. 
 

 الخكأ المييار   ( دقة احتياب مؤشرات الحكم الرشيد في العراا2ددول  

 الينة
الييكرة علف 

 اليياسياالستقرار  فعالية الحكومة الفياد
الجودة 
 الميائلة سيادة القانو   التنظيمية

 221469إ0 21428إ0 322194إ0 364364إ0 24898إ0 295879إ0 2004
 232533إ0 217439إ0 333026إ0 334604إ0 22475إ0 21896إ0 2005
 225269إ0 181018إ0 306812إ0 333645إ0 240269إ0 295201إ0 2006
 174809إ0 213502إ0 24211إ0 311219إ0 202141إ0 203863إ0 2007
 179924إ0 222341إ0 203115إ0 3008إ0 207388إ0 230076إ0 2008
 169498إ0 213564إ0 215916إ0 31961إ0 228699إ0 233442إ0 2009
 170084إ0 211457إ0 194709إ0 289647إ0 214375إ0 215515إ0 2010
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 146131إ0 220435إ0 226143إ0 277497إ0 249949إ0 243785إ0 2011
 144028إ0 21942إ0 235787إ0 271103إ0 254178إ0 242705إ0 2012
 138401إ0 203956إ0 244756إ0 273311إ0 256322إ0 226685إ0 2013
 138173إ0 19946إ0 219363إ0 281472إ0 244735إ0 21718إ0 2014
 134913إ0 176003إ0 194339إ0 266948إ0 220263إ0 195968إ0 2015

Source: Database of World Bank. 
 
 

(، ما جميع النتاب   قيقة، وذلة  ا الخط  المةيار  إر ا من ال رررفر لجميع المؤشررررات، مما يدف 2و تالرررا من الجدوف )
 ( لمؤشررر االسررتقرار السررياسرري36إ0ذلة علل انخفاض هامس الخط  هلل ما يقارف ال ررفر، ايد بلأ م حر خط  مةيار  )

 علل  إة النتاب إ، مما يدف ذلة 2004عا  
للمسابلة،  (%53إ17(،   ورة عامة هعو مؤشرات اللوحمة في العراي، هذ ال يتجاوز معلل مؤشر )1و تالا من الجدوف )

 والتي تعتحر مصل اللوحمة وبدونها ال توجد اوحمةإ وبشكٍل مف ل لتلليل مؤشرات اللوحمة يتالا اآلتي 
  تحين في الم لد السرررررابو مهمية هذا ا صرررررل لللكم الرشررررريد ومنه يمكن اا تنطلو ا صررررروف الخرى، وإا بنا ه الميككككائلة إ1

برصررررانة وبلاكا  يالررررمن بنا  ا صرررروف ا خرى بدإة وبفاعلية، لذلة يجا ما نحدم بتلليله موال، من مجل تشررررخيص الخلل 
هرررررةيف جدا، هذ سرررررجل المؤشرررررر معلل  رجة في عا  (، ما عن رررررر المسرررررابلة في العراي 1بدإةإ هذ يتالرررررا من الجدوف )

هلل  2015( وهي  رجررة هررررررررررررةيفررة جرردا، ثم اتجهررت نلو االنخفرراض اتل وصررررررررررررلررت عررا  %53إ17بلغررت ) 2010
، مما 2004(، ما هنا  تلسرررنة نسرررحي في هذا سرررلسرررلة المؤشرررر مقارنة مع عا  1(، وحما يظهر من الشررركل )%77إ14)

نلو ترسريس هذا ا صرل في مؤسرسرات الدولة العراقية، هال ما نتابجها هرةيفة وهذا يشركل لنا نقطة إوة مهم هو وجو  توجه 
واهررا في الخطط الو نية واالسررتراتيجيات علل مسررتوى المؤسررسررات، فمن مهم مهداف الخطط والسررياسررات ال لية في العراي 

 لل ما اللكم الرشررررريد في العرايهو هرسرررررا  المسرررررابلة وهررررررورة توفرهاإ هال ما النتاب  هرررررةيف جدًا، هذ يشرررررير هذا الدليل ه
مرجوح هلل اٍد ححير وهنا  عوامل هغط عديدة علل حفة اللكم الرشيد وال يستطيع مقاومتها علل عكة ال فة الشانية وهو 
اللكم السرريئإ وهذا يوصررلنا هلل نتيجة مهمة ومجوبة ملمة، مفا ها ما السررحا الربية ورا  هذه النتاب  الالررةيفة لسررياسررات 

ابلة هو عد  التمييز بين مصررروف وإواعد المسرررابلة وطياف التشرررخيص لعناصررررها ومهميتها النسرررحية، ومن مهمها هرسرررا  المسررر
الغياف التا  لاصرررل الها   يما يخص المسرررابلة وهو تلليل الشرررخ رررية للقوة وا مانة واالختيار السرررديد  علل المنافع ومإل 

                                                             
  ما في ذلك بدوافع سياسية بمؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف واالرهاب: يقيس هذا المؤشر عدم االستقرار السياسي بسبب العنف المرتكب

 االرهاب.
  كلما دل ذلك على تحسن المؤشر المعني، والعكس صحيح. %100كلما ارتفع المؤشر واقترب من 
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وهررعو المراق ة  ابلة هو اسررتعماف ا  ف  واسررتخدا  ا صررلا، حذلة فلا من ا صرروف المهمة إلرسررا  المسررالمالررار
وطياف ا من الذ  يؤثر سررل ًا في من يقو   لرسررا  رحابز المسررابلة، و ير ذلة من مصرروف المسررابلة التي يجا  رسررها إحل 

ورا، وذلة  نها منشرسم م  سياسة لتلقيو المسابلةإ ولذلة السياسات التي رسمت في العراي لتو ين المسابلة حانت د اً  
 إواعدها هةيفة جدًاإ

  الدردة من %( 2003( مؤشر الميائلة في العراا بعد عام 1شكل  

 
Source: Database of World Bank. 

ها هررررعو المسررررابلة له مثار جسرررريمة و وافع وخيمة نتيجة إلهماف ترسرررريس مسررررة هذا العن ررررر، وبالتالي فلا السررررياسررررات  إ2
المرسومة والقرارات المتخذة مهما حانت إوة م ا ر مموالها ست وا  ير فعالة ومما يز د ذلة من  رجة هعو ثقة المجتمع 

بية فيها هةيف ورحية م  المسابلة، فلذا حانت المسابلة حذلة، فلا  المؤسسات والقرارات المتخذة، وذلة  ا ا صل الر 
هذ يتالرررا  مؤشككر فعالية الحكومةذلة يؤ   هلل تف ية عناصررر اللوحمة و ز د من عوامل الالررغط عليها، وهذا ما يؤ ده 

معإ هذ ها المجت( الالررعو الشررديد لفعالية اللكومة في سررياسرراتها وخدماتها وهررعو إدرتها في ا تسرراف ثقة 1من الجدوف )
 (إ2، وهي نس ة هةيفة جدا، وهو حما يتالا في الشكل )2013( عا  %7إ13معلل  رجة سجلها المؤشر بلغت )

ونتيجة لالررررعو فعالية اللكومة وهررررعو تو ين مسررررة المسررررابلة إا  ذلة هلل هررررعو تنفيذ السررررياسررررات وصرررريا تها بدإة  إ3
والشقة في  سككيادة القانو  ا مر الذ  مهرررعو من  التنظيميةالجودة والغياف التا  للسرررياسرررات الوإابية وبالتالي هرررعو 

( مدى الالررررررعو الذ  يغطي سرررررريا ة 4عدالته وإن ررررررافه فالررررررال عن طياف الشقة في تنفيذه  عدالة، و الا  من الشرررررركل )

                                                             
 .تحليل الشخصية للقوة واألمانة: هو تحليل خاص لشخصية القيادات وصناع القرار وراسمي السياسات، يُعنى بقوة اتخاذ القرار 
 واستخدام األصلح: هو أصل من أصول المسائلة وأركانها، والذي يُعنى بكيفية توطين المسائلة في مؤسسات الدول عن طريق  استعمال األكفأ

 اختيار القائد لألعمال التي يُكلف بها.
 غة السررياسررات واتخاذ فعالية الحكومة: هو مؤشررر من مؤشرررات الحوكمة، إذ يقيس مصررداقية التزام الحكومة بالسررياسررات المعلن عنها ونوعية صرريا

 القرارات ودرجة استقالليتها عن الضغوط السياسية ونوعية الخدمات العامة المقدمة.
 
 .الجودة التنظيمية: هو مؤشر من مؤشرات الحكم الرشيد إذ يبين قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ السياسات واللوائح التنظيمية السليمة 
 مدى ثقة الجمهور في قواعد المجتمع ومدى االلتزام بها وتنفيذها وال سررريما نوعية إنفاذ العقود وحقول الملكية  سررريادة القانون: يعكس هذا المؤشرررر

 والمحاكم والذي يؤثر غيابه أو ضعفه سلباً في غياب األمن وزيادة احتمال وقوع الجرائم.
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مما يكشككك ذلك بوفككوث الثغرات الخكيرة في سككياسككات ومؤسككيككات الدولة واليككبر وراء فككيك دودة القرارات القانوا، 
 يياسات.وال

ها هرررعو سررريا ة القانوا يعني هرررعو العدالة في تطحيقه، ونتيجة لما تقد ، فلا السرررياسرررات المرسرررومة ت وا  ير مجدية  إ4
و ير فعالة، والقرارات المتخذة  ير سررررررديدة ومتخ طة، ا مر الذ  خلو الفوهررررررل بين السررررررياسررررررات ال لية وعد  االتسرررررراي 

والتنا م في ا هداف والغايات، وهذا هو واإع السرررررياسرررررات ال لية في العرايإ  والتناسرررررو بين ا  وات والطري، وعد  االتلا 
ومهما حانت الجهو  المحذولة في ملاولة التناسرررو بين الخطط والسرررياسرررات ال لية ححيرة، فلنها ت وا  ير فعالة ومجدية  ا 

 ل زعزعة االسرررررتقرار السرررررياسررررري لعواملرحابزها هرررررةيفة و عابمها متشرررررتتة، مما وّلد ذلة ثغرات عميقة وححيرةإ حما م ى هل
( الالررعو الشررديد للسرريطرة 5ومكافلته  شرركل ححير، و تالررا من الشرركل ) اليككيكرة علف الفيككادعديدة، ا مر الذ  إّيد 

علل الفسرررا ، مما يعني ما حفة اللكم الرشررريد هرررئيل جدا، وعليه عوامل هرررغط إو ة، وما حفة اللكم السررريئ والفسرررا  هي 
جد مؤشررر  االسررتقرار السررياسرري والسرريطرة علل الفسررا  يسررجالا عوامل خطيرة، وما يترتا عليها من  ثار الراجلةإ لذلة ن
 جسيمة وححيرةإ

  الدردة من %( 2003( مؤشر فعالية الحكومة في العراا بعد عام 2شكل  

 
Source: Database of World Bank. 

 
( مؤشر الجودة التنظيمية في العراا بعد عام 3شكل  

  الدردة من %( 2003
 2003( مؤشر سيادة القانو  في العراا بعد عام 4شكل  

  الدردة من %(

                                                             
 المكاسرب الخاصرة، شرامالً لجميع أنواع الفسراد الصرغيرة والكبيرة  السريطرة على الفسراد: يعكس هذا المؤشرر مدى اسرتخدام السرلطة العامة لتحقيق

 فضالً عن استعمال السلطات العليا للمصالح الخاصة.

http://www.ajsp.net/


   
   

 
 

 العدد الثاني عشر     

  2019 – 10 – 2: تاريخ اإلصدار     

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
    

 

342 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 
 

 
 

Source: Database of World Bank. 
 
 

( مؤشر الييكرة علف الفياد في العراا بعد 5شكل  
  الدردة من %( 2003عام 

( مؤشر االستقرار اليياسي في العراا بعد عام 6شكل  
 (% الدردة من 2003

  
Source: Database of World Bank. 

 ثانيًا: االقتصاد العراقي تحت سياسات التنويع:
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ااولت السرررررررياسرررررررات االإت رررررررا ية جاهدًة في تنو ع القواعد االإت رررررررا ية من مجل ما ت وا إا رة علل مجابهة التغيرات 
 عدة تلديات ومشررا ل حعد  التناسررو واالتسرراي وممت ررةة لل رردمات، هال ما هذه السررياسررات ال تلقو مهدافها،  نها ت ررطد  

بين السرررياسرررات ال لية واهدافها، هذ لم يتم تشرررخي رررها بدإةإ وهذا ما تدف عليه اللقابو والدالبلإ ففي هذه الفقرة سررريتم تلليل 
 التنو ع االإت ا   في العراي وحما ي تيإ

ال يشمل العراي، ولذلة سيرحز  (Harvard)عن جامعة ها مؤشر التعقيد االإت ا   ال ا ر  دردة تنوع االقتصاد العراقي: .1
ومن الجدير  الذحر ما القاعدة االنتاجية في العراي يكونها النات  النفطي   ،ال لد علل مؤشرررررر  تنو ع ال رررررا رات وجو تها

ما االاتيا ات  ( تقر  ًا، حما%95، وما القاعدة المالية ت ونها االيرا ات النفطية بنسرررررررر ة )GDP( تقر  ًا من %60بنسرررررررر ة )
االجنحية والعملة االجنحية الداخلة هلل الحال  هي  سررحا  خوف االيرا ات النفطية، وهذا  اخت ررار شررديد مؤشرررات لعد  التنو ع 

 في القواعد االنتاجية والمالية والنقدية في العراي، لذا سيتم الترحيز علل تلليل مؤشر تنو ع ال ا رات وجو تهاإ
و ل علل مسرررتوى إر  ًا من  1962( نقطة في عا  6( في العراي بدم تقر  ا من )Theilمؤشرررر ) ( ما7يتالرررا من الشررركل )

، وهذا يشير هلل استمرار العراي علل عد  تنو ع إواعده االإت ا ية علل مر 2010( نقطة عا  4إ6هذا هلل ما وصل هلل )
، وحذلة االمارات، مما يعني ما 1962في عا  العقو  الماهررررية، هذ يالا  ما ال و ت حانت تسررررجل  رجة معلل من العراي 

 ولتي ال و ت واالمارات حانتا مإل تنو عًا في إواعدها االإت ررررررررررررا ية من العراي هال ما ال و ت واالمارات اتخذت تدابير جدية 
هو ما و  2010( تقر  ًا عا  6إ3 شرررر ا تنو ع االإت ررررا ، و الا  ما المؤشررررر في االمارات ينخفض تدر جيًا هلل ما وصررررل )

( لنفة السنة، مما ال و ت فلا اإت ا ها ال يتسم  التنوط، هال منها تلاوف 7إ2يقارف ماليز ا نسحيًا والتي سجل المؤشر فيها )
ترسرررريس ا صرررروف لالنطالي الل التنوط، ل ن نتاب  السررررياسررررات جا ت بنتيجة مقحولةإ مما العراي فلا التشررررّوه الذ  ا ررررل في 

ات عييمة منذ ا تشرراف النفط م ت هلل تشررّوه السررياسررات االإت ررا ية نفسررها ا مر الذ  م ى هلل اإت ررا ه نتيجة انتهاج سررياسرر
 ز ا ة االعتما  علل الموار  الطحيةيةإ

 
  2010-1962( لتنويع الصادرات في العراا مقارنة مع بعض الدول للمدة Theil( مؤشر  7شكل  

 التنوع االقتصاد (كلما ارتفع المؤشر كلما دل علف فيك  -10 الدردة من 

                                                             
  إال أنه سيتم استخدامهما ألنهما يعطيان تصوراً عن مدى التنويع في االقتصاد العراقي 2010إن البيانات المتوفرة لهذين المؤشرين هي إلى ،

 على مر الزمن.
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Source: Database of IMF. 

ها التلّوا في ال ررا رات والتنوط في المنتجات إد يكوا مؤشرررًا مهمًا لتنو ع االإت ررا ، هال منه يجا ما يرافو ذلة جو ة 
في منتجاتها (، ما ماليز ا تسرجل معلل جو ة 8تلة المنتجات الم ردرة، وإال لن يعتحر ذلة تنو عا، لذلة يالا  من الشركل )

(إ وبالتالي فلا 7الم ررردرة من بين الحلداا المختارة، ثم االمارات وبعدها ال و ت ومخيرًا العراي، وهو ما يتناسرررو مع الشررركل )
جو ة المنتجات شرال هرور  لالماا التنو ع االإت ا  إ مما العراي إد سجل في مؤشر جو ة ال ا رات نس ًا هئيلة جدا 

إ ور م وجو  السررررياسررررات االإت ررررا ية والخطط التنمو ة واالسررررتراتيجيات المحنية علل 2010 (  رجة عا 5إ0وصررررلت هلل )
 اساس تلقيو التنمية المستدامة، هال منها ال تجد  نفعًا، بل مص لت تعد عحئًا علل االإت ا   نها هدر لامواف فقطإ

 2010-1970في العراا مقارنة مع بعض الدول للمدة  ( مؤشر دودة الصادرات8شكل  
 كلما ارتفع المؤشر كلما دل علف دودة الصادرات( - الدردة من %

 
Source: Database of IMF. 
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  ها نتاب  هعو القواعد االإت ا ية وعد  ترسيس ا صوف  الشكل المطلوف، مدى قدرة االقتصاد علف امتصاص الصدمات إ2
ية، للتغيرات الدور ة، واالسرررررتجا ة الفور ة لل ررررردمات الخارجمنت   ثارًا وخيمة وخطيرة تمشلت بت ةية السرررررياسرررررات االإت رررررا ية 

( ها السررررياسررررة المالية والنقدية لها  رجة اسررررتجا ة إو ة    9وهررررعو التعامل مع التغيرات الداخلية؛ هذ يالا  من الشرررركل )
لمالية سرررررررتين اتغير ممكن يل رررررررل في سرررررررعر النفط، هذ يالا  ما تغير سرررررررعر النفط يؤ   هلل تغيرات اا ة جدًا في السررررررريا

والنقدية، وهذا التلليل ُيحين التقييم اللييقي ا ولي لهاتين السياستين، هذ ها م وات السياسة النقدية والمتمشلة بررررررررر)سعر ال رف 
االسررررمي وسررررعر الحنة( حعينة مهمة،  ير مؤثرة ت ثيرًا اييييًا، بل ها هذه االسررررتجا ة اللا ة من إحل ا وات السررررياسررررة النقدية 

ت التي تّولدها مسرررررعار النفط تعتحر ثغرًا مهما وخلال ححيرا في القطاط النقد إ حما يتالرررررا ميالرررررًا مقدار التشرررررّوه الذ  لل ررررردما
يمارسرررره تغير سررررعر النفط في السررررياسررررة المالية، وفي الوإت الذ  تعجز  يه السررررياسررررة المالية علل تشررررخيص الخلل ومعالجة 

سررياسررة النقدية تسررتخد  م وات ال تتناسررو تمامًا مع توجهات السررياسررة ال لية المشررا ل فالررال عن مواجهة التلديات، نجد ما ال
لمعالجة القواعد االإت ا ية، فهي ال تستخد  ا وات مالا ة لل دمة، فمشاًل سعر الحنة لم يعال  م  خلل بل فاإمه، هذ يالا  

العراي  ر الحنة اللييقي، ففي الوإت الذ  يعانيما ال ررردمة   اوالها )السرررلحية او االيجابية( ُتلدل تغيرًا موج ًا اا ًا في سرررع
( تقر  ًا في الحنو  التجار ة، مما يشرررركل خطرًا واهررررلًا في االإت ررررا  %12من مزمة مالية نجد ما سررررعر الفابدة ي ررررل هلل )

 العراإيإ
 
 
 

 ( قدرة اليياسة االقتصادية علف التعامل مع صدمة أسعار النف 9شكل  
 استجابة االنفاا العام ىسعار النف   ىسعار النف استجابة سعر الصرف االسمي 
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 ا استنادًا إلف قاعدة بيانات البنك المركز  العراقي.EVeiws 9باالعتماد علف برنامج  الباحثةالمصدر: من عمل 

 
إدرة السررياسررة االإت ررا ية علل التعامل مع صرردمة مسررعار النفط، و وهررا الملور ا فقي ال رردمات الملتملة  (9يحين الشرركل )

التي تلدل في مسرررعار النفط العالمية، بينما يوهرررا الملور العمو   اسرررتجا ة المتغير ل ررردمة مسرررعار النفط، فمشاًل؛ في الشررركل ) ( 
نفط؛ فعند ادول ال رررردمة ا ولل فلا اسررررتجا ة االيرا ات العامة ت وا مقحولة مقارنة الذ  يحين اسررررتجا ة االيرا ات العامة  سررررعار ال

 ال دمات ا خرى،  الر م من منها ت قل مشيرة لالهتما  ل ونها استجا ة سلحية، هال ما االيرا ات العامة ت وا ذات استجا ة ححيرة جدا 
 ولل تتالشررررل إدرة االيرا ات العامة علل تلمل ال رررردمة  سرررررعة فابقة، عند ال رررردمة الشانية والشالشة، وعند هذه ال رررردمات الشالل ا

ايد يالا  عند ال ررررردمة الشالشة االسرررررتجا ة اللا ة من إحل االيرا ات العامة، وبعد ال ررررردمة الشالشة تفقد االيرا ات العامة حل إدرتها 
 بالتالي فلا االيرا ات العامة تسررررتجيا  شرررركل شرررر هعلل تلمل ال رررردمة، وذلة  نها اسررررتُنزفت منها في ال رررردمات الشالل ا ولل، و 

(إ وهذا ما يشحت   ا السرررياسرررة المالية في العراي هي سرررياسرررة مسرررايرة لالتجاهات الدور ة 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4 امل لل ررردمات )
 لإمن التلم ومستجي ة لل دمات االإت ا ية ومنها  ير إا رة علل تلمل ال دمات، وإا حانت في ال دمة ا ولل لديها نوط

 

 ثانيًا: االقتصاد العراقي في مؤشر حوكمة الموارد:
حعينة لتلليل مثر  2017لعا   مؤشكككككر حوكمة المواردسرررررررريتم الترحيز في هذه الفقرة علل تلليل 

اللوحمة في التنو ع االإت ررررا   في العراي، هذ يرحز هذا المؤشررررر علل مدى ترسرررريس مسررررة اللوحمة 
في ه ارة الموار  الطحيةية للحلداا الغنية بهاإ هذ ها ه ارة الموار  الطحيةية   سرراس رصررين وإواعد مشلل 

                                                             
 في  والتعدين والغاز النفط صناعات لحوكمة السلطات التي تستخدمها والممارسات السياسات الموارد حوكمة مؤشر قي ِّمي

 ويقوم بإصدار هذا المؤشر معهد حوكمة الموارد الطبيعية. .تقييم لكل ُمرك بة نتيجة المؤشر ويعطي. بالدها
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خفو من عوامل الالررررررغط علل حفة اللكم يشرررررركل عامل هررررررغط إو  جدًا علل حفة اللكم السرررررريئ و 
 الرشيدإ 

 

 
 

(  ولة شرررملها المؤشرررر بدرجة 89( من مصرررل )61( ما العراي ااتل المرت ة )10و تالرررا من الشررركل )
جل العراي في الفئة الالررررررررررةيفة جدًا في اوحمة موار ها النفطية، 100( من )38) ( نقطة، وبالتالي سررررررررررُ

  ئة هي الراجلةإوهذا  ليل إو  علل ما حفة اال ارة السي
(، ما السرحا الربية ورا  سرو  اال ارة وفشرل اللكم الرشريد، هو فشرل الحيئة 3و تالرا من الجدوف )

( من 16المؤسرررررسرررررية هذ سرررررجل المؤشرررررر الفرعي للوحمة الموار  )مؤشرررررر الحيئة التمكينية والمؤسرررررسرررررية( )
جل في فئة الف100) ل شرررررررررر( نقطة مما يعني ما العراي في هذا المؤشررررررررررر هو في م نل الفئات، فقد سررررررررررُ

والرسرررررروف، و الا  من متغيرات المؤشررررررر الفرعي )الحيئة التمكينية( ما عناصررررررر اللوحمة جميعها  ير 
سرررررررليمة ولم يتم ت صررررررريلها  شررررررركل سرررررررليم، وهي في فئة الفشرررررررل والرسررررررروفإ ا مر الذ  م ى هلل طياف 

في تلقيو  لةالسررياسررات الرشرريدة والقرارات السررديدة، والتي إا ت هلل ههماف رسررم السررياسررات ال لية الفاع
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تلّونًا في القواعد االإت ررررررررا ية، هذ لم يتم م  رسررررررررم إواعد مالية وسررررررررعر ة تذحر، حما ها طياف ا صررررررررل 
الربية وهو المسرررررررابلة، م ى هلل طياف الرإا ة علل تنفيذ تلة السرررررررياسرررررررات االإت رررررررا ية، وهذا ما جعل 

بوا ة إت رررا ية، لذلة سرررجل )الشرررفا ية الملكمة معدومة في توفير الحيانات اتل ل رررناط السرررياسرررات اال
 الحيانات المفتواة، والقواعد المالية وتنفيذها، ممارسة التدإيو( صفراً 

( نقطةإ مما ُيسرررجل هنا ثغرًا خطيرًا، وهو ها ا سررراس الالرررةيف للمسرررابلة وبالتالي هرررعو 100من ) 
السياسة االإت ا ية ال لية  ير فعالة مما م ى هلل تحديد الموار  الطحيةية مصوف وإواعد اللوحمة، جعل 

 والماليةإ
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 أوال: االستنتادات:
تلقو فرهررية ال لد التي تنص علل نها تطحيو اللوحمة  عناصرررها تطحيقًا ملكما،  القانوا ملزما، يسرراهم  شرركل  إ1

فعاف في تنو ع النشاال االإت ا   في العراين، ايد تحين ما من ا س اف الربيسة لهيكلية االإت ا  العراإي وعد  
الرشررريد والذ  م ى هلل طياف السرررياسرررات االإت رررا ية تنوعه وسررررعة اسرررتجابته للتغيرات المفاجئة هو طياف اللكم 

 الملكمة، مما جعلها مسايرة للتغيرات الدور ة وتحد  الموار  االإت ا يةإ
ثحت نظر ًا وعمليًا ما ا صررررل الربية وا سرررراس ا وف الذ  يلد  مدى ترجيا حفة اللكم ال ررررالا هي المسررررابلةإ  إ2

ن ترسيخها  وا ترسيس مسسها  لاكا  وتطحيو هوا طها جميعا،  ما ها المسابلة لها مسة وهوا ط مهمة ال يمك
 وإال فلا السعي لتطحيو المسابلة سيكوا تحديدًا للوإت والموار إ

ها التنو ع االإت ررا   ال يمكن ما يتلقو مو اتل ما يلقو نسرر ة من التقد  في  ل بيئة يسررو ها الفسررا   جميع   إ3
 انواعه واللكم الجيد في مإ ل هعفهإ

شارحة والتي تعتحر مصل من مصوف اللوحمة، يجا ما ينال ط  الوا ط مهمة، هذ يلتو  عن ر المشارحة ها الم إ4
علل مسررة يجا ترسرريخها وت صرريلها إحل ما يتم رسررم الطر و للوصرروف هلهاإ ومن مهم الالرروا ط لعن ررر المشررارحة 

ها ه شررروال وهرروا ط منهو مشررارحة مصررلاف ال فا ات في رسررم السررياسررات المعنية  اخت رراصرراتهم، وذلة ميالررا ل
 تلليل استخدا  االصلا وا مشل فا مشل و يرها من الشروالإ

طياف مصررروف اللكم الرشررريد في العراي، وهرررعو السرررياسرررات الراسرررمة ل ياية ترسررريس تلة ا صررروف، مما م ى هلل  إ5
 يجابيةإالتفشي  اهرة الفسا إ والذ  وّلد تشّوها في اللكم، وخلو عوامل هغط سلحية م حر من عوامل الالغط ا

هرعو تنوط االإت را  العراي بدرجة ححيرة،  سرحا السرياسرات  ير اللكيمة وعد  التناسرو  يما بينها، م ى هلل ر ة  إ6
فعل مإوى؛ هذ جعل تلة السياسات مسايرة وتا عة للتغيرات الدور ة وال دمات الداخلية والخارجية، مما يكشو ذلة 

م  ال ررردمات الخارجية فالررراًل عن السرررياسرررة المالية التي يغيا فيها رسررر تقييمًا سرررلحيًا للسرررياسرررة النقدية ومدى ت ثرها
القواعد المالية والسرررياسرررات الوإابية، مما جعلها تخطط وترسرررم سرررياسررراتها علل حياية التل ررريل الالررررابا  وا م  

ياسرررررة سرررررسررررم ل ياية التنو ع االإت ررررا   والتقليل من  ثار ال رررردمات وعكة اتجاه المالية العامة والتناسررررو مع ال
 النقديةإ

توجد نقاال إوة سرررررجلها مؤشرررررر اوحمة الموار  يمكن اسرررررتخدامها في ترسررررريس مصررررروف المسرررررابلة لالنطالي هلل بنا   إ7
 اوحمة إو ة ومنها )االف اح عن الموازنة العامة و يوا الدولة، وتوفر إواعد بيع السلع و يرها(إ
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 ثانيًا: التوصيات:
الييا ات، هذ تسلم المناصا و التو يف و في جميع مؤسسات الدولة وعند الفعالية للشخ ية الييا ية تلليل  تطحيو إ1

قرارات ومدى ليتيا هذا التلليل تو يف ال فا ات في مما نهم الخاصررررررررررررة، حما يتيا هذا التلليل ترجيا إوة اتخاذ ا
إرارات اكيمة وصرررررارمة ومدى اسرررررتطاعته صررررررامتها عند القابد، حما يمنا هذا التلليل معرفة مدى همكانية اتخاذ 

 إيحدم بترسرريس مسررة المسررابلة في جذور المؤسررسررات والسررياسررات ، ا مر الذ علل ه ارة ومعالجة اللاالت الطاربة
 إتلليل حياية استخدا  ا صلا وا مشل فا مشل تطحيو ههافة هلل

ات ن ومعلل المنفعتين في جميع سررررررياسررررررمعلل المنافع ومإل ا هرررررررار وتلليل اختيار م نل الالرررررررر تطحيو تلليل  إ2
 الدولة، ا مر الذ  يجعل اتخاذ القرار ا شر اكمة ومعلل رشداإ

يجا بنا  السرررياسرررات االإت رررا ية  عد  رس اللوحمة في إواعد هذه السرررياسرررات، علل مسررراس ا  عا  الشالثية في  إ3
 وسياسات وإابيةإرسم السياسات والتي تعني  شكل مخت ر بنا  سياسات معززة وسياسات مالا ة 

 (إ3يجا عكة اتجاه السياسات االإت ا ية مقابل اتجاه التغيرات الدور ة  عد تلقيو التوصية ) إ4
تغيير م وات السياسة النقدية هلل م وات إا رة علل التعامل مع واإع االإت ا  العراإي ومتناسقة مع السياسة المالية  إ5

 مصوف اللكم الرشيد  لاكا إوإا رة علل تخايف ادة ال دمات، وذلة  عد ترسيس 
بنا  إواعد مالية ومصرروف سررعر ة في السررياسررة المالية، وإيجا  الللوف الدقيقة المتناسررقة مع وهررع االإت ررا  العرإي  إ6

لتنو ع القاعدة المالية، وذلة  عد ما يتم تشرررررررررررخيص الخلل بدإة ملكمة، وإال لن ت تي النتاب  مرهرررررررررررية مهما حاا 
 ج تشخيص الخلل بدإةإوصو العالج، هذ ها ن و العال

نمذجة ه ار اإت ررا   حلي للعراي واخت ار االسررتدامة وفو فرهررية الدخل الدابم وفرهررية ع ررفور في اليد، وهذا  إ7
سرررريعمل علل تلديد االختالالت ا سرررراسررررية في التي تشرررركل العوابو الربيسررررة للتنو ع االإت ررررا  ، وهذا يكوا  عد 

 ناسقها وتنا مهاإتو ين مسة اللوحمة في السياسات، من مجل ت
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 المصادر والمرادع: 
 أواًل: المصادر باللغة العربية:

(إ شة ة التطو ر اإل ار  وإ ارة اللكمإ 3نإ ورإة مناإشة رإم )ا  واللكم الرشيدالفس(إ ن1997اإلنمابيإ )برنام  االمم المتلدة  إ1
 الواليات المتلدةإ إنيو ور اإلنمابيةإ مكتا السياسات 
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“Impact of Good Governance in Diversification of Iraq Economy” 

 

 
 

Abstract: 

Iraqi institutions suffer from deep-rooted defects that have created very serious defects in 

policy-making and plans-making, which explains unsuccessful attempts to diversify the economy. 

Iraq has enormous resources which are sufficient to promote growth towards sustainability if it is 

managed rationally, and this good relationship between good governance and diversification of 

the economy has not been linked in the policies of the Iraqi economy, although was drawn up 

policies and plans to diversify the Iraqi economy, but it was not effective and did not achieve the 

desired impact. Thus, the research addresses two main problems: the first problem is the 

widespread phenomenon of corruption and the absence of the application of good governance, the 

second problem is the unilateral Iraqi economy and weak structure and lack of diversification in 

its economic activity. The research hypothesized that the application of good governance by its 

elements tightly, by law binding, contributes effectively to the diversification of economic activity 

in Iraq. The most important findings of the research is that the weak diversity of the economy of 

Iraq came because of unwise policies and asymmetry among them, and this led to a stronger 

reaction; as these policies keep pace with periodic changes and internal and external shocks, which 

reveals a negative assessment of monetary policy and the extent affected by external shocks as 

well as fiscal policy, which didn't formulate any financial rules and preventive policies.  
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