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َعٛقات تطبٝل َؤؾطات اسبهِ ايكاحل يف ايعطام يًؿذل*) 2014 – 1996 ( ٠
زٖ.اؾِ ضبُس غعٝس ضؾٝس

زَ.عٔ ثابت عاضف

نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتكاز  /داَعْٛ ١ضٚظ

املًدل
ٜػعٖ ٢صا ايبشح إىل ذبً ٌٝؾهطْ ٟعط ٟملؿٗ ّٛاسبهِ ايكاحل ٚأبعازٖا َٚكاٜٝػٗا ٚعالقتٗا بايتُٓ ١ٝاالقتكاز١ٜ
ٚايبؿط ١ٜبايذلنٝع عً ٢ساي ١ايعطام اقً ِٝنٛضزغتإ يف ظٌ ايتػٝرلات ايػٝاغ ١ٝايطآٖٚ ١اشلٝهٌ االقتكاز ٟيًبًس ٚاملتػرلات
ايسٚي ١ٝاملتُجً ١يف ظٗٛض ايًٝدلايٚ ١ٝايعٛملٚ ١ايسع ٠ٛاىل اتباع ايؿؿاؾَٚ ١ٝهاؾش ١ايؿػاز يف ظٌ ايتشسٜات اييت تٛاد٘ ايسٚي١
اسبسٜجٚ ١اسبهَٛات يف ظٌ ايعٛملٚ ١االْؿتاح ايعاملٚ ٞنطٚضَ ٠طاعا ٠ايسٚض ازبسٜس يًسٚيٚ ١اسبهَٛات ٚإؾطاى ايكطاع اشبام
ٚاجملتُع املسْٚ ٞست ٢االعالّ اسبط يف قٓع ايكطاضات ٚذبكٝل ايتُٓ ١ٝاسبكٝك َٔ ١ٝخالٍ تٛؾرل ايب ١٦ٝاملٓاغب ١يالعُاٍ
ٚاالغتجُاض.
ٚقس تبني َٔ َؤؾطات اسبهِ ايػت ١املٓؿٛض َٔ ٠قبٌ ايبٓو ايسٚي ,ٞاْٗا يف تطادع َػتُط يف ايعطام خكٛقاً بعس
غٓ 2005 ١بػبب غ ٤ٛازاض ٠اسبهِ ٚاغتُطاض عسّ االغتكطاض ايػٝاغٚ ٞتؿؿ ٞايؿػاز ٚاحملػٛبٚ ١ٝاحملاقك ١ايػٝاغ١ٝ
ٚغٝاب زٚض املؤغػات ٚتٛؾرل االطط ايتٓع ١ُٝٝيًٓٗٛض بايتُٓٚ ١ٝتطٜٛط االقتكازٚ ,غٝاز ٠ؾًػؿ ١ايكطاع ايعاّ ٚغٝاب ايسٚض
اسبكٝك ٞيًكطاع اشبام ٖٚص ٙتؿهٌ اِٖ َعٛقات اَاّ تطبٝل َعاٜرل اسبهِ ايكاحل يف ايبًس.
Abstract
This research seeks to intellectual theoretical analysis of the concept of good
governance and the dimensions and standards and their relation to economic and
human development by focusing on the case of Iraq and the Kurdistan Region in
the current political changes and economic structure of the country and
international variants of liberalism, globalization and the call appearance to follow
the transparency and the fight against corruption in the light of the challenges
facing the modern state and governments in the context of globalization and global
openness and the need to take into account the new role of the state governments
and the involvement of civil society and the private sector and even the free media
in decision-making and achieve real development by providing a suitable
environment for business and investment.
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It was found from the six ruling published indicators by the World Bank, it
continues to decline in Iraq, especially after the year 2005 due to poor governance
and the continuing political instability and rampant corruption, nepotism and
political quotas and the absence of the role of institutions and the provision of
regulatory frameworks to promote development and the development of the
economy, and the rule of public sector philosophy and the absence of the real role
of the private sector and this is the most important impediments to the application
of good governance standards in the country.

املكسَ١
تعاٜس االٖتُاّ بكه ١ٝاسبهِ ٚازاضت٘ َٓص تبًٛض َؿاٖ ِٝايعٛملٚ ١ايًٝدلاي ١ٝيف بسا ١ٜعكس ايتػعٝٓٝات ْتٝذ ١يسٚضٖا يف
تععٜع ايتُٓ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝاالقتكاز ,١ٜمما ٜتطًب االَط تك ١ٜٛآيٝات ايتعا ٕٚبني َؤغػات اسبهِ ايكاحل (ايسٚي ,١ايكطاع
اشبام ,اجملتُع املسْٚ )ٞبصٍ ازبٗٛز َٔ ادٌ ذبػني ازاض ٠اسبهِ ٚٚنع اغذلاتٝذٝات يهُإ ايؿؿاؾَٚ ١ٝهاؾش ١ايؿػازٚ ,مل
تكتكط ٖص ٙازبٗٛز عً ٢ايس ٍٚاملتكسَ ١ؾشػب ,بٌ سلًت اٜهاً ايس ٍٚايٓاَ ١ٝاييت تعاْ ٞاقتكازٜاتٗا ٚصبتُعاتٗا َٔ َؿهالت
ٖٝهًَ ١ٝعَٓ.١
ٖ َٔٚصا املٓطًل نإ ال بس َٔ ٚنع ايدلاَر ايهؿٚ ١ًٝاالضن ١ٝايكاْ ١ْٝٛاملٓاغب ١يتطبٝل ٚتبين َعاٜرل اسبهِ ايكاحل
ايكا ِ٥عً ٢ايؿؿاؾٚ ١ٝاملػا٤يٚ ١املؿاضن ١اسبكٝك ١يف قٓع ايكطاضات يف ايبًس ٚبٓا ٤املؤغػات ايؿعاي ١اييت تػاعس عً ٢إػباز ب١٦ٝ
َػتكط ٠يالغتجُاض بأؾهاي٘ املدتًؿ٘ َٛٚادٗ ١ظاٖط ٠ايؿػاز ٚاشلسض يف ايطاقات املازٚ ١ٜايبؿط.١ٜ

أُٖ ١ٝايبشح
ؾٗست اجملتُعات ايٓاَ ١ٝيف املٓطك ١خالٍ ايعكس ٜٔاالخرل ٜٔمجً َٔ ١ايتػرلات ايػٝاغٚ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜاالدتُاع١ٝ
ْتٝذ ١تؿاعٌ ايعٛاٌَ ايساخًٚ ١ٝاشباضد , ١ٝؾايساخً ١ٝتتُجٌ بايتػرل ايػٝاغ ٞبعس غَٓٚ 2003 ١ا ضاؾكتٗا َٔ اْتؿاض االسعاب
ايػٝاغٚ ١ٝاملٓعُات باؾهاشلا َٚؤغػات اسبهِ املدتًؿ ,١اَا اشباضد ١ٝؾتتُجٌ يف اْتؿاض َؿاٖ ِٝايسميكطاطٚ ١ٝايًٝدلايٚ ١ٝايعٛمل١
االقتكازٚ ١ٜاسبهِ ايكاحل ٚايؿؿاؾٚ ١ٝطباطط ايبٚ ١٦ٝايتُٓ ١ٝاملػتساَٚ ١غرلٖا َٔ ايكهاٜا اييت ؾػًت ٚتؿػٌ اٖتُاّ اجملتُع
ايسٚي ٞبٗا.
ٚقس ازت املؿهالت االقتكاز ١ٜاملعاقط ٠ايٓادب ١عٔ ايعطٚف ٚاالظَات االقتكاز ١ٜايعاملٚ ١ٝظٜازَ ٠عسالت ايُٓٛ
ايػهاْ ٞيف ايبًسإ ايٓاَٚ ١ٝؾؿٌ ازاض ٠ايتُٓ ١ٝإىل اثاض ٠ايتػاٚالت بؿإ ؾطع ١ٝاسبهَٛات يف ايبًسإ ايٓاَ ,١ٝمما ٜتطًب
نطٚض ٠تػرل ايتٛدٗات ٚاالغايٝب ايتكًٝس ١ٜيف ازاض ٠اسبهِ بؿهٌ ٜٓػذِ َع َباز ٤٣اسبٛنُٚ ١تؿع ٌٝابعاز اسبهِ ٚايكٝاّ
باقالح ايٓعاّ ايػٝاغٚ ٞاالقتكازٚ ٟضباضب ١ايؿػاز ٚايؿكط ٚغ ٤ٛاغتدساّ املٛاضز املتاس ,١مما ٜهػب ايبشح أَُٖٔ ١ٝ
خالٍ ذبطٜو قهاٜا اسبهِ ايكاحل يف ايعطام يعالقتٗا املباؾطَ ٠ع عًُ ١ٝايتُٓٚ ١ٝاملؤغػات ٚايطؾاٖ.١ٝ
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ٖسف ايبشح
ٜهُٔ ٖسف ايبشح يف عسز َٔ احملاٚض االت:١ٝ
ـ ايتعطف عًَ ٢ؿٗٚ ّٛابعاز َٚكاٜٝؼ اسبهِ ايكاحل َٔ ايٓاس ١ٝايٓعطٚ ١ٜازبٗٛز ايسٚي ١ٝاملبصٚي ١يف ٚنع آيٝات
ٚبطاَر ربسّ قهاٜا اسبهِ يف ايبًسإ ايٓاَٚ ١ٝايعطام.
ـ ذبًَ ٌٝؤؾطات اسبهِ يف ايعطام ٚنعـ ازاٗ٥ا قبٌ ٚبعس غٓٚ 2003 ١اىل سس االٕ.
ـ ايتعطف عً ٢اِٖ َعٛقات تطبٝل َؤؾطات اسبهِ ايكاحل يف ايعطام ٚغبٌ تؿازٜٗا.

ؾطن ١ٝايبشح
تك ّٛؾطن ١ٝايبشح عً ٢إ اسبهِ ايكاحل ٖ ٛاالغًٛب االظبع يتػٝرل االزا ٤االقتكاز ٟايؿعاٍ ال ٟبًس ٜطُح اىل
ذبكٝل ايتُٓ ١ٝبابعازٖا املدتًؿ ,١إال إ ٖٓاى ايهجرل َٔ ايتشسٜات ٚاملعٛقات أَاّ تطبٝل َعاٜرل اسبهِ ايكاحل يف ايعطام  ٚاييت
تتُجٌ باْعساّ املؤغػات ٚعسّ االغتكطاض ايػٝاغٚ ٞغٝاب زٚض ايكاْٚ ٕٛاْتؿاض ايؿػاز ايػٝاغٚ ٞاحملاقك ١يف نٌ َؿاقٌ
ايسٚي٘ ٚاحملػٛب ١ٝيف ازاض ٠اسبهِ.

َٓٗذ ١ٝايبشح
َٔ ادٌ ذبكٝل ؾطن ١ٝايبشح ٚاٖساؾ٘ ,اعتُسْا عً ٢أغًٛب ايتشً ٌٝايٛقؿ ٞملعاٜرل ٚابعاز اسبهِ ايكاحل ٚاثطٖا يف
ايتُٓٚ ١ٝايُٓ ٛاالقتكاز.ٟ
 َٔٚادٌ ايٛق ٍٛاىل اختباض ؾطن ١ٝايبشح تكػِ ايسضاغ ١اىل ضباٚض االت:١ٝ
ـ َؿٗ ّٛاسبهِ ايكاحل ٚايسٚض ازبسٜس يًشهَٛات يف ايُٓ ٛاالقتكازٟ
ـ َؤؾطات اسبهِ ايكاحل
ـ ذبًَ ٌٝؤؾطات اسبهِ ايكاحل ايػت ١يف ايعطام يًؿذل 1996 ٠ـ 2014
ـ عٛا٥ل تطبٝل َؤؾطات اسبهِ ايكاحل يف ايعطام

اسبهِ ايكاحل :االطاض املؿاُٖٞٝ
إ َؿٗ ّٛاسبهِ ٖ ٛقس ِٜقسّ اسبهاض ٠االْػاْ ٚ ١ٝايصٜ ٟؿرل اىل صبُٛعَ ١طنب َٔ ١ايعًُٝات ٚاشلٝانٌ ٚاشبكا٥ل
ايعاَ ,١إش إ عًُ ١ٝارباش ايكطاضات ميهٔ إ تػتدسّ يف عس ٠غٝاقات َجٌ ازاض ٠ايؿطنات ,اسبهِ ايسٚي ,ٞاسبهِ ايٛطين
ٚاسبهِ احملً.ٞ
اسبُهِ بؿهٌ عاّ سػب ايبٓو ايسٚيٜ ,ٞتهُٔ صبُٛع َٔ ١ايكٛاعس اييت ٜتِ َٔ خالشلا ذب ٌٜٛايك ٠ٛيكاحل صبُٛع١
َعٚ ١ٓٝبايتاي ٞؾإٕ اسبه ١َٛتتكطف يكاحل األؾطاز ٚعًٗٝا إٔ تتٝح شلِ ؾطق ١املؿاضن ١يف قٓع ايكطاضات بكٛضَ ٠تهاؾٚ ١٦يف
اطــاض َـٔ ايؿـــؿاؾٚ ١ٝاملكـــساق ١ٝبٌ ٚتـــهَ ٕٛػـــؤٚي ١اَـــاَِٖٗٚ ,ــَ ٛــا ػبعــٌ أ ٟسهــِ سهًُا قـــاسبـاً.
)(WORLD BANK,2003
ٚيف تكطٜط ٙس( ٍٛاسبٛنُٚ ١ايتُٓ )١ٝجملُٛع ١ايبٓو ايسٚي ٞغٜٓ 1992 ١عطف اسبهِ ايكاحل بأْ٘ (ايططٜك ١اييت متاضؽ
ايػًط ١ؾٗٝا إزاض ٠املٛاضز االقتكازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيًبًس َٔ أدٌ ايتُٓ .)١ٝإش دا ٤يف ايتكطٜط إٔ اٖتُاّ ايبٓو ايسٚي ٞباسبهِ
١٨٣

معولاث حطبیك مؤشراث الحكم الصالح في العراق للفخرة ( ) 7112 – 1991

د.معن ثابج عارف /د.هاشم محمد سعید رشید

َػتُس َٔ سطقٗا عً ٢اغتساَ ١املؿاضٜع اييت تػاعس عً ٢متًٜٗٛاٚ .خًكت إىل إٔ ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١ميهٔ إٔ ٜتِ ؾك يف
االطاض اييت ميهٔ ايتٓبؤ ب٘ ٚؾؿاؾ ١ٝايًكٛاعس ٚاملؤغػات املٛدٛز ٠يتػٝرل االعُاٍ ايعاَٚ ١اشباقٚٚ ,١قؿت دٖٛط اسبهِ
ايكاحل نػٝاغ ١ميهٔ ايتٓبؤ بٗا َٚؿتٛسَٚ ١ػتٓرل ,٠دٓباً إىل دٓب َع املػا٤يٚ ١ضباغب ١اسبه ١َٛعٔ اؾعاشلاٚ .نٌ ايعٓاقط
املٛدٛز ٠يف اجملتُع املسْ ٞتٌعتدل ٖ ٞايك ٣ٛاملؿاضن ١يف ايؿؤ ٕٚايعاَ ١يف ظٌ غٝاز ٠ايكاْٚ , ٕٛإ زعٛتٗا اىل اسبهِ ايكاحل
َٖ ٞػاُٖ ١سكطا يف ايتُٓ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاالقتكازٚ ,١ٜعًٚ ٢د٘ ايتشسٜس اشلسف االغاغ ٖٛ ٞاسبس َٔ ايؿكط عً ٢عبٛ
َػتساّ يف ايعامل ايٓاَ(IFAD,1999).ٞ
اَا ْعط ٠قٓسٚم ايٓكس ايسٚي ٞبؿإٔ اسبهِ ايكاحل ,ؾٝؿرل اىل إ ٖصا اسبهِ َِٗ يف مجٝع َطاسٌ ايتُٓ ,١ٝبايذلنٝع
عً ٢دٛاْب اسبهِ ايكاحل اييت تطتب بؿهٌ ٚثٝل مبطاقب ١غٝاغات االقتكاز ايهً ٖٞٚ ٞؾؿاؾ ١ٝاسبػابات اسبه ,١َٝٛؾعاي١ٝ
إزاض ٠املٛاضز ايعاَٚ ,١اغتكطاض ٚؾؿاؾ ١ٝايب ١٦ٝاالقتكازٚ ١ٜايتٓع ١ُٝٝيٓؿاط ايكطاع اشبام.
ٚيف خطاب٘ اَاّ صبًؼ االَِ املتشس ٠يًؿؤ ٕٚاالقتكازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف غٓ ,1997 ١انس َٝؿ ٌٝناَسٜػٛؽ َسٜط
قٓسٚم ايٓكس ايسٚي ٞإ َؤغػت٘ َٗتَِ بؿهٌ اغاغ ٞعً ٢نطٚض ٠اغتكطاض االقتكاز ايهًٚ ,ٞايُٓ ٛاالقتكازٚ ٟايتذاض٠
اشباضد ١ٝيس ٍٚاالعهاٜٚ ,٤كسّ ايكٓسٚم االغتؿاضات يًس َٔ ٍٚادٌ دبٓب املُاضغات ايؿاغسٚ ٠تكس ِٜاملػاعس ٠ايؿٓ١ٝ
شات ايكً ١بؿهٌ اغاؽ يف صبايني َٓٗا :
ـ ذبػني إزاض ٠املٛاضز ايعاَ َٔ ١خالٍ االقالسات اييت تؿٌُ َؤغػات ايكطاع ايعاّ (ناشبع ,١ٜٓايبٓو املطنع,ٟ
ايؿطنات ايعاَ ,١اشبسَ ١املسَْٚ ١ٝسٜط ١ٜاالسكا٤ات ايطزلٚ )١ٝايكٝاّ باالدطا٤ات االزاض ١ٜايالظَ ١نُطاقب ١ايٓؿكات ٚإزاض٠
املٛاظْٚ ١ذبك ٌٝاالٜطازات.
ـ زعِ ٚتطٜٛط ٚقٝاْ ١ايب ١٦ٝاالقتكازٚ ١ٜايتٓع ١ُٝٝايؿؿاؾٚ ١املػتكط ٠اييت تؤز ٟاىل نؿا ٠٤أْؿط ١ايكطاع اشبام
نأْعُ ١االغعاض ,أْعُ ١ايكطف ٚايتذاضٚ ,٠االْعُ ١املكطؾٚ ١ٝايًٛا٥ح املجكً ١بٗا.
)( International Monetary fumd-IMF,1997
ٚسػب تعطٜـ االَِ املتشسٜ ,٠ؿرل اسبهِ ازبٝس ا ٚايكاحل اىل ٚدٛز مثاْ ١ٝخكا٥ل ضٝ٥ػَٗٓ ١ٝا املؿاضن,١
ٚايتٛاؾل ,ايؿاٌَ ٚايعازٍ ٚايهؿٚ ٤ٛايؿعاٍ ٚاالغتذابٚ ١سهِ ايكاْٖ .ٕٛصا اسبهِ ٜطُإٔ بإٔ ايؿػاز تبكَ ٢ػتٜٛات٘
َٓدؿهٚ ,١تأخص يف اسبػبإ ٚدٗات ْعط االقًٝاتٚ ,إ أقٛات االنجط ٜ٘يف اجملتُع َػُٛع ١يف ارباش ايكطاضاتٜٚ .تهُٔ
اسبهِ ايكاحل االغتذاب ١أٜهاً إىل اسبادات اسبايٚ ١ٝاملػتكبً ١ٝيًُذتُع(UNITED NATIONS, 2013).
اَا تعطٜـ بطْاَر االَِ املتشس ٠يًتُٓ ,(UNDP) ١ٝؾٓٝعط إىل اسبهِ ايكاحل عً ٢اْ٘ ايططٜك ١اييت تػتدسَٗا
ايػًط ١ايػٝاغٚ ١ٝاإلزاض ١ٜيف ازاض ٠ؾؤ ٕٚايبًس عً ٢ناؾ ١املػتٜٛاتٚ ,تتهُٔ نصيو آاليٝات ٚايعًُٝات ٚاملؤغػات اييت
َٔ خالشلا ٜك ّٛاملٛاطٓٚ ٕٛطبتًـ ازبُاعات بتشسٜس َكاسبِٗ ٚمماضغ ١سكٛقِٗ ايؿطعٚ ١ٝتأزٚ ١ٜادباتِٗ ٚسٌ خالؾاتِٗ
(آَكٛضإ غٗ.)132 :2006 ,١ًٝ
ٜٚػتٓس ٖصا املؿٗ ّٛاىل تػعَ ١عاٜرل يًشهِ ايكاحل َٓٗا :املؿاضن ,١سهِ ايكاْ ,ٕٛايؿؿاؾ ,١ٝسػٔ االغتذاب,١
ايتٛاؾل ,املػاٚا ,٠ايؿعاي ,١ٝاحملاغب ,١ايطؤ ١ٜاالغذلاتٝذ.١ٝ
ٚيف غٓ 1989 ١قسّ ايبٓو ايسٚي ٞتكطٜطا عٔ ايس ٍٚاالؾطٜكٚ ١ٝدٓٛب ايكشطاٚ ٤مت ؾٚ ٘ٝقـ االظَ ١يف املٓطك١
نأظَ ١سهِ ,سٝح ضب ذبكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜضباضب ١ايؿػاز يف ٖص ٙايس ٍٚبهؿا ٠٤اإلزاض ٠اسبهٚ ,١َٝٛأضدع اغباب
ؾؿٌ اإلقالح االقتكازٚ ٟايتهٝٝـ اشلٝهً ٞبٗص ٙايس ٍٚإىل ايؿؿٌ يف تٓؿٝص ايػٝاغات ْؿػٗاٚ ,يف ايٓكـ ايجأَْ ٞ
١٨٤
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ايتػعٝٓٝات مت ايذلنٝع عً ٢ؾعاي ١ٝاملػاعسات ,مما از ٣إىل املطايب ١بإعاز ٠تأٖ ٌٝاألزا ٤اسبهٚ ,َٞٛايص ٟنإ مبجاب ١ايعٛز٠
يسٚض ايسٚي( ١ؾطز.)4-3 :2012 ,

َؤؾطات اسبهِ ايكاحل
ٜك ّٛاسبهِ ايكاحل عً ٢عسَ ٠عاٜرل ربتًـ َٔ بًس آلخطٖٚ ,صا االختالف ظٗط ْتٝذ ١االختالف يف ايجكاؾات
ٚاشبكٛقٝات َٚػت ٣ٛايتطٛض ايػٝاغٚ ٞاالقتكازٚ ٟاالدتُاع ٞبني ايس .ٍٚنُا إ َعاٜرل اسبهِ ايكاحل تتٛظع بني
طبتًـ اجملاالت ٚال تؿٌُ اسبهَٛات ؾك بٌ مجٝع املؤغػات االخط ٣نايكطاع اشبام ٚاجملتُع املسْ ,ٞنُا ربتًـ َعاٜرل
اسبهِ سػب أٚيٜٛات ازبٗات ايكازض ٠شلا ٚاختالف َكاسبٗا.
ؾايسضاغات ايكازض ٠عٔ ايدلْاَر االمنا ٞ٥يالَِ املتشس ٠تعتدل انجط سلٛال يف تػطٝتٗا ملعاٜرل اسبهِ ايكاحل ,بايطغِ َٔ
آْا ال ْعتُس عًٗٝا يف زضاغتٓا ,سٝح تهُٓت تػعَ ١عاٜرل َٓٗا:
املؿاضن ,١سهِ ايكاْ ,ٕٛايؿؿاؾ ,١ٝسػٔ االغتذاب ,١ايتٛاؾل ,املػاٚا ,٠ايؿعاي ١ٝاحملاغب ,١ايطؤ ١ٜاالغذلاتٝذ١ٝ
(UNDP,2002: 3-5).
ـ املؿاضن :١تعين اسبل يف قٓع ايكطاضات َٔ خالٍ اجملايؼ ايتؿطٜع ١ٝاملٓتدبٚ ,١نُإ اسبطٜات ايػٝاغ١ٝ
ٚايسميكطاط َٔ ١ٝخالٍ تؿه ٌٝاالسعاب ايػٝاغٚ ١ٝازبُعٝات ٚسط ١ٜايتعبرل.
ـ سهِ ايكاْٜ :ٕٛعين نطٚض ٠تٛؾرل ايػطا ٤ايكاْ ْٞٛيًشطٜات ٚاملؿاضن ١ايػٝاغٚ ١ٝنُإ سكٛم االْػإ
ٚاملؤغػ ات اييت تٓعِ ايعالقات بني املٛاطٓني ٚايسٚيٚ ,١اسذلاّ ؾكٌ ايػًطات ٚاغتكالي ١ٝايكهاٚ ٤املػاٚا ٠اَاّ ايكاْ ,ٕٛمما
ٜتطًب ٚدٛز ايؿؿاؾٚ ١ٝاحملاغب ١يف ْؿاطات ايسٚي.١
ـ ايؿؿاؾ :١ٝتعين االؾكاح عٔ املعًَٛات اَاّ ازبُٝع اييت ٜػاعس ايعٌُ يف ارباش ايكطاضات ايػً ١ُٝيف صباٍ
ايػٝاغات االقتكازٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايٓكسْٚ ,١ٜؿط املعًَٛات بايؿؿاؾ ١ٝاَاّ ايطا ٟايعاّ ٚقٓاع ايػٝاغات يٝتُهٓٛا َٔ تٛد١ٝ
املٛاضز املتاسٚ ١االَهاْٝات يف خسَ ١اجملتُع ٚتٛغٝع زا٥ط ٠املؿاضنٚ ١ايطقابٚ ١ايػٝطط ٠عً ٢ايؿػاز.
ـ سػٔ االغتذاب :١تعين غطع ١املؤغػات ٚقسضتٗا يف تًب ١ٝاستٝادات اجملتُع ٚنُإ سكٛقِٗ املؿطٚع.١
ـ ايتٛاؾل :تعين ٚدٛز ايكسض ٠يف ايتشهٚ ِٝايتٛغ بني املكاحل املدتًؿٚ ١املتهاضب ١بٗسف ذبكٝل املكًش ١ايعًٝا يؿ٦ات
اجملتُع ز ٕٚاغتجٓا.٤
ـ املػاٚا :٠نُإ سل اسبك ٍٛعً ٢ايؿطم املتهاؾ ١٦بني ايطداٍ ٚايٓػاٚ ٤االضتكا ٤باملهاْ ١االدتُاع ١ٝشلِ.
ـ ايؿعايٖٚ :١ٝص ٙتٗسف اىل تٛؾرل ايكسض ٠عً ٢تٓؿٝص املؿاضٜع ايعاَ ١بازاض ٠عكالْٚ ١ٝضؾٝسٚ ٠اسبك ٍٛعًْ ٢تا٥ر
اػباب ١ٝملكًش ١املٛاطٓني.
ـ احملاغبٜ :١عين نطٚضٚ ٠دٛز ْعاّ يًُشاغبٚ ١املػا٤ي ١ايػٝاغٚ ١ٝاالزاض ١ٜيًُػؤٚيني يف ايٛظا٥ـ ايعاَٚ ١ايكطاع
اشبام مما ٜهُٔ محا ١ٜسكٛم املٛاطٓني َٚكاسبِٗ َٔ ايتعػـ ٚايؿػاز ايػٝاغ ٞيًُػؤٚيني.

١٨٥
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ـ ايطؤ ١ٜاالغذلاتٝذٖٚ :١ٝصا ٜعين نطٚضٚ ٠دٛز َبسأ ايؿطان ١بني املؤغػات ايعاَٚ ١اشباق ١زاخٌ ايسٚي ١بٗسف
ذبػني ظطٚف ايٓاؽ ٚذبكٝل ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜاملػتساَٚ ١ؾِٗ ايتعكٝسات ايتاضؽبٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝيًُذتُعات.
اَا َٓعُ ١ايتعاٚ ٕٚايتُٓ ١ٝاالقتكاز ٟتطنع يف عًُٗا عً ٢اإلزاض ٠ايعاَ ١عًٚ ٢د٘ اشبكٛم عً ٢ايعٓاقط
األغاغ ١ٝيًشهِ ايكاحل: (Gisselquist,2012: 8) ٖٞٚ ,
ـ املػا٤ي ٚ :١تٛنح اسبه ١َٛايكازضٚ ٠املػتعس ٠إلظٗاض َس ٣أعُاي٘ ٚقطاضاتٗامبا ٜتُاؾَ ٢ع االٖساف املتؿل عً٘ٝ
بؿهٌ ٚانح.
ـ ايؿؿاؾ :١ٝاإلدطا٤ات اسبهٚ ١َٝٛايكطاضات ٚعًُٝات قٓع ايكطاض املؿتٛس ١إىل َػتَٓ ٣ٛاغب َٔ ايتسقٝل َٔ
داْب املؤغػات اسبهٚ ,١َٝٛاجملتُع املسْٚ ,ٞيف بعض اسباالت ,املؤغػات اشباضدٚ ١ٝاسبهَٛات.
ـ ايهؿاٚ ٠٤ايؿعاي :١ٝاسبه ١َٛتػع ٢إلْتاز املدطدات ايعاَٚ ١دٛزتٗا ,مبا يف شيو اشبسَات املكسَ ١يًُٛاطٓني,
بأؾهٌ ايتهايٝـٚ ,تهُٔ طبطدات تًيب غاٜات قٓاع ايػٝاغات.
ـ االغتذاب :١اسبه ١َٛيسٜٗا ايكسضٚ ٠املط ١ْٚعً ٢االغتذاب ١بػطع ١يًتػرلات اجملتُعٚ ,١ٝاييت تأخص بعني االعتباض
تطًعات اجملتُع املسْ ٞيف ذبسٜس املكًش ١ايعاَ.١
ـ ايطؤ ١ٜاالغذلاتٝذ ٚ :١ٝتٛنح اسبه ١َٛايكازض ٠عً ٢اغتبام املؿانٌ ٚايكهاٜا عً ٢أغاؽ ايبٝاْات ٚاالدباٖات
اسباي ١ٝيف املػتكبٌ ٚتطٜٛط ايػٝاغات اييت تأخص يف االعتباض ايتهايٝـ املػتكبًٚ ١ٝايتػرلات املتٛقعَ( ١جٌ ايسميٛغطاؾ١ٝ
ٚاالقتكازٚ ١ٜايب ,١ٝ٦ٝاخل).
ـ غٝاز ٠ايكاْ ٖٞٚ :ٕٛؾطض ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح بؿهٌ ؾؿاف ٚعً ٢قسّ املػاٚا ٠يف اجملتُع.
اَا ايبٓو ايسٚيٚ ٞايسضاغات ايكطٜبَٗٓ ١ا ؾكس قاَت بٓؿط املؤؾطات ايػت ١يًشهِ ايكاحل َٓص غٓٚ 1996 ١تطًل
عًٗٝا )ٖٚ (Worldwide Governance Indicator- WGIص ٙاملؤؾطات تعهؼ ق ِٝسػابات امل٦ات َٔ
املتػرلات ايجاْ ١ٜٛايتابع ١يًُؤؾطات ايػت ,١باالناؾ ١اىل ايتكُٝٝات ٚاملػٛسات اييت تك ّٛب٘ املٓعُات ٚاملؤغػات ايسٚي١ٝ
املدتًؿٚ ١ايؿطنات املتدككٚ ,١تذلاٚح ق ١ُٝاملؤؾط َا بني (2.5-أزا ٤غ ٤ٞدساً) اىل (2.5+أزا ٤ممتاظ) َٔ ,تًو
املؤؾطات ايػت :١سط ١ٜايطاٚ ٟاملػا٤ي ,١االغتكطاض ايػٝاغٚ ٞغٝاب ايعٓـ ,ؾاعً ١ٝاسبهْٛ ,١َٛع ١ٝايػٝططٚ ٠ايهب  ,زٚض
ايكاْ ,ٕٛنب ايؿػاز(Daniel Kaufman & et al,2009:1-11).

ـ سط ١ٜايطأٚ ٟاملػا٤ي(Voice & Accountability):١
تعين َس ٣قسض ٠األؾطاز عً ٢اختٝاض سهَٛاتِٗ ٚزٚضِٖ يف َطاقب ١ايػًطاتٚ ,تؿٌُ أٜها سط ١ٜاإلعالّٚ. ,قس بطظ
ٖصا املؤؾط ٚاستٌ األٚي ١ٜٛيف دس ٍٚأعُاٍ ايتُٓ ١ٝايسٚيٚ ١ٝاسبٛاض األٚغع س ٍٛأُٖ ١ٝاسبٛنُ ١يف ذبػني ؾطم ايؿكطا ,٤إال
إٔ آثاض قٝاؽ ٖصا املؤؾط ضبسٚز ٠ست ٢اآلٕ ٚإٔ ايٓتا٥ر يف مجٝع صباالت غٝاغ ١ايتُٓ ١ٝأَط بايؼ األُٖ ١ٝبايٓػب ١يًذٗات املاعب١
يؿِٗ تأثرل عًُِٗ.
ٜتهُٔ ٖصا املؤؾط عسَ ٠ؤؾطات ؾطعَٗٓ ١ٝاَ :ػؤٚي ١ٝايػًطات ايعاَ ,١سط ١ٜايتعبرل ,سكٛم اإلْػإ ,سط١ٜ
ازبُعٝات ,سط ١ٜايتذُع ٚاملعاٖطات ,زي ٌٝايسميكطاط ,١ٝاسبطٜات املسْ ,١ٝاسذلاّ سكٛم األقًٝات ,اسبكٛم ايػٝاغ ,١ٝسط١ٜ
ايكشاؾ ,١اجملتُع املسْ ,ٞايجك ١بايدلملا ٕ ,ايػذٔ بػبب االْتُا ٤ايعطقٚ ٞازبٓؼ ٚاالدبا ٙايػٝاغ ٞأ ٚايسٚ ..ٜٔاخل ,ؾؿاؾ١ٝ
١٨٦
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ايعٌُ ايعاّ يف اسبكٌ االقتكاز ,ٟؾؿاؾ ١ٝايػٝاغ ١االقتكاز ,١ٜسط ١ٜتٓكٌ األؾدامَ ,س ٣تسخٌ ازبٝـ يف ايػٝاغ ,١ايجك ١يف
األَاْْٚ ١عاٖ ١االْتدابات ,ايسمي ١َٛاملؤغػ ١ٝاييت تسعِ تطغٝذ ايٓعاّ ايػٝاغ.ٞ
ـ االغتكطاض ايػٝاغٚ ٞغٝاب ايعٓـ)(Political stability & Absence of Violence
ٖٚصا ٜعين َس ٣استُاٍ عسّ اغتكطاض اسبهٚ ١َٛتعطنٗا يًتػرل ٚزضد ١اغتكالي ١ٝاسبهَٛات عٔ ايهػٛط ايػٝاغ١ٝ
ْٛٚع ١ٝايكٝاغٚ ١تطبٝل ايػٝاغَٚ ١كساق ١ٝايتعاّ اسبهَٛات مبجٌ ٖص ٙايػٝاغاتٖٓٚ .اى ايعسٜس َٔ املؤؾطات ايؿطع ١ٝاييت
تعهؼ َسٚ ٣دٛز االغتكطاض ايػٝاغ ٞيف بًس َا َٓٗا ,خطط االْكالب ايعػهط ,ٟخطط ايتُطز ,اإلضٖاب ايػٝاغ ,ٞخطط
اسبطب األًٖ ,١ٝخطط االنططابات اسبهط ١ٜايطٝ٥ػ ,١ايٓعاع املػًح ,املعاٖطات ايعٓٝؿ ,١االنططابات االدتُاع ,١ٝايتٛتطات
ايسٚي ,١ٝاالغتٝاالت ايػٝاغ ,١ٝتؿؿ ٞاالختؿا ٤ايكػط ,ٟتؿؿ ٞساالت ايتعصٜبَ ,عسالت اشبطٛض ٠األَٓ ,١ٝايٓعاعات شات
ايطبٝع ١ايكٚ ١َٝٛاإلقً ١ُٝٝأ ٚايس ,١ٜٝٓأعُاٍ ايعٓـ خبكٛم ايتٓعُٝات ايػٝاغ ,١ٝاألَٔ ايعاّ اشباضد ,ٞاغتكطاض اسبه,١َٛ
ايٓعاعات ايساخًٚ ١ٝاشباضد ,١ٝايتٛتطات ايعطق ,١ٝاالنططاب املسْ.ٞ

ـ ؾاعً ١ٝاسبه(Government Effectiveness)١َٛ
ٖصا املؤؾط ٜعهؼ دٛز ٠اشبسَات ايعاَٚ ١زضد ١اغتكالي ١ٝاملؤغػات اسبه ١َٝٛعٔ ايهػٛط ايػٝاغْٛٚ ,١ٝع١ٝ
مجعَت عٓاقطَٔ ٙ
ايػٝاغات املطبكَٚ ١كساق ١ٝايتعاّ اسبه ١َٛمبجٌ ٖص ٙايػٝاغاتَ ٖٛٚ .ؤؾط شات ٞعً ٢إزاض ٠اسبهِ َّ
َكازض طبتًؿ.١
إٕ قٝاؽ ؾعاي ١ٝاسبه ,١َٛػبػس قسضتٗا عً ٢تٓؿٝص غٝاغات غً َٔ ١ُٝخالٍ قٝاؽ دٛز ٠اشبسَات ايعاَْٛٚ ,١ع١ٝ
اشبسَ ١املسْٚ ١ٝزضد ١اغتكاليٝت٘ عٔ ايهػٛط ايػٝاغْٛٚ ,١ٝعٚ ١ٝنع ايػٝاغات ايالظَٚ ١تٓؿٝصٖا َٚكساق ١ٝايتعاّ اسبه١َٛ
دبا ٙاملٗاّ ٚايٛادبات.
إش ٜكٝؼ ٖصا املؤؾط ؾعاي ١ٝاسبهَٛات يف طبتًـ ايبًسإ َ َٔٚؤؾطاتٗا ايؿطع :١ٝعسّ اغتكطاض اسبه ,١َٛعسّ ؾعاي١ٝ
اسبه ,١َٛإخؿام املؤغػات ,ايٓٛع ١ٝايبرلٚقطاط ,١ٝايبرلٚقطاط ١ٝاملؿططْٛ ,١ع ١ٝايبٓ ٢ايتشتْٛ ,١ٝع ١ٝاملساضؽ ايعاَٖ ,١سض
ايٛقت باإلزاض ٠ايعًٝا اييت تتعاٌَ َع املػؤٚيني اسبهَٝٛني ,ايطنا بٓعاّ ايٓكٌ ايعاّ ,ايطنا بايططم ٚايططم ايػطٜعَ ,١س٣
ايطنا بٓعاّ ايتعًْٛ ,ِٝع ١ٝدبٗٝع ايػًع ايعاَ ,١ايتعً ِٝاألغاغٚ ٞايكش ,١قسض ٠ايػًطات ايعاَ ١عً ٢تطبٝل اإلقالسات,
ْٛع ١ٝايبرلٚقطاط. ١ٝ

ـ ْٛع ١ٝايػٝططٚ ٠ايهب (Regulatory Quality):
ٜكٝؼ ٖصا املؤؾط قسض ٠اسبه ١َٛعً ٢قٝاغٚ ١تطبٝل ايػٝاغات ٚايتعًُٝات ايكشٝش ١اييت تػُح ي٘ ٚتطٚز يتطٜٛط
ايكطاع اشبامٖ .صا ايبعس ٜطنع عًْٛ ٢ع ١ٝاإلؾطاف ٚاملطاقب ١يف األغٛام املايٚ ١ٝغرل املايَٚ ١ٝس ٣ايتعكٝسات اإلزاض ١ٜاييت
ذبهِ ايٓؿاط االقتكاز ,ٟأ ٟأْٗا تكٛض قسض ٠اسبه ١َٛيف قٝاغٚ ١تطبٝل ايػٝاغات ٚايتعًُٝات ايكشٝش ١اييت تػُح ي٘
ٚتطٚز يتطٜٛط ٚتُٓ ١ٝايكطاع اشبام.
َ َٔٚؤؾطاتٗا ايؿطع :١ٝتٓع ِٝايتكسٜط ٚاالغترلاز  ,ايكٛٝز ايساخًٚ ١ٝاشباضد ١ٝعً ٢املًه ,١ٝاملُاضغات ايتٓاؾػ ١ٝغرل
ايعا زي ,١ايتشهِ باألغعاض ٚازاضتٗا ,ايتعطٜؿات ٚايهطا٥ب املٓشاظ ,٠اسبُا ١ٜاملؿطط ,١ايتعًُٝات اإلزاض ١ٜايكاضَ ,١تؿٖٛات
ايٓعاّ ايهطٜيبَٛ ,اْع االغترلاز ,نًؿ ١ايتعطٜؿات نعكب ١أَاّ ايُٓ ,ٛغٝاغات االستهاض ,ايبٚ ١٦ٝاملٓاؾػ ,١االغتجُاض األدٓيب,
١٨٧
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االعُاٍ املكطؾ ١ٝاملاي , ١ٝغٗٛي ١املباؾط ٠باألعُاٍ ,غٗٛي ١زخ ٍٛايؿطنات ازبسٜس ٠إىل ايػٛم ,املٓاؾػ ١بني ايٓؿاطات
ايتذاض ,١ٜضبؿع ١االغتجُاضْٛ ,ع ١ٝايٓعاّ ايهطٜيبٚ..اخل .

ـ زٚض ايكاْ(Rule of Law):ٕٛ
ٜتُجٌ ٖصا ايعاٌَ مبس ٣نؿا ٠٤ايٓعِ ايكاْٚ ١ْٝٛايكهاٚ ١ٝ٥ؾاعًٝتٗا ٚثك ١املتعاًَني ؾٗٝاٚ ,خاقْٛ ١ع ١ٝتٓؿٝص ايعكٛز,
سكٛم املًه ,١ٝايؿطط ,١احملانِ ؾهالً عٔ َػت ٣ٛازبطميٚ ١ايعٓـ .إٕ سهِ ايكاَْ ٖٛ ٕٛبسأ قاْٚ ْٞٛال اسس ٜعاقب حباي١
َع ١ٓٝإال إشا مت خطم ايكاْ.ٕٛ
 َٔٚبعض َؤؾطات ايؿطع ١ٝيسٚض ايكاْ( ٕٛاشبػا٥ط ٚنًؿ ١ازبطمي ,١اختطاف األداْب ,ازبطمي ١املٓعُ ,١ايؿؿاؾ ١ٝيف
ايٓعاّ ايكهاَ ,ٞ٥كازض ٠أْ ٚعع املًه ,١ٝمحا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايؿهط ,١ٜنًؿ ١ازبطمي ١املٓعُ ,١غػ ٌٝاألَٛاٍ َٔ خالٍ ايبٓٛى
ٚاغع ١االْتؿاض ,تأثرل أدٗع ٠ايؿطط ,١ايػًط ١ايكهاَ ١ٝ٥ػتكً ١عٔ ايتأثرلات ايػٝاغ َٔ ١ٝاسبه ,١َٛإالطاض ايكاْ ْٞٛملٛادٗ١
اإلدطا٤ات اسبه ١َٝٛغرل ايهؿ ,٠٤ٛنعـ محا ١ٜاألق ٍٛاملاي ,١ٝايتدلع غرل ايؿطع ٞإىل األططاف ش ٟٚايعالق.)١

ـ نب ايؿػاز)(Control of Corruption
ٖصا املؤؾط ٜعهؼ ٚدٛز ظاٖط ٠ايؿػاز املايٚ ٞاإلزاضَٚ ٟس ٣تؿؿ ٘ٝيف إمتاّ املعاَالت ٚتأثرل ٙعً ٢ب ١٦ٝاألعُاٍ,
ٚتعزاز زضدٖ ١صا املؤؾط نًُا ٜتِ أغتػالٍ املكاحل ايعاَ َٔ ١ادٌ املكاحل اشباق.١
َٛ َٔٚؾطاتٗا ايؿطعَ : ١ٝس ٣ثك ١ازبُاٖرل بٓعاٖ ١ايػٝاغٝني ,إغطام األَٛاٍ ايعاَ ١بػبب ايؿػاز املؿذلى ,خػا٥ط
ٚنًؿ ١ايؿػازَ ,س ٣اْتؿاض ايؿػاز يف اسبهَ ,١َٛػت ٣ٛايؿػاز ايػٝاغَٚ ٞس ٣تؿؿ ٞايؿػاز بني األسعاب ايػٝاغ, ١ٝ
ايبرلٚقطاط ١ٝيف ايبًس ,ايؿػاز يف ازبٗاظ ايكها ,ٞ٥تؿؿ ٞايؿػاز ٚايطؾ ٠ٛيف االقتكاز بني املػؤٚيني ايعاَٝني.
ٚعبٔ يف زضاغتٓا غٓعتُس عًَ ٢ؤؾطات ايبٓو ايسٚي ٞاالخرل ٠يًشهِ ايكاحل ٚبٝإ ذبًًٗٝا سباي ١ايعطام َٓص غٓ١
ٚ 1996اىل  2014باعتباض إ ٖص ٙاملؤؾطات ٖ ٞاالقطب اىل اعطا ٤سكا٥ل ْٚتا٥ر غًٚ ١ُٝزقٝك ١سَ ٍٛعاٜرل اسبهِ ايكاحل
يًس ٍٚاملدتًؿ َٔٚ ١نُٓٗا ايعطام اييت تبني نعـ ازاٖ٤ا بػبب تطز ٟاالٚناع ايػٝاغٚ ١ٝاْعساّ االَٔ ٚتؿؿ ٞايؿػاز
باْٛاعٗا ٚايتدًـ يف بٓا ٤املؤغػات ايػٝاغٚ ١ٝاالقتكاز ١ٜخكٛقا بعس َطسً ١ايتػٝرل ايػٝاغ ٞغٓ.2003 ١

َؤغػات اسبهِ ايكاحل:
إٕ اسبهِ ايكاحل ٜعتُس عً ٢تهاًَ ١ٝعٌُ َٚؤغػات ايسٚيَ ١ع نٌ َٔ ايكطاع اشبام ٚاجملتُع املسْ ٞبتؿطعاتٗا
املدتًؿ ,١نُا َٖٛٛنح يف ايؿهٌ االت ,ٞإش ْط ٣إ زٚض االعالّ بايطغِ َٔ اَهاْ ١ٝاخذلام سذُٗا إال اْٗا قس تٛؾط َؤؾطا
نايك ٠ٛايٓػب ١ٝيف ايعسٜس َٔ ايبًسإ ايػطبَ ١ٝا عسا ايٓاَٚ ,١ٝإ زٚض اسبهَٛات قس ٜه ٕٛنٝ٦الً دساً يف بعض ايب٦ٝاتٚ ,قس
تًعب ايؿطنات املتعسز ٠ازبٓػٝات نُؤغػات ايكطاع اشبام زٚضاً َُٗٓٝاً يف بعض ايبًسإ ٚغًطاتٗا تٓتكٌ عدل اسبسٚز
ايػٝاغ ١ٝيًبًسإ .نُا إٔ ٖٓاى تساخالً بني ٖص ٙاملؤغػات َٔ خالٍ عالق ١املػؤٚيني ايعاَٝني بايكطاع اشبام بٛاغط١
االعُاٍ ايتذاض .١ٜنُا تٛدس ذبٛالت داض ١ٜيف صباٍ اجملتُع املسْ ٞعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٖصا ايُٓ ٖ ٛاقٌ ٚنٛساً يف بعض
ايبًسإ ,إش ٜعزاز زٚض اجملتُع املسْ ٞيف اجملتُعات اييت تطغب سهَٛاتٗا يف تكاغِ ايػًطَ ١ع ايكطاعات االخطْٚ ٣كٌ املٗاّ
إىل ايكطاع ايطٛع ٞا ٚايػرل ضحب. ٞ

١٨٨
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َهْٛات اسبهِ ايكاحل
إ يتشكٝل َعاٜرل اسبهِ ايكاحل ال بس َٔ ٚدٛز دٗٛز َؿذلن ١يالططاف ٚاملهْٛات ايطٝ٥ػ ١يًشهِ ٚاييت تتُجٌ يف
ايسٚي ١مبؤغػاتٗاٚ ,ايكطاع اشبامَٚ ,ؤغػات اجملتُع املسْٚ ,ٞغٓتططم اىل بٝإ زٚض نٌ َٔ ٖص ٙاالططاف.

 -1ايسٚي١
ايسٚي ١نُا ٜعطؾٗا ؾٛنٜٛاَا َٖ ٞؤغػ ١اْػاْ ١ٝقسميٜ ,١طدع عٗسٖا إىل اجملتُعات ايعضاع ١ٝاالٚىل اييت ْؿأت يف بالز
َا بني ايٓٗط ٜٔقبٌ سٛاي ٞغت ١آالاف عاّ ٚنصيو يف ايكني عً ٢اَتساز آالف ايػٓني ,اَا ايسٚي ١اسبسٜج ١اييت ظٗطت يف
اٚضٚبا اغتطاعت مماضغ ١غًط ١ايػٝاز ٠عًَٓ ٢ا طل ٚاقاي ِٝؾاغعٖٚ ,١ص ٙايسٚي ١اسبسٜج ١زلح بعٗٛض ايعامل االقتكاز ٟنُا
ْعطؾ٘ اي ,ّٛٝسٝح تتُتع مبسٚ ٣اغع َٔ ايٛظا٥ـ املدتًؿ ١تػدط ٙشبسَ ١أغطاض غًبٚ ١ٝإػباب ١ٝعً ٢سس غٛا ٤اييت تتٝح
غًطتٗا ايكػط ١ٜسبُا ١ٜسكٛم املًهٚ ١ٝتٛؾرل االَٔ ٚايػالَ ١ايعاَٚ ,١يف ْؿؼ ايٛقت ربٛشلا ٖص ٙايػًط ١يف َكازض ٠االَالى
اشباقٚ ١االعتسا ٤عً ٢سكٛم َٛاطٓٗٝا ( ؾٛنٜٛاَا.)42-41 :2007 ,
ؾايسٚي ١سػب تعطٜـ ايدلْاَر االمنا ٞ٥يالَِ املتشس ٠بأْٗا صبُٛع َٔ ١املؤغػات ايػٝاغ( ١ٝايػًط ١ايتؿطٜع,١ٝ
ايػًط ١ايتٓؿٝص ,١ٜايػًط ١ايكها )١ٝ٥املٗتُ ١خكٝكاً بايتٓعٚ ِٝإالزاض ٠االدتُاعٚ ١ٝايػٝاغ ١ٝنُٔ سسٚز اقًَ ِٝعني خسَ١
يًُكاحل ايعاَ ١يًُذتُع(UNDP, 1997:34).
ٖٓٚاى َٔ ٜعطف بإٔ ايسٚيَ ١ا ٖ ٞإال ظاٖط َٔ ٠ظٛاٖط االدتُاع ايطبٝع ٞتٛيست سػب قاْ ٕٛطبٝع , ٞسهُٗا
َٓسضز ذبت سهِ اجملتُع ايعاّ ٚاييت ربسّ اجملتُع بكسض َا ؽبس ّ اجملتُع ايؿطز ايعاقٌ ,تٓعِ ايتعا ,ٕٚمتٗس ططم ايػع ,ٞتؿذع
ايهػب ٚطًب ايعًِ ,ذباؾغ عً ٢االَٔ يف ايساخٌ ٚايػًِ يف اشباضز ,ا ٟضزع ايعٓـ ايالَعكَ ٍٛا زاّ ي٘ اثط بني ايبؿط
بكسض َا تتكسّ االْػاْ ١ٝيف غب ٌٝايعًِ ٚايطؾاٖٚ ١ٝايػعاز ,بكسض َا ربـ نطٚض ٠ايًذ ٤ٛاىل ايسٚي ١بؿإٔ احملاؾع ١عً ٢ايػًِ,
ؾتتالؾٚ ٢غا ٌ٥ايسٚي ١ايعدطٚ ١ٜايكُع ,١ٝزاخًٝاً عً ٢االقٌ يف املطسً ١االٚىل .اَا ايسٚي ١ايؿاغس ,٠املٓاقه ١يًُذتُع ,املبٓ١ٝ
عً ٢ايعٓـ ٚاغتبعاز ايٓاؽ ,ؾًٝػت غَ ٣ٛؤاَط ٠نس االْػاْ( ١ٝايعط.)15-14 :2001 ,ٟٚ
إ املؿٗ ّٛازبسٜس يًسٚي ١نُا ٜطاٖا َانٝؿط ٖ ٛأْٗا َؤيؿ َٔ ١ايؿعب نهٌٚ ,اقذلٕ ٖصا املؿٗ ّٛيًشه ١َٛعً ٢اْٗا
ٚن ١ًٝيًؿعب تٓبجل َٔ اضزات٘ ٚتتشٌُ املػؤٚي ١ٝدباٖ٘ٚ ,از ٣بطٚظ ٖصا املؿٗ ّٛاىل اؾتتاح عٗس دسٜس يف تاضٜذ اسبه ,١َٛمما
ٜعين نطٚضٚ ٠دٛز ايطقاب ١عً ٢اسبه ١َٛبابعازٖا ٚسسٚزٖاٜ ٖٛٚ ,تشكل ذبككاً غًُٝاً يف ايٓعاّ ايسميكطاطٚ ٞسسٜٚ ,ٙعٌ
عطن ١يًتؿ ١ٜٛيف االْعُ ١االخطَ( ٣انٝؿط.)146 :1984 ,
ْػتٓتر مما غبل إ ايسٚي ٖٞ ١املػؤٚي ١عٔ تٛؾرل االطاض ايتؿطٜع ٞاييت تٓعِ ايعالق ١بٗٓٝا ٚبني ايؿعب َٔ ,خالٍ
ايػُاح يًُؿاضن ١يف قٓع ايكطاضات ٚايتؿطٜعات ٚذبسٜس املكاحل ,باالناؾ ١اىل َٓح ايكالسٝات ٚايػًطات شل٦ٝات اسبهِ
املدتًؿ ١يف تازٚ ١ٜظا٥ؿٗاٖٚ ,صا ال ٜتِ إال َٔ خالٍ اسذلاّ سكٛم املًهٚ ١ٝايػالَ ١ايعاَٚ ١تٛؾرل ٚاسذلاّ اسبطٜات ٚسكٛم
االْػإ ٚسط ١ٜاالعالّ ٚتؿهَٓ ٌٝعُات اجملتُع املسْ.ٞ
إ يتشكٝل َعاٜرل اسبهِ ايكاحل ٜتٛدب تأَني عالق ١ايؿطان ١بني َهْٛات اسبهِ ايجالخ (ايسٚي ,١ايكطاع اشبام,
اجملتُع املسْ )ٞيف عالقات طٛع ١ٝذبكل َٓاؾع َؿذلن ,١باالناؾ ١اىل ٚدٛز ايؿطان ١يف صباٍ قطاع االعُاٍ بني ايؿطنات
عً ٢املػتٜٛني احملًٚ ٞايسٚيٖٚ ,ٞص ٙايؿطان ١سػب تكطٜط ايتُٓ ١ٝاالْػاْ ١ٝايعطب ١ٝتؿٌُ عس ٠أبعاز َٓٗا ,اْٗا عًُ ١ٝطٛع١ٝ
بني ٖص ٙاملهْٛات ,املؿاضن ١يف ذبٌُ االعباٚ ٤املٓاؾع ,املػاٚا ٠بني أططاف ايؿطان ١يف ٚنع االٖساف ٚإزاض ٠عًُ ١ٝايؿطان١
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يف ٚنع ايكطاضاتٚ ,يف تٛظٜع االزٚاضٚ ,ذبٌُ ايٓتا٥ر .نُا ٜط ٣ايبعض إ املؿٗ ّٛاالٚغع يًؿطانٜ ١تهُٔ َبسأ ًَه١ٝ
ايس ٍٚايٓاَ ١ٝؾػذلاتٝذ ١ٝايتُٜٓٚ ١ٝهُٔ سل ايس ٍٚاملتكسَ ١يف ايتأنس َٔ إ ؾطناٖ٤ا َٔ ايسٚي ١ايٓاَٜ ١ٝتشطن ٕٛيف االدباٙ
ايكشٝح ٚؾكاً يًُباز ٤٣املتؿل عًٗٝا بني ازبُٝع ( تكطٜط ايتُٓ ١ٝاإلْػاْ ١ٝايعطب.)39-37 :2002 ,١ٝ

-2ايكطاع اشبام
ٜؿٌُ ايكطاع اشبام نٌ املؿاضٜع االقتكازٚ ١ٜغرل االقتكاز ١ٜغرل املًُٛن َٔ ١ايسٚي ١يف ايكطاعات ايكٓاع١
ٚايعضاعٚ ١اشبسَات ٚاالغٛام املايٚ ١ٝايبٓٛى ايتذاضٚٚ ١ٜغا ٌ٥االعالّ االًٖٚ..١ٝاخل.
تٗسف غٝاغ ١املؤغػات ايسٚي ١ٝنايكٓسٚم ايٓكس ايسٚي ٞإىل إعطا ٤األٚي ١ٜٛيًكطاع اشبام يف إطاض َا ٜعطف مببسأ
املؿطٚطٚ ١ٝغٝاغات اإلقالسات اييت تطَ ٞإىل إقالح اْعُ ١اسبهِ ٚاإلزاضٚ ٠شيو ملا ميجً٘ ايكطاع اشبام َٔ ايهؿا٠٤
االقتكاز ١ٜيف اغتدساّ املٛاضز ٚشيو عٔ ططٜل تكؿٚ ١ٝغًل املؤغػات ايعادعٚ ,٠خكدكتٗا أ ٚؾتح ضازلاشلا إىل املؿاضن١
اشباق ١يف إغٗ اَٗا ٚذبػني َكاٜٝؼ ايتػٝرل ٚاملطاقب ١ايعاَ ١ألٕ املؤغػات ايتابع ١يًكطاع ايعاّ تتُٝع بايعذع ايعاّ ٚعً ٘ٝال بس
َٔ إسساخ ايتػرلات ايعُٝك َٔ ١االغتكاليٚ ١ٝاشبكدكٚ ١تكؿ ١ٝاملؤغػات املؿًػٚ ١تكًٝل تسخٌ ايسٚي ١يف االْؿط١
اإلْتادٚ ١ٝتطؾٝس ايسعِ شلا (قبع عاَط.)56 :2008 ,
إ االْؿتاح ٚايؿؿاؾ ١ٝنطٚض ١ٜيتشكٝل ايُٓ ٛاملػتُطٖٚ ,صا بايتايٜ ٞتطًب إؾطاى املٛاطٓني ٚايكطاع اشبام ايكازضٜٔ
عً ٢تك ِٝٝزٚض ٚأزا ٤اسبهَٛات َٔ خالٍ االطالع عً ٢ايبٝاْات ايطزلٚ ١ٝاَتالى ايكسض ٠عً ٢ضباغب ١اسبهَٛات  ٚبايتايٞ
ذبكٝل ْتا٥ر ازبٝس ٠يًتُٓ(UNDP, 2014:6).١ٝ
ٚيف ايعطام ,اغتُطت ٖ ١ُٓٝايكطاع اسبه َٞٛعً ٢ناؾ ١االْؿط ١االقتكاز ١ٜست ٢غٓ 1987 ١عٓسَا أددلت
ايكعٛبات االقتكاز ١ٜعً ٢اعتُاز غٝاغ ١ايباب املؿتٛح أَاّ ايكطاع اشبامٚ ,أٚقؿت ايتسخٌ املباؾط يف ايعضاع َٔٚ ١ثِ
ؾٗست ؾذل )1990 – 1987( ٠خكدك ١املعاضع املًُٛن ١يًسٚيٚ ١عسز َٔ َكاْع ايكطاع ايعاّٚ ,ذبطٜط غٛم ايعٌُ,
ٚإْؿا ٤غٛم االٚضام املايٚ ١ٝتطخٝل ايبٓٛى ايتذاضٚ ١ٜتٛؾرل ناؾ ١اسبٛاؾع ملؤغػات ايكطاع اشبام ,مما ضغدت َٔ زٚض
ايكطاع اشبام يف االْؿط ١االقتكاز ,١ٜإال اْ٘ َع ؾطض ايعكٛبات ايسٚي ١ٝغٓ 1990 ١تطادع زٚض ايكطاع ايعاّ ُٖٔٝٚ
ايكطاع اشبام عً ٢االْؿط ١االقتكاز ١ٜعٓسَا قطضت اسبه ١َٛؾتح ايػٛم أَاّ املػتٛضزات ايطخٝكٚ ١املسع ١َٛاييت أغطقت
ايػٛم احملًٚ ,١ٝتؿاقُت ضبٓ ١ايكطاع اشبام بعس غَٓ 2003 ١ع اْعساّ االَٔ ٚعسّ االغتكطاض ايػٝاغٚ ٞغٝاغ ١االغترلاز
املؿتٛحٚ ,عسّ َالَٓ ١َ٤ار االغتجُاضٚ ,غٝاب االزٚات املاي ١ٝاملدتكٚ ,١تسٖٛض ايبٓ ١ٝايتشتٖٚ ,١ٝطٚب ضأؽ املاٍ ,أزت
ٖص ٙايعٛاٌَ إىل اغبؿاض َػاُٖ ١ايكطاع اشبام يف االقتكاز ايٛطين ٚيف ايٓاتر احملً ٞاالمجاي(ٞتكطٜط اغذلاتٝذ ١ٝتطٜٛط
ايكطاع اشبام.)43 :2014 ,
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 -3اجملتُع املسْٞ
ٜطًل تػُ ١ٝاجملتُع املسْ ٞعً ٢ناؾ ١املؤغػات ايطٛع ١ٝايػرل ايٓؿع ١ٝاييت تعٌُ َٔ ادٌ ْؿط صبُٛع َٔ ١ايك ِٝاييت
تٗسف اىل تطٜٛط ٚتُٓ ١ٝاجملتُعٜٚ ,هِ َؤغػات٘ املٓعُات ايطٛع ١ٝغرل اسبهٚ ١َٝٛاالسعاب ايػٝاغٚ ١ٝايٓكابات َٓٚعُات
سكٛم االْػإ.
تػتطٝع َؤغػات ايعٌُ املسْٚ ,ٞيف طبتًـ اجملتُعات ,إٔ تًعب زٚض اسبػِ يف ايهجرل َٔ ايكهاٜا احملٛضٚ ١ٜاملؿكً١ٝ
يف اجملتُع ايص ٟتعٝـ ؾ ٖٞٚ ,٘ٝبصيو إَا إٔ ته ٕٛأزا ٠تسعِ ٚتععظ زٚض ايػًط ١يف تًو ايسٚي َٔ ١أدٌ تععٜع َؿاِٖٝ
ايسميكطاطٚ ,١ٝاسبكٛم املسْٚ ,١ٝاسبهِ ايكاحل ,أ ٚإٔ تًعب ايسٚض ايعهػ ,ٞشيو إٔ ٖص ٙاملؤغػات ميهٔ إٔ تسعِ ايػًط١
يف تععٜع اسبهِ ايكاحل َٔ خالٍ تٓؿٝص محالت تٛعَ ١ٝػتُط ٠يتععٜع اطط ايتعاٚ ٕٚايتؿاعٌ َا بني َؤغػات ايسٚي١
َٚؤغػات اجملتُع ٚأؾطازٚ ,ٙاملؿاضنَ ١ع ايػًطات ايتٓؿٝصٚ ١ٜايتؿطٜع ١ٝيف املٓاقؿٚ ١ايتسا ٍٚيف ايكهاٜا اشلاََٗٓ ١ا قٝاغ١
ايكٛاْني ٚتعسًٜٗاٚ ,إعساز ايسضاغات ٚاالحباخ س ٍٛايكهاٜا ٚاملؿانٌ اجملتُع ١ٝنايؿكط ٚايبطايٚ ١قهاٜا املطأٚ ٠ايطؿٌ
ٚاقذلاح اسبًَٓٚ ٍٛاقؿتٗا َع ايػًطات ايتؿطٜعٚ ١ٝايتٓؿٝصٚ ,١ٜاالغتجُاض يف املؿاضٜع شات ايعالق ١بٗسف ايتدؿٝـ َٔ
املؿانٌ اجملتُعٚ ,١ٝتكسَٓٚ ِٜاقؿ ١ايتكاضٜط املتعًك ١بايطقاب ١عً ٢ايػًطات املدتًؿٚ ,١ايعٌُ عً ٢تععٜع زٚض ايؿطز ٚازبُاعات
َٔ خالٍ نُإ اسبكٛم ٚاسبطٜات ٚاسبس َٔ االْتٗانات (املطنع ايؿًػطٝين يالتكاٍ ٚايػٝاغات ايتُٓ-2011:11 ,١ٜٛ
.)12
إٔ ايُٓ ٛاملػتُط ميهٔ إٔ ؼبسخ ؾك يف اطاض َتٛقع ٚؾؿاف َٔ ايكٛاعس ٚاملؤغػات املدتًؿ ,١سٝح دٖٛط اسبهِ
ازبٝس ٜتطًب اؾػاح ايؿطق ١يًُذتُع املسْ ٞيًُؿاضن ١يف قٝاغ ١اغذلاتٝذٝات ايتُٓ ١ٝيتهٔ قازض ٠عً ٢املؿاضن ١يف تكُِٝ
ٚتطبٝل ايدلاَر ٚاملؿاضٜع ,نُا ٜػاِٖ اجملتُع املسْ ٞيف ايتُٓ ١ٝاالْػاْ ١ٝاملػتساَ َٔ ١خالٍ تٗ ١٦ٝايعطٚف االقتكاز١ٜ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛايػٝاغ ١ٝيف ربؿٝـ ايؿكطٚ ,إػباز االعُاٍٚ ,محا ١ٜايبٚ ١٦ٝايٓٗٛض بسٚض املطأ(IFAD,1999: ٠
2-6).

ذبًَ ٌٝؤؾطات اسبهِ ايكاحل ايػت ١يف ايعطام يًؿذل 1996 ٠ـ 2014
سػب املػح ايص ٟقاّ ب٘ ايبٓو ايسٚي ٞيتشً َ ٌٝؤؾطات اسبهِ يًعسٜس َٔ ايس ,ٍٚتعٗط ْتا٥ر غ ١٦ٝيػايب١ٝ
ايس ٍٚايٓاَ ١ٝبػبب تؿاقِ االظَات ايػٝاغٚ ١ٝاالقتكازٖٚ ١ٜؿاؾٖٝ ١انًٗا ٚازاضاتٗا ٚغ ٤ٛازاض ٠اسبهِ ؾٗٝا ,نُا ٜٓطبل
ٖصا عً ٢ايٛنع يف ايعطام ٚايص ٟبايطغِ َٔ تػرل ْعاَٗا ايػٝاغ ٞبعس غٓ 2003 ١إال إ َؤؾطات اسبهِ مل دبط ٟعًٗٝا
تػٝرلات عب ٛاالسػٔ خكٛقاً ؾُٝا ٜتعًل بازباْب االَين ٚاالغتكطاض ايػٝاغٚ ٞاْتؿاض ايؿػاز ٚغٝاب زٚض ايكاْٚ ٕٛاملػا٤ي.١
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)1( ٍٚدس
)2014  ـ1996( ٠َؤؾطات ابعاز اسبهِ (املؤغػات) يف ايعطام خالٍ املس
)٤ٞ غ٤ أزا2.50- :سٝ د٤ أزا2.50+(
مكافحة الفساد

حكم القانون

النوعية التنظيمية

فعالية الحكومة

االستقرار السياسي

الرأي والمسائمة

مؤشرات المؤسساتية

وغياب العنف
السنوات

-1.53868

-1.40777

-2.03801

-1.94719

-1.85437

-1.96297

6441

-1.25464

-1.4487

-2.17287

-1.86534

-1.67069

-1.92167

6443

-1.47454

-1.30089

-2.15748

-1.86514

-1.78143

-1.9898

0222

-1.29985

-1.44782

-1.99355

-1.87626

-1.64425

-2.03253

0220

-1.21891

-1.71458

-1.42993

-1.69742

-2.4592

-1.47905

0222

-1.56606

-1.89662

-1.6468

-1.65534

-3.17681

-1.67489

0222

-1.46055

-1.78477

-1.51262

-1.66462

-2.71782

-1.40973

0222

-1.56164

-1.82438

-1.40211

-1.77472

-2.83037

-1.40849

0221

-1.57239

-1.94213

-1.32434

-1.60095

-2.79007

-1.24813

0222

-1.5705

-1.85557

-1.14698

-1.26891

-2.49826

-1.20865

0223

-1.39512

-1.78061

-1.01299

-1.22728

-2.20316

-1.15047

0224

-1.3315

-1.61839

-1.06714

-1.2261

-2.27229

-1.06335

0262

-1.22

-1.51

-1.10

-1.15

-1.95

-1.14

0266

-1.24

-1.50

-1.27

-1.11

-1.93

-1.13

0260

-1.25

-1.47

-1.26

-1.08

-2.02

-1.10

0262

-1.34

-1.36

-1.25

-1.13

-2.47

-1.21

0262

:٘ٝ املكازض االت٢ًِ ايباسجني باالعتُاز عٍٝ َٔ تٓعٚازبس
1)Source: The World Bank, 2014, the worldwide governance indicators, Aggregate
indicators of Governance 1996-2013, on website: www.govindicators.org
2 Daniel Kaufman, Aart Kraay and Massion Mastruzzr, 2009, Governance Matters
Aggregate and Individual Governance Indicators, 1996-2008, World Bank, Policy Research,
Working Paper 4978 .
3) The Worldwide Governance Indicators, 2015 Update, Aggregate Governance Indicators
1996-2014,
www.govindicators.org
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ٚتػتٓس ٖص ٙاملؤؾطات اإلمجاي ١ٝايػت ١اىل َ َٔ 31كازض ايبٝاْات األغاغ ,١ٝسٝح تعدل املؤؾطات ايعامل ١ٝإلزاض٠
اسبهِ ) (WGIعٔ صبُٛع ١بٝاْات ايبشٛخ ٚتًدل ٚدٗات ايٓعط سْٛ ٍٛع ١ٝاسبهِ َٔ خالٍ َا ٜكسَ٘ عسز نبرل َٔ
املؿاضٜع يًُٛاطٔ ٚنصيو َػح اشبدلا ٤ايعاًَني يف اي بًسإ ايكٓاعٚ ١ٝايٓاَ ١ٝسٝح ٜتِ مجع ٖص ٙايبٝاْات َٔ عسز َٔ َعاٖس
االغتطالع َٚطانع ايبشٛخ ٚاملٓعُات غرل اسبهٚ ,١َٝٛاملٓعُات ايسٚيٚ ,١ٝؾطنات ايكطاع اشبامWGI ٚ .ال تعهؼ
ٚدٗ ١ايٓعط ايطزل ١ٝيًبٓو ايسٚي ٞأَ ٚسٜط ٜ٘ايتٓؿٝصٜني ,أ ٚايبًسإ اييت ميجًْٗٛا ,حبٝح ال ٜتِ اغتدساّ  َٔ WGIقبٌ
صبُٛع ١ايبٓو ايسٚي ٞعٓس اغتٓساِٖ يتدكٝل املٛاضز.

ٚبايٓػب ١يًعطام ؾٓالسغ يف ازبس ٍٚاعالَ ٙا :ًٜٞ
َ -1ا متهٓا َٔ اسبك ٍٛعً َٔ ٘ٝبٝاْات عٔ ايعطام تػط ٞيؿذلَ ٙا ٜكاضب ايعكس َٔ ٜٔايعَٔ  ٚبٓعط ٙبػٝط٘ ْط٣
بإٔ نٌ املؤؾطات  ٚيهٌ غٓٛات ايع ٘ٓٝيعكس َٔ ٜٔايعَٔ مل ربطز َٔ خاْ ١املؤؾطات ايػايب٘ مما ٜعط ٞتكٛض َٔ ايبسا ٜ٘إ
َؤؾطات ازاض ٠اسبهِ يف ايعطام تؿٗس االزا ٤ايػ ٤ٞطٖ ٍٛص ٙايؿذل.ٙ
ٚ -2ي ٛتٓاٚيٓا املؤؾط اال ( ٍٚايطأ ٚ ٟاملػا ) ً٘٥يٛدسْا ايهعـ ايٛانح يٓػٛات َا قبٌ االستالٍ سٝح ناْت
ٖٓايو ؾك اْتدابات صبًؼ ايٓٛاب ٚاييت نإ ٜػٝطط عًٗٝا اسبعب ايٛاسس نأْتدابات  ٚنُطؾشني يالْتدابات  ٚبايٓػب١
سبط ١ٜايتعبرل مل ٜػُح يف تًو ايؿذل ٙبتأغٝؼ أ ٟدطٜسَ ٙػاٜط ٙيتٛدٗات اسبعب اسبانِ  ٚبايتاي ٞمل تهٔ ٖٓايو انجط َٔ
قشٝؿتني َػتكًتني  ٚبعس عاّ  2003دط ٣ايتٗٝأ ٙيًبس ٤بأْتدابات بطملاْٚ ٘ٝيهٔ بكا ٤املؤؾط باالؾاض ٙايػايب٘ يهٕٛ
االْتدابات ناْت دبط ٟبططٜك ١ايكا ُ٘٥املػًك٘  َٔ ٚؼبكٌ عًَ ٢كعس يف ايدلملإ ؾايػايب ٘ٝايععُ ٢سكًٛا عً ٘ٝعٔ ططٜل
اسعابِٗ  ٚبايتعن ٘ٝأ ٚبأختٝاض اسبعب املعين ٚؾل ْعاّ احملاقك٘ ٚمل ٜٓتدبِٗ ايؿعب ا ٚمل ؼبكًٛا إال عً ٢اقٛات قً ً٘ٝقس ال
تتعس ٣عٛا ٚ ًِٗ٥بايتا ٟغٝه ٕٛسكٛشلِ عًَ ٢كعس بطملاْ ٞيذلنٝتِٗ  ٚالظباظ َكاسبِٗ اشباق٘  ٚيٝـ شبسَ ١ايؿعب ٚست٢
االعالّ قشٝح إ ٖٓايو ايهجرل َٔ ايكشـ اييت تأغػت يف ايعطام بعس عاّ  2003إال إ ايٓدب اسبانُ٘ غطعإ َا
اغٛتٗا ايػًط٘  ٚاخصت ذباضب االقالّ اسبط ٙاييت ناْت تٓتكس االزا ٤اسبه َٞٛاشلع ٌٜيف طبتًـ اجملاالت ستٚ ٢قًت اىل سس
ايتكؿ ٘ٝازبػس ٜ٘يًبعض َٔ ايكشؿٝني  ٚاالعالَٝني يه ٞتػهت االقٛات املهاز ٚ ٙضباٚي ١ؾطا ٤اقالّ ايبعض َِٓٗ يكاحل
اسبه َ٘ٛإ نإ يف ايساخٌ ا ٚخاضز ايعطام ٖٚ ,صا َا دعٌ اَهاْ ١ٝذبكٝل ؾهط ٙاسبهِ ايكاحل َٔ االَٛض ايكعب٘ ايتشكٝل.
 -3أَا بايٓػب ١ملؤؾط (االغتكطاض ايػٝاغ ) ٞؾٓالسغ اضقاّ َٓدؿه٘ قبٌ عاّ َ 2003كاضْ٘ مبا بعسٖا يهٔ ناْت
ؾذل َٔ ٠االغتكطاض ايػٝاغ ٞبػبب اسبعب ايٛاسس ٚالٜٛدس تٓاؾؼ عً ٢ايػًط٘ َع أ ٟسعب اخط ,أَا بعس عاّ 2003
ؾٓالسغ إ ق ١ُٝاملؤؾط اخصت تٓدؿض انجط يف االدبا ٙايػايب املعانؼ مما دعٗال تبس ٚايػٓٛات االغٛأ قٝاغاً باملؤؾطات
االخط , ٣سٝح ناْت تهايب االسعاب عً ٢ايػًط٘  ٚايتعطـ ايٛانح يس ٣نٌ االسعاب يًشك ٍٛعً ٢املٓاقب
ايػٝاز ٜ٘ازخٌ ايبًس يف زٚاَ٘ َٔ اشبالؾات  ٚاملٗاتطات ايػٝاغ ٚ ٘ٝزا َٔ َ٘ٚايعٓـ ش ٚاشبًؿٝات ٚايساٚؾع ايػٝاغ٘ٝ
ؾاْتؿطت االغتٝاالت بؿهٌ نبرل  ٚطايت ايهجرل َٔ االنازميني ٚايهباط ش ٟٚاشبدل ٙايعػهط ٚ ٜ٘ايتاضٜذ ايط ٌٜٛاىل
١٩٤
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َٓتكـ عاّ  2014سٝح نطب االضٖاب بؿهٌ نبرل سني استًت خؿاؾٝـ ايعالّ َٔ زاعـ َسٕ عطاق ٚ ٘ٝؾعًت َا
ؾعًت َٔ االضٖاب  ٚايكتٌ  ٚايعٓـ يصيو ْط ٣إ املؤؾط غذٌ اعًْ ٢ػبَٓ ١دؿه ١ي٘ يف عاّ ٖٚ 2014صا نً٘ ٜعٌُ عً٢
تكٜٛض اَهاْ ٘ٝاالضتكا ٤بتطبٝل َؤؾطات اسبهِ ايكاحل .
 -4أَا بايٓػب ١ملؤؾط ( ؾعاي ١ٝاسبه ) ١َٛؾؿ ٞؾذلَ ٙا قبٌ االستالٍ االَطٜه ٞيًعطام ؾإ اسبكاض االقتكاز ٟعً٢
ايعطام نإ ايعاٌَ االغاغ ٞيف ايتككرل بتٓؿٝص املؿاضٜع  ٚاشبسَات ايعاَ٘  ,أَا بعس عاّ  2003ؾكس اغتُط املؤؾط باالغبؿاض
 ٚايتأؾرل بايػايب يه ٕٛسه ١َٛاالستالٍ مل تهٔ تأٖب ال َٔ ٟاشبسَات ايعاَ٘  ٚبعس تؿه ٌٝاسبه ١َٛايعطاق ٘ٝازبسٜسٙ
نا ٕ ايؿعب ٜطدب ٞخرلاً يهٔ ايهػٛطات ايػٝاغ ٘ٝيف ٚنع اؾدام ال ٜؿكٗ ٕٛؾ٦ٝاً َٔ َٓاقبِٗ  ٚاْؿػاشلِ يف غطق ١املاٍ
ايعاّ دعٌ اسبه ١َٛإ تعٗط  ٚبؿهٌ زا ِ٥يف َٛقـ عسّ ايكسض ٠عً ٢االٜؿا ٤بأٚ َٔ ٟعٛزٖا اييت قطعتٗا االسعاب ٚايٓدب
اسبانُ٘  ٚايػٝاغ ٘ٝقب ٌٝاالْتدابات ايدلملاْ ٚ ٘ٝشلصا نإ َٔ ايٛانح إ َٛقـ اسبه ١َٛنعٝـ بأَتٝاظ بعسّ قسضتٗا عً٢
ذبكٝل َا ناْت تعس بِ٘ ايؿعب.
ٚ -5ي ٛتٓاٚيٓا املؤؾط ( ازبٛز ٠ايتٓع )١ُٝٝؾٓط ٣اضتؿاع املؤؾط باالدبا ٙايػايب قب ٌٝعاّ  ٚ 2003شيو يه ٕٛايٓعاّ
ايػابل نإ ٜتعطض سبكاض اقتكاز َٔ ٚ ٟثِ َؿهً  ١ايؿش٘ يف ايعُالت ايكعب٘ دعًت ايسٚي ١تهٝل اشبٓام عً ٢ايكطاع
اشبام َٔ خالٍ قٝاغ ١يٛا٥ح تٓع ُ٘ٝٝتكته ٞايػُاح يًكطاع اشبام باالغترلاز  ٚيهٔ بس ٕٚذب ٌٜٛخاضد ٞيصا از ٣شيو
اىل نُٛض زٚض ايكطاع اشبام ؾ٦ٝاً ؾؿ٦ٝاً  ٚتٛقـ عًُ ١ٝايتُٓ , ١ٝأَا بعس عاّ  2003ؾؿٗس املؤؾط ذبػٓاً سٝح مت ؾتح
االغترلاز يًكطاع اشبام عًَ ٢كطاع ٚ ٘ٝظٗطت بعض ايًٛا٥ح اييت تػٌٗ عٌُ ايكطاع اشبام  ٚاملباؾط يف تٓؿٝص بعض
املؿاضٜع اال إ بعس عاّ  2010اخصت تتهح َعامل ايؿػاز انجط ؾأنجط يف طبٝع ١املؿاضٜع اييت متٓح يًكطاع اشبام مما دعٌ
املؤؾط ٜؿٗس تسٖٛضاً َط ٙاخطٜ ٚ ٣طتؿع باالدبا ٙايػايب ٖٚصا زي ٌٝعً ٢عسّ ايكسض ٠عً ٢تٓؿٝص غٝاغات ٚانش ١املعامل َٔ
قبٌ اسبه ٚ ١َٛعسّ غالَ ١ايكٝؼ املتبع٘ يف ايتعاٌَ َع ايكطاع اشبام.
 -6أَا خبكٛم املؤؾط ( قٛاعس ايكاْ )ٕٛؾهاْت اغتكطاض ايسٚي ١قبٌ عاّ  2003دعًت املؤؾط ٜبك ٢عًْ ٢ؿؼ
َػتٛا َٔ ٙاالغتكطاض اال إ بعس عاّ  2003اخص ٖصا املؤؾط ٜؿٗس تسٖٛضاً ٚانشاً ْتٝذ٘ االنطاض اييت سبكت بايهجرل َٔ
ممتًهات املٛاطٓني  ٚتعٜٚط ًَه ١ٝايبعض َٓٗا يكاحل ايٓدب اسبانُ٘  ٚايػٝاغ ٘ٝمما أنط بايؼ ايهطض باجملتُع ايعطاق ٞانعـ
ثكت٘ بايكاْ ٚ ٕٛعسّ قسضت٘ عً ٢االستؿاظ حبكٛم املٛاطٓني ًَ ٚهٝاتِٗ  ٚاخص ايؿػاز ٜهطب اطٓاب٘ بؿهٌ نبرل يف احملانِ
اقػاّ ايؿطط٘ ؾهالً عٔ اضتؿاع ْػب ١ازبطمي٘  ٚايعٓـ يف ايعطام ٖٚصا َا دعٌ نطٚض ٠اخص ٚقؿ ١قبٌ ايتؿهرل باْتٗاز اسبهِ
ايكاحل يعسّ تٛؾط اضناْ٘ االغاغ.٘ٝ
 ٚ -7اخط املؤؾطات َٖ ( ٛهاؾش ١ايؿػاز) ٖٚصا اخص ازبع ٤ايهبرل َٔ اٖتُاّ اجملتُع  ٚاغبؿاض ايتكسٜطات ايػايب٘
شلصا املؤؾط أش ال ٜعاٍ ايططٜل ط ٌٜٛملهاؾش ١ايؿػاز يه ٕٛاالزٚات املػتدسَ٘ ملهاؾشت٘ نعٝؿ٘ بأَهاْٝاتٗا ال تتٓاغب ٚ
تعاظِ سذِ قؿعات ايؿػاز  ٚاغتؿطا ٘٥يف َؤغػات ايسٚي٘ ناؾ٘  ,إش مل ٜططأ أ ٟذبػٔ ٚال ظاٍ ايؿػاز قا ِ٥عً ٢ايطغِ َٔ
١٩٥
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سك ٍٛاختالؾات طؿٝؿ٘ ٚيهٓٗا عب ٛاالغٛأ ٚاسبسٜح ٜط ٍٛيف ٖصا املٛنٛع مما نبح بؿهٌ نبرل اَهاْ ١ٝذبكٝل  ٚتطبٝل
َؤؾطات اسبهِ ايكاحل يف ايعطام بؿهًٗا ايكشٝح.
إٔ غْ ٤ٛتا٥ر َؤؾطات إزاض ٠اسبهِ ايكاحل يف ايعطام غاُٖت  ٚبؿهٌ نبرل يف تطادع َعسالت ايُٓ ٛاالقتكازٟ
إعاق ١ايتُٓ ١ٝاملٓؿٛزٚ , ٙسٝح مل ْط ٣إ ايعطام قس سكل أ ٟتكسّ يف تًو املؤؾطات عًَ ٢س ٣ايػٓٛات َٔ ٚ 2003سبس
االٕ  ,بٌ ٚست ٢إ ايتكٓٝـ ايسٚي ٞايصُٜ ٟعٓ ٢باسبط ١ٜاالقتكازٜ ٚ ٜ٘ػُ ( ٢زي ٌٝاسبط ٜ٘االقتكازٚ ) ٜ٘ايص ٟتكسضٙ
َؤغػٖ ١رلتر ايسٚيٚ ١ٝايصٜ ٟهِ عؿطَ ٠ؤؾطات يًشط ١ٜاالقتكازَٗٓ ٚ ٜ٘ا سط ١ٜاالعُاٍ  ٚايتذاض ٚ ٙسذِ ايسٚي١
ٚسذِ ايؿػاز  ٚسط ١ٜايعٌُ  ,ؾؿ ٞتكطٜطٖا ايكازض يف عاّ  2009مل ظبس أ ٟتكٓٝـ يًعطام نُٔ ٖصا ايسيٖ ٚ ٌٝصا ٜعين
يٝؼ ٖٓاى اْ ٟتا٥ر َٛدب٘ يهٌ املؤؾطات اييت ٜػتدسَٗا ٖصا ايسي( www.heritage.org) .ٌٝ

َعٛقات تطبٝل َعاٜرل اسبهِ ايكاحل
أٚالً :ايٛنع االَين
ٜتٓاٖ ٍٚصا ازباْب َس ٣قسض ٠ايسٚي ١عً ٢ايسؾاع عٔ أضانٗٝا َٚس ٣قسضتٗا عً ٢أسالٍ االَٔ يف ايبًس  ٚإبعاز ٙعٔ
ايتٗسٜسات بهاؾ ١أْٛاعٗا  ٚاييت َٔ املُهٔ إٔ تًُشل بِ٘ إٔ ناْت عً ٢املػت ٣ٛايعػهط ٟأ ٚاالقتكاز ٟا ٚايبَٚ ٞ٦ٝا اىل
شيو َٔ تٗسٜسات أخط.٣
ٚنُا َٖ ٛتعاضف عً ٘ٝؾإٔ االَٔ ٖٓا ٜؿٌُ نٌ االدطا٤ات اييت ػبب عً ٢ايسٚي٘ إ تتدصٖا َٔ أدٌ تأَني سسٚزٖا
اشباضد ٚ ٘ٝآَٗا ايساخً ٚ ٞغالََٛ ١اطٓٗٝا ٚإ تٗٝأ شلِ نٌ ايعطٚف املٓاغب٘ يًعٝـ بكٛض ٙتٓاٍ ضنا اجملتُع نهٌ.
ٖٓٚايو عس ٠اْٛاع يالَٔ نُا ٜكٓؿٗا ايدلْاَر اإلمنا ٞ٥يألَِ املتشس -: ٖٞٚ ٙاالَٔ ايػٝاغ , ٞاالَٔ االقتكاز, ٟ
االَٔ ايب , ٞ٦ٝاالَٔ ايكش , ٞاالَٔ ايؿدك , ٞاالَٔ ازبُاع)1(. ٞ
ٚاشا تططقٓا اىل ايعطام ؾإٔ ازب اْب االَين ي٘ اسبٝع االندل يف سٝا ٠ايعطاقٝني ايص ٜٔعاْٛا َٔ عكٛز ط َٔ ًٜ٘ٛايتسٖٛض
االَين ٚعسّ االغتكطاض  ,ؾً ٛاختكطْاٖا بايتاضٜذ اسبسٜح سٝح عاف ايعطام مثاْ ٞغٓٛات َٔ اسبطب َع اٜطإ  َٔٚ ,ثَِ يف
عاّ  1990عٓس زخ ٍٛايعطام يًهٜٛت َٚا تالٖا َٔ تساعٝات اْتٗت حبطب اشبًٝح االٚىل عاّ َٚ 1991ا بعسٖا َٔ
سكاض اقتكاز ٟملا ٜعٜس عٔ اثٓا عؿط عاَاً تػبب يف ظععع ١االَٔ ايػٝاغ ٚ ٞاالَٔ االقتكاز ٚ ٟاالَٔ ايب ٚ ٞ٦ٝاالَٔ
ايكش ٞيف ايعطام مما دعٌ ايسٚي ١تُهطؽ عًُٗا ٚدٗٛزٖا يًشؿاظ عًٖٝ ٢هً ١ٝايسٚي ٚ ١اسبه َ٘ٛانجط َٔ اٖتُاَٗا مبعازب١
االختالالت االَٓ ٘ٝعً ٢اختالف اْٛاعٗا.
ٚيف ظٌ االستالٍ بعس  2003ؾٗس االَٔ ايؿدك ٞيًُٛاطٔ  ٚاالَٔ ازبُاع ٞيًبًس عَُٛاً تسٖٛضاً ًَشٛظاً
ٚأقبح ايبًس َباح بهٌ َا ؾَٚ ٘ٝا ضاؾك٘ َٔ عسّ انذلاخ غًطات االستالٍ ألَٔ ايبًس َٛ ٚاطٓ ٘ٝبكسض تطنٝعٖا عً ٢االَٔ
ايؿدك ٞيكٛاتٗا مما أزخٌ ايعطام يف سًك٘ َؿطغ٘ َٔ ايؿطاؽ االَين ايص ٟتبازيت ؾ ٘ٝاالططاف االتٗاَات  ٚاْتؿطت اعُاٍ
االْتكاّ ايطا٥ؿ ٚ ٞايؿدكٚ ٞنطب االضٖاب أطٓاب٘ يف ايعطام  ,مما از ٣اىل تػٝرل نٌ ايتٛدٗات االغذلاتٝذ ٘ٝيًتُٓٚ ٘ٝ
االعُاض ٚاييت نإ َٔ املؿذلض عً ٢اسبه َ٘ٛازبسٜس ٙإ تطاعٗٝا ؾتش ٍٛاالٖتُاّ اىل نٝؿَ ١ٝعازب ١املؿانٌ االَٓ ٘ٝانجط َٔ
االٖتُاّ مبعازب ١أَ ١ٜؿانٌ أقتكاز ٜ٘ا ٚتُٓ ٜ٘ٛـ ٛأدتُاع ٘ٝاخط.٣
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 ٚضاؾلَ نٌ شيو أضتؿاع نبرل يف َعسٍ ايعًُٝات االضٖاب ٚ ١ٝاالْتشاض ٚ ٜ٘اييت اخصت تٓؿصٖا املٓعُات االضٖاب١ٝ
ايعاملٚ ٘ٝنص يو عًُٝات ايكتٌ ايطا٥ؿ ٞاييت َاضغتٗا  ٚال تعاٍ متاضغٗا املًٝٝؿات ايطا٥ؿٚ ٘ٝاييت ٚدست ايعطام غاس٘ َؿتٛس٘
العُاشلا  ,ؾهالً عٔ ايتؿهٝالت املػًش٘ االخط ٣اييت تؿهًت بعس االستالٍ االَطٜه ٞيًعطام  ٚناْت ايؿذلَ ٙابني
( ٖٞ )2007 – 2003ايؿذل ٙاييت غذًت أعً ٢االضقاّ شلص ِٙايعًُٝات.
ٖص ِٙايعًُٝات اغتٓعؾت ايهجرل َٔ َٛاضز ايعطام االقتكاز ٚ ٜ٘ايبؿط , ٜ٘مما تػبب يف خػا٥ط ؾاقت َ٦ات املًٝاضات
َٔ ايسٚالضات نُا ضقسٖا َطنع اغتطالع ايطا ٟايعامل , (ORB)ٞؾؿ ٞداْب اشبػا٥ط ايبؿط ٜ٘يٛسسٖا ناْت خػا٥ط
ايعطام يف تًو ايؿذل ٙحبسٚز ًَ ٕٛٝؾدل.
ْػتٓتر مما ٚضز اعال ٙإ ٖصا ايهِ اشلا َٔ ٌ٥ايعًُٝات االضٖاب ٚ ٘ٝايكتٌ ايطا٥ؿٚ ٞمما تػبب ب٘ َٔ خػا٥ط بؿطٜ٘
َٚاز ٜ٘نبرل ٙيًعطام نإ البس ي٘ إ ٜؤثط بؿهٌ نبرل عً ٢عسّ اػباز االضن ٘ٝاملٓاغب٘ يٓذاح ؾهط ٠اْتٗاز اسبهِ ايكاحل يف
ايعطام.

ثاْٝاً :االغتكطاض ايػٝاغ ٚ ٞاالدتُاعٞ
ٜ ٚعس َٔ اِٖ َكَٛات اسبهِ ايكاحل يتأثرل ٙبؿهٌ نبرل عً ٢عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتكاز َٔ ٜ٘خالٍ إَهاْ ١ٝإقاَ ١ايعسٜس
َٔ املؿاضٜع ايتُٓ ٚ ١ٜٛاشبسَ ١ٝاملتٓٛع٘  ٚيصا ؾإَٔ أ ٟخًٌ قس ٜكٝب االغتكطاض ايػٝاغ ٚ ٞاالدتُاع ٞغٝؤز ٟاىل تأثط
ايعًُ ١ٝاي تُٓ ٚ ١ٜٛإستُاالت تٛقؿٗا بايهاٌَ ٖٓ َٔٚ ,ا ْط ٣إٔ َععِ ايبًسإ ايٓاَ ٘ٝأغتُطت يف ربًؿٗا عً ٢ايطغِ َٔ
سكٛشلا عً ٢اغتكالشلا ايػٝاغ ٞاال إ اشبالؾات املػتُط ٙبني ايٓدب ايػٝاغ ٘ٝاسبانُ٘ أؾؿٌَ َع٘ نٌ اشبط االقتكازٜ٘
االقالس ٘ٝاييت نإ َٔ املُهٔ إ تٓٗض بأقتكاز ٜات ايبًسإ ايٓاَ ٘ٝبُٓٝا باملكابٌ ْط ٣إ ايبًسإ املتكسَ٘ متٝعت بك٠ٛ
اقتكازاتٗا ْٗ ٚهتٗا يهْٗٛا تعٝـ ادٛا ٤االغتكطاض ايػٝاغ ٚ ٞاالدتُاع ٞزاُ٥اً.
 ٚي ٛتٓاٚيٓا ايعطام نأسس ايبًسإ ايٓاَ ٘ٝيٛدسْا إ ايٛنع ايػٝاغ ٞبعس عاّ  2003متٝع بتهايب ايٓدب ايػٝاغ٘ٝ
عً ٢ايػًط٘  ٚاملٓاقب ايكٝاز ٜ٘يف ايسٚي٘ َٚا ضاؾك٘ َٔ اختالف نبرل يف تٛدٗات االسعاب عً ٢اختالف اْٛاعٗا  ٚايصٟ
ٚغعَ َٔ ؾل اشبالؾات يه ٕٛنٌ سعب غٝاغٜ ٞبشح عٔ َكاحل قٝازات٘ اشباق٘ بايسضد٘ االغاؽ  َٔٚثَِ َكاحل سعب٘ ٚ
ايك َ٘ٝٛا ٚايطا٥ؿ ٘ٝاييت ميجًٗا.
 ٚتؿاقُت املؿهً٘ ايػٝاغ ٘ٝانجط سني مت إدطا ٤االْتدابات ايدلملاْ ٘ٝسٝح ْ ٚعطاُ يًعسز ايهبرل َٔ االسعاب ايػٝاغ٘ٝ
اييت أْؿأت يف ايعطام ؾًِ ٜػتطع أ َٔ ٟاالسعاب إٔ ؼبكٌ عً ٢أغًب ٘ٝاْتداب ٘ٝمتهٓ٘ َٔ اؾػاٍ اندل عسز َٔ املكاعس
ايدلملاْٚ ٘ٝبايتاي ٞمته َٔ ٘ٓٝتؿه ٌٝسه ١َٛتكٛز ايبالز ,مما أزخٌ ايعطام يف َؿانٌ اناؾ ٚ ٘ٝأقبشت اشبالؾات
 ٚاالختالؾات ايػٝاغ ٘ٝتًك ٞبعالشلا عًَ ٢ؿٗ ّٛاسبهِ ايكاحل يف ايعطام  ,ؾهًٌ عٔ طبٝع ١ايذلنٝب٘ االدتُاع ٘ٝاييت ال تعاٍ
ذبٌُ ايطابع ايتكًٝس ٟبايتُػو باملؿٗ ّٛايعؿا٥ط , ٟنٌ ٖص ِٙايتذاشبات دبػست يف سذِ اشبالؾات اييت ْؿأت بني
االسعاب ايػٝاغ ٘ٝيف االْتدابات ايدلملاْ ٘ٝيعاّ  2010مما زعا اىل تسخٌ احملهُ ١االذباز ٜ٘يف قه ١ٝتؿػرل ايهتً ١االندل ٚاييت
تأثطت بسٚضٖا حبذِ ايهػٛطات ايػٝاغ ٘ٝآْصاى عً ٢احملهُ٘ ٖٚ ,صا نإ ي٘ اثط ٙايٛانح عً ٢ضباٚي ١تطبٝل َؿٗ ّٛاسبهِ
ايكاحل َٚا ضاؾل تًو ايؿذل َٔ ٠اعتكاَات يف نجرل َٔ احملاؾعات ٚاييت محًت طابع عؿا٥ط ٟاسٝاْاً  ٚأسٝاْاً اخطَ ٣جًت
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َه ٕٛأغاغَ َٔ ٞهْٛات اجملتُع ايعطاق ٚ ٞاييت تطٛضت ؾُٝا بعس َٔ اعتكاَات تطايب مبٓع ايتُٗٝـ َٓ ٚح اشبسَات اىل
املطايب٘ بأغكاط اسبه ١َٛأ ٚأقاَ ١ايؿٝسضايٝات.
يصا ٚيف ظٌ ٖص ِٙايعطٚف املهططب٘ أقبح اسبسٜح عٔ أَهاْ ١ٝتطبٝل اسبهِ ايكاحل أَطاً غرل ٚاقع , ٞيه ٕٛال ميهٔ
إػباز تكٛض ٚانح ملػتكبٌ ٖصا ايبًس يف ظٌ ٖص ِٙاالسساخ.

ثايجاً  :ايؿػاز االزاض ٚ ٟاملايٞ
يف ٖصا ازباْب ٜط ( ٣ايهػٓسض نٓٝر) يف نتاب٘ ( َٔ ادٌ صبتُع عامل ٞدسٜس) إ ٚدٗ ١ايٓعط االقتكاز ٜ٘تٓعط اىل
ايؿػاز َٔ خالٍ تطنٝع ٙعً ٢ايعالق٘ ب ٚ ٘ٓٝبني اغبؿاض َػت ٣ٛاالغتجُاض يػطض ايتُٓ ١ٝايبؿط , ٜ٘أَا ٚدٗ ١ايٓعط ايكاْْ٘ٝٛ
ؾذل ٣إ ايؿػاز َاٖ ٛإال اعبطاؾاً عٔ االيتعاّ بايكاْ , ٕٛاَا ٚدٗ ١ايٓعط ايػٝاغ ٘ٝؾتٓعط يًؿػاز َٔ خالٍ عالقت٘ يف ايتأثرل
عً ٢طبٝع ١اسبهِ ايكاحل  ,أَا ٚدْٗ ١عط عًِ االدتُاع ؾذل ٣ايؿػاز بأْ٘ خطم يبعض ايك ِٝاالدتُاع ٘ٝاييت تهط باجملتُع ,
يهٔ نٌ ٚدٗات ايٓعط تًو دبتُع يف ايػبب ايصٜ ٟكـ ٚضاٖ ٤صا ايؿػاز اال  ٖٞ ٚغ ٤ٛاغتدساّ ايػًط٘  ٚتػدرلٖا
يتٓؿٝص املكاحل اشباق٘ ز ٕٚاالنذلاخ ملكًش ١اجملتُع نهٌ.
ؾؿ ٞتكطٜط َٓعُ ١ايؿؿاؾ ١ٝايسٚي(TIS)Transparency International Secretariat ٘ٝ
ٚايص ٟتذلاٚح قَ ١ُٝؤؾط ٙيًؿؿاؾَ ٘ٝا بني (  ) 10 – 0سٝح نًُا اقذلب املؤؾط َٔ ايعؿط ٠نًُا زٍ شيو عً٢
اضتؿاع زضد ١ايؿؿاؾ ١ٝيتًو ايسٚي. ١
ازبس)2( ٍٚ
َؤؾطات ايؿػاز ايكازض ٠عٔ َٓعُ ١ايؿؿاؾ ١ٝايسٚي ١ٝيعاّ  ٚ 2010يس ٍٚطبتاضٙ
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املكسض  :ازبس َٔ ٍٚتٓع ِٝايباسجني باالعتُاز عً :٢تكطٜط َُٓغ ايؿؿايف  ٚايسٚي ٘ٝيعاّ  - 2010م .79-78
ٖصا ايتكطٜط ايص ٟقسضَ يف ايعاّ  ٚ 2010ايص ٟسلًت ايسضاغ٘ ؾ )178( ٘ٝزٚي َٔ ١ز ٍٚايعامل سٝح دا ٤ايعطام
باملطتب )175 ( ١عاملٝاً َ َٔٚؤؾط ايعؿط ٠زضدات نإ َؤؾط ايعطام ٜؿرل اىل ( )1.5زضد٘  ,أ ٟاْ٘ يف ازْ ٢زضدات
ايؿؿاؾٚ ٘ٝاييت عدلت زضد ١املؤؾط عٔ اْعساَٗا يف ايعط ام مما دعً٘ زاُ٥اً يف ْٗا ١ٜايكا ٚ ١ُ٥غابكاَ ؾك يس(ٍٚأؾػاْػتإ ,
َٝامناض  ,ايكَٛاٍ ) ٚبؿاضم ن ٌٝ٦يف زضد ١ايتكٜ ِٝٝهاز ال ٜصنط ٖٚصا َا دعٌ ايعطام يف َػتَ ٣ٛتسْ ٞعاملٝاً ٜ ٚعهؼ
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َس ٣عُل املؿهً ١اييت ٜعاَْٗٓ ٞا ايعطام  َٔٚ ,ثَِ ؾإَٔ أ ٟسسٜح عٔ إَهاْ ١ٝذبكٝل أ ٚتطبٝل اسبهِ ايكاحل يف ايعطام عً٢
االقٌ يف االَس ايكطٜب ٖ َٔ ٛنطٚب اشبٝاٍ يعسّ ٚدٛز أَ ٟؤؾطات ال ٟذبػٔ ًَشٛظ ممهٔ إ ٜططأ عًٖ ٢ص ِٙاملؿهً١
ٚاملؤغـ إ ٖص ِٙايتكاضٜط  ٚايسضاغات ايسٚي ٘ٝاييت تك ّٛبٗا َٓعُات ضباٜسٚ ٙاييت ٜؿهو بٗا ايعطام زَٚاً َٔ عسّ
زقتٗا أَ ٚطابكتٗا يًٛاقع االٕ اْٗا تعهؼ ٚبؿهٌ ٚانح َس ٣ايهعـ االزاضٚ ٟايتدًـ يف ٖٝهً ١ٝاملؤغػات ايعطاق٘ٝ
 ٚايص ٟنإ ايػبب يف تعُٝل املؿهً٘  ,ؾهًٌ عٔ تكاضٜط ايٓعاٖ ١ايسٚي ٚ ١ٝاالقً ٚ ُ٘ٝٝاحملً ٘ٝاييت نؿؿت  ٚبٓٝت ساالت
ايؿػاز اييت اقبشت زل ١نٌ ايٛظاضات  ٚاملؤغػات ايعطاق ٘ٝز ٕٚاغتجٓا , ٤نٌ َا تكسّ ػبعًٓا ال ْػتػطب غبب تٛادس
ايعطام يف ْٗا ١ٜقا ١ُ٥ايؿؿاؾ ٚ ١ٝاييت نُٓت ابتعاز ٙعٔ َؿٗ ّٛاسبهِ ايكاحل بعس إٔ أقبح املٛاطٔ ايعطاق ٞتٓتاب٘ ساي١
ؾكسإ االٌَ  ٚايٝأؽ َٔ ذبػٔ االٚناع  ٚعسّ ايطنا عٔ طبٝعْ ١عاّ اسبهِ  ٚعسّ قسضت٘ عً ٢إزاض ٠ايبًس ا ٚست ٢يف ذبكٝل
ايعساي ١االدتُاع.١ٝ

ضابعاً  :أضتؿاع ْػب ١ايبطاي ١املكٓع٘  ٚتطٌٖ ايكطاع ايعاّ
عً ٢ايطغِ َٔ سذِ ايبطاي٘ يف ايعطام ؾُٝا بعس االستالٍ االَطٜه ٞعاّ  ٚ 2003تسٖٛض ٖٝهً ١ٝاملؤغػات ايعطاق٘ٝ
ؾٗٓا ساٚيت اسبه َ٘ٛإ دبس ؾطم عٌُ شلصا اسبذِ َٔ ايبطاي٘ اال إ َٔ مت تؿػ ًِٗٝذبٛيٛا اىل ْٛع دسٜس َٔ ايبطاي٘ سٝح
إ ٖٓاى اٜهاً سذِ تطٌٖ يف ايبطاي٘ املكٓع٘ اييت اخصت تػع ٚايٛظاضات ٚايسٚا٥ط يف ايعطام ْتٝذ ١ايكبػ ١ايعؿا٥ط ٚ ١ٜايطا٥ؿ١ٝ
 ٚاسبعب ١ٝاييت اقبشت متٝع طبٝعْ ١عاّ اسبهِ  ٚذب ٍٛايٛظاضات اىل اقطاعٝات تُشهِ يكاحل عؿرل ٠ايٛظٜط أ ٚطا٥ؿت٘ أٚ
سعب٘  َٔٚ ,ثَِ ٖصا اسبذِ َٔ ايبطاي٘ املكٓع٘ أْعهؼ بؿهٌ نبرل عً ٢أغبؿاض االْتاد ١ٝيهٌ املؤغػات بسالً َٔ ظٜازتٗا
بعٜاز ٠ايك ٣ٛايعاًَ ١يهٖ ٕٛص ِٙايبطاي٘ املكٓع٘ عباض ٙعٔ ازلا ٤تػتًِ ضٚاتب يف ْٗا ١ٜايؿٗط بس ٕٚا ٟعٌُ تكسَ٘ يكاحل
ال عٔ االف َٔ ايؿهاٝ٥ني ايص ٜٔمت انتؿاؾِٗ إ نإ يف ازبٝـ ا ٚايسٚا٥ط املسْ.٘ٝ
ايبًس ؾه ً
سٝح بعس عاّ  2003عًُت غًطات االستالٍ االَطٜه ٚ ٞاسبهَٛات املتعاقب٘ بعسٖا  َٔٚباب ربؿٝض ْػب ١ايبطاي٘
اىل إغتُطاض عًُ ١ٝايتٛظٝـ ايػرل ْٛع ٚ ٞايػرل ربكك ٞز ٕٚاالنذلاخ اىل اسباد٘ ايؿعً ٘ٝسبذِ ايك ٣ٛايعاًَ٘ املطًٛب٘ يهٌ
َؤغػ٘  َٔٚثَِ قاز شيو اىل اغتُطاض تطٌٖ ايكطاع ايعاّ  ٚتهدِ أدٗع ٠ايسٚي ١املدتًؿ٘ ٖ ٚصا نً٘ اْعهؼ عً ٢ايتعاٜس
املهططز ايص ٟؾٗست٘ ايٓؿكات ايتؿػ ً٘ٝٝيف املٛاظْ٘ ايعطاقْ ٘ٝعطاً يًعٜاز ٙايهبرل ٙيف سذِ االدٛض  ٚايطٚاتب بػبب تعاٜس
عسز ايعاًَني يف املؤغػات املُٛي٘ َٔ قبٌ اسبهَٛ 1047( َٔ َ٘ٛظـ) عاّ  2004اىل ( َٛ ًَٕٛٝ 2.389.901ظـ)
يف عاّ  ٚ 2008قس قٌسِ ًض عسز املٛظؿني يف ْٗا ١ٜعاّ  2013بأْ٘ قس ٚقٌَ اىل (َٛ ًَٕٛٝ 2.980.000ظـ).
يصا ؾإٔ ٖص ِٙايعٜاز ٙايهبرل ٙيف ايبطاي٘ املكٓع٘ أنستٗا املعسالت ايهبرل ٙالغبؿاض االْتاد ٘ٝيف املؤغػات  ٚنصيو
ايذلٌٖ ايص ٟأقاب ايكطاع ايعاّ نٌ شيو ٜعس َٔ َتٓاقهات اسبهِ ايكاحل يهْٗٛا تعهؼ سايٚ ١اقع َٔ ١ٝعسّ االغتدساّ
االَجٌ يًُٛاضز االقتكاز ٜ٘يف ايبًس  ٚعًٚ ٢د٘ اشبكٛم املٛاضز ايبؿطَٗٓ ٜ٘ا ٖٚصا ؾهٌَ ايعا٥ل االندل يف أَهاْ ١ٝذبكٝل
ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜاملػتساَ٘ ,ؾهالً عٔ ايهػ ايهبرل عًَٛ ٢اظْ ١ايسٚي ١اييت ؾهًٗا دٝـ ايبطاي٘ املكٓع٘ يف املؤغػات ايعطاق٘ٝ
أنافَ عب٦اً عً ٢املٛاظْ٘ اييت ٖ ٞتعاْ ٞيف االغاؽ َٔ أظَ ١سكٝكْ ٘ٝتٝذ ١اعتُازٖا عً ٢ايٓؿ يتًُٜٗٛا ٚايص ٟؾٗست
اغعاضٖا تسٖٛضاً عاملٝاً غرل َػبٛم أز ٣اىل اغبؿاض عا٥سات ايعطام ايٓؿط ٚ ٘ٝاييت ٖ ٞاملُ ٍٛايٛسٝس يًُٛاظْ ١ايعطاق.١ٝ
١٩٩
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خاَػاً :ايبرلٚقطاط ٘ٝاالزاضٜ٘
إ ايكطاعات املػتُط ٙبني ايٓدب ايػٝاغ ٘ٝاسبانُ ١يف ايعطام بعس عاّ  2003دعًت ايهجرل َِٓٗ ٜػًو ساي١
ايبرلٚقطاط ٘ٝاالزاض َٔ ١ٜخالٍ سطقِٗ عً ٢ايتُػو بايػًط٘ ٚنطغ ٞاسبهِ  ٚزمي ١َٛغٝططتِٗ عًٗٝا سطقاً عً٢
َكاسبِٗ اشباق٘ َ ٚكاحل اسعابِٗ ٖ ٚ ,صا ايٓٛع َٔ ايبرلٚقطاط ٘ٝتطاؾك٘ صبُٛع٘ َٔ قٛاعس ايػًٛى االزاض ٚ ٟاالدطا٤ات
االزاض ٜ٘اييت تتذػس يف ضباٚي ١ايكٝازات إظٗاض متػهِٗ اسبطيف بايكٛاْني ٚايتؿطٜعات اىل اسبس ايص ٟػبعً٘ ٜكٌ اىل َطسً١
ايطٚتني ايكاتٌ يف ايعٌُ  َٔٚثَِ ٜكٛز شيو اىل تعطْ ٌٝعع ١االبساع  ٚايتطٜٛط يف ايعٌُ ٜٚكبح نٌ ؾٜ ٤ٞػرل بكٛايب
داٖعَ ٠ػبكاً ٖٚ ,صا ايٓٛع َٔ ايكٝاز ٙاالزاض ٜ٘بعٝس نٌ ايبعس عٔ اسبهِ ايكاحل  ,يصا ؾبس ٕٚايتدًل َٔ ايبرلٚقطاط٘ٝ
ٜكبح َٔ ايكعب ايٛق ٍٛاىل اسبهِ ايكاحل.

االغتٓتادات
ٜعتدل َؿٗ ّٛاسبهِ ايكاحل َٔ املؿاٖ ِٝاييت مت ايتسا ٍٚبٗا سسٜجاً عً ٢ايطغِ َٔ تٛادس ٙعً ٢ايػاس٘ ايؿهط َٔ ٜ٘غٓني
َهت  ٚايصٜٛ ٟنح ايعالق٘ بني َؤؾطات اسبهِ ايكاحل  ٚاملؤؾطات االقتكاز.ٜ٘
إٔ ٖص ِٙايعالق٘ بني َؤؾطات اسبهِ ايكاحل  ٚاملؤؾطات االقتكاز ٖٞ ٜ٘عالق٘ تهاًَ ٘ٝشلا تأثرلٖا عً ٢عًُ ١ٝايتُٓ, ١ٝ
 ٚاشا َا متَ إُٖاشلا ؾأْٗا غتؤثط عً ٢امله ٞيف ذبكٝل ايتُٓ, ١ٝاالٕ إ ٖص ِٙاملؤؾطات ال تعاٍ مل تأخص زٚضٖا ايؿاعٌ يف االقتكاز
ايعطاق.ٞ
 َٔٚخالٍ ايبشح ْط ٣إ َععِ املؤؾطات املػتدسَ٘ يتٛنٝح طبٝعْ ١عاّ اسبهِ يف ايعطام  ٚعًٚ ٢د٘ اشبكٛم
بعس االستالٍ االَطٜه ٞعاّ  2003تُبني أ َٕ ٖٓايو نعـ يف تطبٝل ٖص ِٙاملؤؾطات.
عبٔ بأَؼ اسباد٘ اىل ثٛض ٠نبرل َٔ ٙاالقالسات يف ناؾ ١اجملاالت يهْٗٓ ٞض مبؤؾطات اسبهِ ايكاحل ْ ٚطتك ٞبٗا
اىل َػت ٣ٛايس ٍٚاملتكسَ٘.

٢٠٠
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ايتٛقٝات
 )1إ االغتكطاض ايػٝاغ ٞيف ن ٤ٛايتعسز ٜ٘اسبعب ٘ٝاقبحَ ايعاٌَ االِٖ يف ايتأثرل عً ٢عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتكاز,ٜ٘
ؾًهْٗٓ ٞض بأقتكازْا عًٓٝا إ ْبسأ بتطبٝل ضؤ ١ٜاغذلاتٝذ ١ٝتعٌُ عًْ ٢ؿط غًٛى اسبٛاض ٚتكبٌ ضا ٟاالخط
َٚعازب ١املؿانٌ ايػٝاغ ٘ٝايساخً ٚ ٘ٝاالختالؾات اسبعب ٘ٝاحملً ٚ ٘ٝنطٚض ٠تك ١ٜٛايٛسس ٙايٛطٓ ٘ٝبني
ايكَٝٛات ايطٛا٥ـ املتعسز َٔ ٙادٌ إ عبكل االغتكطاض ايػٝاغ ٚ ٞبايتاي ٞذبكٝل ايتُٓ.٘ٝ
 )2ايعٌُ بؿهٌ دسَ ٚ ٟسضٚؽ  ٚبأطط  ٚتؿطٜعات قاْ ْ٘ٝٛعًَ ٢هاؾش ١ايؿػاز بهٌ أؾهاي٘  ,اْطالقاً َٔ
َعازبَ ١ػببات٘ االغاغ ٘ٝاال  ٖٞٚايبطاي٘  ٚايتهدِ  ٚاملػت ٣ٛايعاّ يالغعاض َٔ خالٍ تٛؾرل ؾطم ايعٌُ ٚ
ايبس ٤مبؿاضٜع تُٓ ١ٜٛتػتٛعب االعساز ايػؿرل َٔ ٙايعاطًني عٔ ايعٌُ  ٚتسقٝل نٛاب ايبٓو املطنطٚ ٟ
ايػٝاغ٘ املاي ٚ ٘ٝايٓكس ٜ٘يف ايعطام يًػٝطط ٙعًَ ٢ؤؾطات ايتهدِ  ٚنبح مجاسٗا قسض االَهإ  ٚايػٝططٙ
عً ٢املػت ٣ٛايعاّ يالغعاض.
 )3نطٚض ٠إعاز ٠ايٓعط يف تؿطٜع ايهجرل َٔ ايكٛاْني ٚاييت ؾُطعت َٓص عكٛز ط ٚ ًٜ٘ٛأقبشت ال تتُاؾَ ٢ع
ايتطٛضات بعس ايػٓني ايط َٔ ًٜ٘ٛتؿطٜعٗا ؾهالً عٔ نطٚضَ ٠عازب ١ايؿؿٌ ؾتطبٝل ايهجرل َٔ ايكٛاْني ٚ
خاق٘ االقتكازَٗٓ ٜ٘ا  ٚاييت أزت اىل نعـ االزا ٤االقتكاز.ٟ
 )4نطٚض ٠إػباز ايػبٌ ايهؿ ً٘ٝيف تطبٝل اغذلاتٝذ ١ٝتٗتِ بؿهٌ ٚانح مبؤؾطات اسبهِ ايكاحل  ٚنٝؿ ١ٝايعٌُ
عًٗٝا  ٚايػع ٞيتطبٝكٗا خبطٛات قشٝش٘.
 )5ايؿطٚع يف َؿطٚع تك ١ٜٛايذلاب بني ايكطاع اشبام  ٚايعاّ  ٚبأؾطاف َٓعُات اجملتُع املسْ َٔ ٞأدٌ
االضتكا ٤باالقتكاز ايعطاق.ٞ
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