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 االميؽ العاـ لمسشتجى العخاقي لمشخب والكفاءات السحتـخ  –االستاذ ضيف عبج السجيج 
 نائب االميؽ العاـ السحتـخ  –االستاذ صباح السختار 

 اميؽ الدخ السحتـخ  –الجكتؾر احسج حقي 
 االخؾة واالخؾات الحزؾر السحتخميؽ 

 الدالـ عميكؼ ورحسة هللا وبخكاتو
 

، كاف ىشاؾ جيج متػاصل ودؤوب 2003وحتى عاـ  1921العخاؾية الحجيثة عاـ  مشح تأسيذ الجولة      
لبشاء عخاؽ متصػر وحجيث يأخح بخكب التقجـ العالسي، حضث كاف ىع الجولة الحجيثة اف تعمع االنداف 

اسة في العخاقي وتدوده بالسعخفة، وتبعث الستسضديغ مشيع الى الجوؿ االوربية والػاليات الستحجة االمخيكية لمجر 
أفزل الجامعات والحرػؿ عمى اعمى الذيادات، وقج كاف التسضد مغ نرضبيع، حضث عادوا الى العخاؽ 
لضبشػا صخحا" عخاؾيا" شامخا" يتججد ويتصػر عاما" بعج عاـ، وبجأ مجمذ االعسار في العيج السمكي يشفح 

، كسا بجأت الحكػمات الستع اؾبة بتشفضح خصط التشسية القػمية خصصو والتي الزالت شػاىجىا قائسة حتى الضـػ
بعج اف اصبحت واردات العخاؽ ممكا" صخفا" لو، وكاف مغ بضغ ىحه االىجاؼ االنتقاؿ بالعخاؽ مغ قائسة 

، وبجأنا نحغ كسػاششضغ عخاقضضغ نمسذ ذلظ عمى 1985عاـ  الستقجمةالجوؿ الشامية الى مراؼ الجوؿ 
جقاء مغ الجوؿ يتمسدػف ذلظ، حتى أصبح العخاؽ مشارا" صعضج حياتشا الضػمية، كسا بجأ االشقاء واالص

ييتجػ بو، ويقجـ الخبخة والسذػرة الى الجوؿ الذؿيقة والرجيقة في مختمف السجاالت. وبحلظ يكػف العخاؽ 
عمى العخاؽ الػاحجة تمػ  تالسؤامخاقج تجاوز كل الخصػط الحسخاء السحجدة مغ قبل الجوؿ الغخبية، فبجأت 

، وبجوف أؼ 2003ذمت في تحقضق أىجافيا لع يكغ أماـ تمظ الجوؿ اال غدو العخاؽ عاـ االخخػ، ولسا ف
 غصاء شخعي او قانػني او أخبلقي. 

 الكلوخ االفتتبحُخ 
 الذكتىر محُذ شكر اجلجىرٌ

 رئُس جلٌخ اإلدارح واحملبسجخ واالحصبء والتخطُط االسرتاتُجٍ
 ادلٌتذي العرالٍ للٌخت والكفبءاد

 2019أَلىل  2 – 1إسطٌجىل 
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ولدت في ىحه السقجمة أود اف أضيف الى معمػماتكع الذيء الججيج، وليدت ىي مجخبل" سياسيا" الى 
مػضػع نجوتشا ليحا الضػـ، ولكغ ىجفي مغ ىحه السقجمة ىػ الػصػؿ الى الخجيعة الكبخػ التي مارستيا 

العخاؽ ألسمحة الجمار  بلؾامتالػاليات الستحجة االمخيكية بعج احتبلؿ العخاؽ ، ليذ ما يتعمق مشيا بأكحوبة 
بسػضػع آخخ ذو صمة بسػضػع نجوتشا، اال وىػ أدعاء الػاليات الستحجة االمخيكية أنيا ال  وإنساالذامل، 

 . إنكمتخاالبمجاف بعج االحتبلؿ كسا ىػ حاؿ شخيكتيا في العجواف  إلدارةتستمظ الخبخة 

مشية، وتعصضل عسل أجيدة الجولة، وتعضضغ ىحه الكحبة والتي نجع عشيا حل الجير العخاقي واالجيدة اال
وتػجيو عسل الػزارات، كذفت عشيا السؤلفات والبحػث  لئلشخاؼمدتذاريغ مغ قبل الحاكع السجني 

والسقاالت التي صجرت بعج االحتبلؿ في الػاليات الستحجة واوربا، ومشيا عمى سبضل السثاؿ كتاب "محػ 
 عكاف "خصة متكاممة لقمع عخاؽ وزر  ؼ االحتبلؿ االمخيكي لمعخاؽالعخاؽ" والحؼ يذضخ ؼيو الباحثضغ بأف ىج

آخخ"، وكحلظ السحاضخة الخاصة بػ  "الجضل الخابع مغ الحخوب" والتي مغ بضغ أىجافيا "خمق الجولة 
أؼ بعج اف دخمو السمػؾ. بسعشى آخخ ؼبعج تجارب الػاليات  الفاشمة"، وىحا ىػ حاؿ العخاؽ بعج االحتبلؿ

الستحجة االمخيكية في الرػماؿ وأفغاندتاف، جاء دور العخاؽ لتصبق ؼيو تجخبة متكاممة في خمق دولة 
 فاشمة بػية تصبيقيا في حخوب مقبمة وفي اماكغ ججيجة.  

صيط االستخاتيجي في السشتجػ العخاقي مغ ىحه الشقصة جاء دور لجشة االدارة والسحاسبة واالحراء والتخ
لمشخب والكفاءات، في أعجاد نجوتيا ليحا الضـػ تحت عشػاف "حػكسة السؤسدات العخاؾية في ضػء السعايضخ 
الجولية"، والتي نيجؼ مشيا الى تقػيع أداء بعس السؤسدات الحكػمية في ضػء السعايضخ الجولية، ومقارنة 

 سساثمة عمى السدتػػ الجولي.  ىحا االداء مع اداء السؤسدات ال

السعايضخ الكسية  استخجاـالى اف العقجيغ الساضضضغ، قج شيجا تػسعا" كبضخا" في  باإلشارةومغ الججيخ 
أقػػ أدلة االثبات، مغ خبلؿ عجد مغ السؤشخات الخقسية، لؿياس مدتػػ االداء في االنذصة  باعتبارىا

و فأف السؤشخات التي تع ضسغ أشارىا أعجاد بحػث نجوتشا السختمفة في القصاعضغ الحكػمي والخاص. وعمي
 ليحا الضػـ، تتسثل باالتي: 

 United Nations اإلنسائياوال": مؤشخ التشسية البذخية: الرادر عغ بخنامج االمع الستحجة 
Development Program ،ويختكد مزسػنو عمى ثبلث معصيات إحرائية ىي :الرحة ،

 لمفخد.  جسالياإلالسعخفة، مدتػػ الجخل 
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،  International Transparency الرادر عغ مشطسة الذفاؼية الجولية  :ثانيا": مؤشخ مجركات الفداد
 حضث يختكد مزسػنو عمى مؤشخ الذفاؼية. 

، ويختكد مزسػنو عمى:  Bank  World ثالثا: مؤشخ الحػكسة العالسي: الرادر عغ البشظ الجولي 
الدياسي وغياب العشف، فاعمية الحكػمة، الجػدة التشطيسية ، سيادة  اراالستقخ السذاركة والسداءلة، 

 القانػف، مكافحة الفداد.

 International  Budget رابعا: مؤشخ السػازنة السفتػحة: الرادر عغ شخاكة السػازنة الجولية
Partnership  حضث يختكد مزسػنو عمى:  شفاؼية السػازنة والسذاركة العامة والخقابة عمى ،

 السػازنة. 

خامدا:  مؤشخ الشداىة العامة: الرادر عغ السخكد االبحاث االوربي لسكافحة الفداد وبشاء الجوؿ 
European Research Centre for Anti-corruption and State- Building ،

التجارؼ، شفاؼية السػازنة،  االنفتاح، اإلدارؼ استقبلؿ القزاء، العبء ويختكد مزسػنو عمى: 
 .، وحخية الرحافةاإللكتخونيةالسػاششة 

  Forum Economic العالسي  االقترادؼالرادر عغ السشتجػ  :سادسا":  مؤشخ رأس الساؿ البذخؼ 
Worldالساؿ البذخؼ،  ، حضث يرشف السؤشخ أداء البمجاف في أربعة محاور رئيدية لتشسية رأس

 ، والسعخفة. واالنتذاروىي: القجرة، والتشسية، 

، ويختكد مزسػنو Bank  Worldسابعا": مؤشخ اداء الخجمات المػجدتية: الرادر عغ البشظ الجولي  
التخميز الجسخكي )األداء الجسخكي(، جػدة البشية التحتية  إجخاءات ةمحاور: كفاءعمى ثبلثة 

والشقل، سيػلة تختضب الذحشات وتتبع مدارىا ومعجؿ وصػؿ الذحشات  السختبصة بسجالي التجارة
 الى اصحاب الذحشات في الػقت السحجد ليا. 

، ومؤسدة Bank  Worldثامشا": مؤشخ سيػلة مسارسة أنذصة االعساؿ: الرادر عغ البشظ الجولي  
ؾياس عذخ ، ويعتسج مزسػنو عمى  International Finance Corporationالتسػيل الجولية 

 متغضخات تتعمق بسجػ تعقضج االجخاءات التشطيسية وتكمفتيا وقػة السؤسدات القانػنية. 
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 Basal Institute onتاسعا": مؤشخ بازؿ لسكافحة غدل االمػاؿ: والرادر عغ معيج بازؿ لمحػكسة 
Government   ويعتسج مزسػنو عمى اربعة عذخ مؤشخ تتشاوؿ لػائح مكافحة غدل االمػاؿ ،

 محاربة تسػيل االرىاب والفداد والسعايضخ السالية والدياسية وسيادة القانػف. و 

وبعج كل ذلظ، ليذ ىجفشا مغ عخض نتائج تقػيع اداء السؤسدات العخاؾية ىػ احباط الذعب العخاقي، 
وخرػصا" شخيحة الذباب مشيع، اذ اف العخاؽ في مخاحل تاريخو السختمفة قج مخ بطخوؼ أقدى وأصعب 

خاه الضػـ، ولكشو بعج كل محشة يقػـ أقػػ وأشج بعػف هللا وفزمو، وبعديسة وارادة شعبو.  كسا أنشا ال مسا ن
ىي  وإنسانشػؼ أف نقجـ شيادة لمػاليات الستحجة االمخيكية بأنيا حققت أىجافيا القحرة في العخاؽ بكل ججارة، 

محصة ليصمع مشيا العخاقضػف اوال" والعالع ثانيا" عمى نتائج ما تجعيو الػاليات الستحجة االمخيكية احبلؿ 
الحخية والجيسقخاشية في الذعػب السقيػرة. كسا ىي وقفة ليصمع الذخفاء في العالع عمى ما جخػ ويجخؼ في 

 العخاؽ، عدى اف يبجؿ هللا عد وجل حاال" بعج حاؿ. 

في ختاـ كمستي ىحه اال اف اتقجـ بالذكخ واالمتشاف الى االمانة العامة لمسشتجػ العخاقي لمشخب  يال يدعش
ىحه الشجوة، والذكخ مػصػؿ الى االستاذ العديد صباح السختار  إلقامةودعسيا  إقخارىاوالكفاءات عمى 

ىحه الشجوة،  إقامةعغ  أمضغ سخ السشتجػ، عمى جيػدىسا السباركة والتي أثسخت –واالخ الجكتػر أحسج حقي 
 الشجوة.  إلقامة والييأةومغ خبلليسا الى مشتدبي امانة الدخ، عمى الجيػد التي بحلت في التحزضخ 

وال يفػتشي اف أتقجـ بالذكخ الجديل الى أخي وزمضمي االستاذ الجكتػر دمحم عبج الػىاب العداوؼ عمى جيػده 
 األساتحةمخاحميا. كسا أتقجـ بخالز الذكخ والتقجيخ لكل ليحه الشجوة بكل  لئلعجادالفاعمة في السذاركة 

الباحثضغ السذاركضغ في الشجوة عمى جيػدىع الجادة والسخمرة في أعجاد البحػث التي ستعخض خبلؿ 
لكل االخػة واالخػات الحزػر  الجديلجمدات نجوتشا ىحه. كسا أتقجـ بالشيابة عغ أعزاء المجشة بالذكخ 

 مداىستيع معشا. عمى 
 دأؿ هللا عد وجل التػفضق والدجاد لخجمة العخاؽ والعخاقضضغ ... والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو.  ن
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 وادلعبصر احلىكوخ ادلؤسسُخ ثني الفهن الكالسُكٍ

 هع االشبرح اىل حىكوخ االداء االلتصبدٌ يف العراق 

 الذكتىر سعذ حموذ عثوبىاالستبر 

تبحػث ىػحه الػرقػة مػغ خػبلؿ مػشيج عمسػي معشػى الحػكسػة و اسػباب ضيػرىػا و فػائػجىا و قػاعػجىا و كػػحلظ 
و الدػػبب فػػي ىػػحا التفرػػضل لػضػػع القػػارغ امػػاـ حدمػػة مػػغ السعمػمػػات قبػػل اف يمػػج الػػى .آليػػو تشفضػػح اىػػجافيا 

مفيػػػػـػ حػكسػػػػة االداء السؤسدػػػػي واعتبػػػػخ أف مضػػػػجاف التصبضػػػػق .و مػػػػغ الجػػػػجيخ بالػػػػحكخ اف الباحػػػػث اسػػػػتخجـ 
الحكػمات ال بج أف تخزع لمحػكسة باعتبارىا السؤتسشة عمى السػاؿ العػاـ و ادارة ثػخوات البمػج و اسػتجامتيا،  
و تتدػػابق الػػجوؿ الشاجحػػة الػػى تحفضػػد مػاردىػػا البذػػخية  واالقترػػادية  وتبحػػث عػػغ فػػخص لتتسضػػد فػػي االداء 

السػػػتقامة و العجالػػػة ، و تحجيػػػج السدػػػؤولية و السدػػػألة ، و الجػػػجيخ فػػػي ىػػػحا السؤسدػػػي لزػػػساف الذػػػفاؼية و ا
الػرقػػػة انيػػػا اعتبػػػخت االداء السؤسدػػػي مفيػػػـػ يشصبػػػق عمػػػى االداء االقترػػػادؼ و فػػػي بمػػػج تتػػػػفخ ؼيػػػو جسيػػػع 
عػامل الشجاح يدجل  فذبل في اداره االقتراد بدبب تفذي ضاىخة الفداد و االستحػاذ عمػى السػاؿ العػاـ و 

اغ البمج مغ مػارده االقترادية و مػارده البذخية الكفؤة ، و لؿياس االداء بضغ فاشل و ناجح حمل الباحث افخ 
 حدب ما اتيح لو مغ بيانات االداء االقترادؼ .

و بسػضػػػػعية و حخؼيػػػة و بالسقارنػػػة السخجعيػػػة  نجػػػج أف ىشػػػاؾ ىػػػجرا  ىػػػائبل  فػػػي  2003فػػػي ىػػػحا البمػػػج بعػػػج 
و ـيكػػل االنتػػاج وزيػػادة اعتسػػاده عمػػى مػػػرد الػػشفط مػػع دمػػار لمقصاعػػات االنتاجيػػة السػػػارد و واتجاىػػا لتذػػػي

والخجميػػة ولمبشيػػة التحتيػػة  والرػػحة والتعمػػيع بدػػبب شػػضػع ضػػاىخة غيػػاب السحاسػػبة والسدػػؤولية .أؼ غيػػاب 
معػػايضخ لحػكسػػة االداء وفقػػجاف الحػػافد لمبشػػاء وضػػساف مدػػتقبل االجيػػاؿ القادمػػة .حضػػث صػػشف العػػخاؽ مػػغ 

شػػى البمػػجاف وشػػعبو يعػػاني مػػغ تخكػػد الثػػخوة وسػػػء اعػػادة تػزيعيػػا واخػػتبلؿ ـيكػػل االنتػػاج وانتذػػار ضػػػاىخ أغ
 ؼىػػػ استذػػخاشػػاذة تيػػجد مدػػتقبمو فػػي جسيػػع الشػػػاحي . فالتحػػجؼ لػػيذ امشػػي فقػػط انسػػا التحػػجؼ االساسػػي 

 السدتقبل مغ خبلؿ متانة البشاء االجتساعي واالقترادؼ والثقافي .

 

ات الفذػػػل ىػػػي  السعػػػجالت السشخفزػػػة لشسػػػػ الشػػػاتج السحمػػػي بػػػجوف الػػػشفط و ارتفػػػاع  ندػػػب كانػػػت اىػػػع مؤشػػػخ 
البصالة والتزخع و عجد مضداف السػجفػعات واعتسػجت االرقػاـ مػغ مرػادرىا الخسػسية الذػحيحة رغػع القشاعػة 
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تكػف ذات بأنيا ليدت حؿيؿية . و اخضخا  يتػصل الباحث الى اف التيجيجات الجاخمية التػي سػتػاجو العػخاؽ سػ
اثػػػار متذػػػعبة أشػػػبو بتػػػأثضخ الػػػجومضشػ اذا لػػػع يتػقػػػف الفدػػػاد و يػػػتع انذػػػاء مشطػمػػػة حػكسػػػة مدػػػتقمة لزػػػساف 

 مدتقبل االجياؿ . 
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 تطجُك هعبَري احلكىهخ ادلؤسسُخ يف العراق لتعسَس االصالحبد االلتصبدَخ

 والتٌوُخ االدارَخ وهكبفحخ الفسبد

 حموذ الٌعُوٍاالستبر الذكتىر 

 االعوبل كلُخ –اجلبهعخ االردًُخ 

 ادللخص
زاد االىتساـ في الدشػات االخضخة في العجيج مغ الجوؿ العالع فػي تصبضػق معػايضخ الحكػمػة السؤسدػية لغػخض 
زيادة كفاءة وفاعمية السؤسدات لمػصػؿ الى حالة الشجاح والتسضػد فػي االداء مػغ خػبلؿ الذػفاؼية والسدػاءلة 

غالبيػػػة دوؿ العػػػالع ىػػػحه السعػػػايضخ  والقزػػػاء عمػػػى عسميػػػة الفدػػػاد االدارؼ والسػػػالي والدػػػبب الحؿيقػػػي العتسػػػاد
ومػػا تبعيػػا مػػغ ازمػػات اقترػػاديو وقػػج اكػػج البشػػظ  2008وعػػاـ  1929والكدػػاد العطػػيع  ةاالقترػػاديلبلزمػػات 

الػػجولي فػػي ادبياتػػو اف تصبضػػق معػػايضخ الحكػمػػة ضػػسغ حقػػػؽ السػػػضفضغ وتحجيػػج واجبػػاتيع اضػػافة الػػى اف 
االقترػػادية لتحقضػػق التشسيػػة السدػػتجامة وقػػج اكػػجت مؤسدػػة  الحكػمػػة تعبػػخ عػػغ امكانيػػة ادارة الػػجوؿ لسػاردىػػا

معػػايضخ الحكػمػػة سػػيكػف خػػارج الترػػشيفات الجوليػػة وشػػيج العػػخاؽ بعػػج  عال يتبػػالتسضػػل الػػجولي اف اؼ نطػػاـ 
حالػػو مػػغ التػػجىػر االقترػػادؼ واالجتسػػاعي وسػػيصخت احػػداب شائؽيػػة عمػػى الحكػػع يحتػػاج  2003االحػػتبلؿ 

صبضػػق معػايضخ مشطسػػات دوليػة لغػػخض االشػخاؼ عمػػى ىػجر السػػاؿ العػاـ وعسميػػات العػخاؽ وفػي ىػػحه السخحمػة ت
غدػػػل االمػػػػاؿ وتيخيػػػب الثػػػخوات اضػػػافة الػػػى تػػػأثضخ سػػػمبي عمػػػى دوؿ السجػػػاورة لػػػحلظ نقتػػػخح تصبضػػػق معػػػايضخ 

 الحكػمة السؤسدية بإشخاؼ دولي لغخض الحفاظ عمى ثخوات العخاؽ السادية والبذخية .
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 حىكوخ ادلىارد يف العراق وفمًب دلؤشر هعهذ حىكوخ ادلىارد الطجُعُخ

 ا. د. حموذ عجذ الىهبة العساوٌ

 

 رغع اف العخاؽ يستمظ خامذ أكبخ احتياشيات الشفط الخاـ السثبتة، فيػ مغ أىع مشتجي الشفط ومرجرؼ 
%مػػغ إمػػجادات الػػشفط العالسيػػة، وىػػػ ثػػاني أكبػػخ مشػػتج لمػػشفط فػػي  4الػػشفط الخػػاـ. ويشػػتج العػػخاؽ حاليػػا قخابػػة 

مشطسة "أوبظ" بعج السسمكة العخبية الدعػدية. اال اف اداء قصاع الشفط والغاز في العخاؽ صشف وفقػا  لسؤشػخ 
بانػػػو ذو أداء  2017ـ لعػػػا     Resource Governance Indexمعيػػػج حػكسػػػة السػػػػارد الصبيعيػػػة 

 61ضعيف في محػريغ مغ محاور تقضيع الحػكسة، واعتبخت بضئة التسكضغ بانيا رديئػة وحرػل عمػى مختبػة 
 دولة. 89مغ 

الرػػادر مػػغ معيػػج حػكسػػة  Resource Governance Indexيتشػػاوؿ البحػػث مؤشػػخ حػكسػػة السػػػارد 
، والػقػػػؼ عمػػى االسػػباب التػػي ادت الػػى حرػػػؿ 2017السػػػارد الصبيعيػػة فػػي ضػػػء التقخيػػخ الدػػشػؼ لعػػاـ 

أف مكػنات تحقضػق الؿيسػة وإدارة اإليػخادات لى البحث إوتػصل  ( ،89( مغ بضغ )61العخاؽ عمى التختضب )
 و الججوؿ التالي:كاف ضعيفا . واف البضئة التسكضشية كاف سضئا ، كسا يعخض

 
 التقضيع السختبة مزسػف الستغضخ الستغضخ

السؤسدات السسمؾكة لمجولة، واالثار السحمية،  تحقضق الؿيسة
 والزخائب، ومشح التخاخيص

 ضعيف 52/100

البيانات السفتؾحة، واالستقخار الدياسي وغياب  إدارة اإليخادات
العشف، ومكافحة الفداد، وسيادة القانؾف، جؾدة 
 المؾائح، فعالية الحكؾمة، وابجاء الخأي والسداءلة

 ضعيف 47/100

السؾازنة الؾطشية، تقاسؼ ايخادات السؾارد عمى  بضئة التسكضغ
السدتؾى الحكؾمات السحمية، وصشاديق الثخوة 

 الديادية

 ردؼء 16/100
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تشفضح الججؼ والفعمي لمقػانضغ والمػائح في مجاؿ الرشاعات ولغخض معالجة ىحه الحالة يتصمب ال
اإلفراح .و  Poorوسضئة  Weakاالستخخاجية وبخاصة في السجاالت التي تع تأشضخ مدتػيات ضعيفة 

الكامل عغ مجفػعات الذخكات لكي تربح البيانات شاممة ومفّرمة بذكل كافي لسشاقذة الدياسات 
الحكػمات والسجفػعات التفرضمية. والعسل عمى تحدضغ كفاءة وفاعمية والقخارات والرفقات التي تعقجىا 

شخكات الشفط الحكػمية التي خزعت لمسؤشخ، والعسل عمى إنذاء نطاـ حػكسة مدتقل. وضساف أف يجخؼ 
ا تدتشج إلى الكفاءة، والتأكضج عمى الخبخات الفشية بجال  مغ السحاباة  التعضضغ شبق ا لزػابط محجدة جضج 

والسحاصرة الصائؽية. وضساف وحساية حخية األكاديسضضغ والرحفضضغ والباحثضغ والسػاششضغ  الدياسية
وتسكضشيع مغ رفع صػتيع ومداءلة الحكػمة عغ الخخوقات في تبجيج الثخوات الصبيعية الػششية. واصجار 

عايضخ قػانضغ تزسغ سيػلة وحخية الػصػؿ لمسعمػمات في قصاع الشفط والسػارد الصبيعية. وتصبضق م
اإلفراح مغ خبلؿ نذخ االتفاؾيات والعقػد التي تبخميا الحكػمة مع الذخكات العاممة في مجاؿ السػارد 
الصبيعية، ونذخ تقاريخ دورية، واعجاد دراسات عغ األثخ البضئي لمحفاظ عمى مرالح الجضل الحالي 

يادات اإلدارية بعضجا  عغ واألجياؿ والسدتقبمية. تصبضق معايضخ السداءلة ووضع معايضخ الختيار الؿ
 السحاصرة، واالنزساـ لبلتفاؾيات الجولية وتيضئة الجعع الفشي والسالي والسؤسدي لمحػكسة.
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 الفسبد ادلبيل يف العراق واالثبر السلجُخ علً االلتصبد العرالٍ

ًذَن العجُذٌشبكر حموىد أ. د. ًجُه   

 االجتساعيػةوالتشسيػة  االقترػاديةالفداد السالي مغ أكبػخ السذػكبلت التػي تقػف عائقػا" فػي عسمنػة التشسيػة  يعج
ػػػية فػػػي  االقترػػػادية واالجتساعيػػػةفػػػي السعػػػانيضخ األخبلؾيػػػة  االنحػػػخاؼلسػػػا يحسمػػػو الفدػػػاد مػػػغ صػػػػر  والديناسن

 أسالنضب أدارة الجولة والحكع ومخاشخىا عمى السجتسع وسيادة الجولة .
واألداء السػػػػالي لمبمػػػػج  واالجتسػػػػاعي االقترػػػػادؼف الفدػػػػاد السػػػػالي فػػػػي العػػػػخاؽ يذػػػػكل خصػػػػػرة عمػػػػى األمػػػػغ أ

 اسػتثسارعمى الساؿ العاـ , وسػء  واالستيبلءاستخجاـ الدمصة , ءةوإساباستغبلؿ الشفػذ ,واقراء الكفاءات , 
ية والتشطنيسنية ,وتغنضضب القػانػف والخقابػة السالنيػة ,لتحقضنػق مرػالح  االقتراديةالسػارد  السادية والبذخينة والصبنيعن

ػػػخ مذػػػخوعة لمجيػػػات السػضفػػػة فػػػي يوسن  اقترػػػادية ػػػػية يدارة الجولػػػة ألشػػػخاؼ العسمنيػػػة الدن إاسػػػينة ومشػػػافع غن اسن
ية . وبحلظ يسثل جخنيسة مشطسة ذات أبعػاد سن  ػية يوألشخاؼ خارجن تدػاىع فنيػا شػبكة دولنيػة لتفػخنغ  ديةواقترػااسن

لمسجتسػع العخاقػي  واالجتساعيػةة األخبلؾيػة ينػوتػجمضنخ البش االقتراديةمػارد العخاؽ  استشداؼأجشجاتيا مغ أجل 
ػية فػي الكدػب غنػخ السذػخوع مقابػل التشفضػح  ة التحتنيػة شينػألجشػجات ذات أبعػػاد فػي تفكيػظ البوخمق عسمنية تشافدن

يػػػات  االقترػػػاديةلمسػػػػارد  ػػػل السجتسػػػع  تحػػػت شػػػعارات ومعتقػػػجات لسخجعن  باإلسػػػبلـ مػػػا يدػػػسىوالبذػػػخينة والتجين
ياسي والػالنية السصمقة في التدمط  يػة الػششيػة والن  وإدارةالدن يػخبصيع  السجتسع مػغ لػجف أشػخاص مشدوعػي اليػن

شيػػخاف وواشػػشصغ بالذػكل الػػحؼ يخػجـ السرػػالح والتبعينػػة  مػػا بػضغرابػط بالسػاششػػة والػػالء لمعػػخاؽ وجػػل والئيػع 
يادة  يسقخاشنية األمخنيكينة. اإليخانيةوالنية الفؿينو  عباءةبل وشخذمتيا تحت  الػششية األجشبنية وتفتضنت الدن  والجن

 مطاىخ الفداد السال ي في العخاؽ في : وتتجمى
لسرػػارؼ ومؤسدػػات مالنيػػة  ببنيػػع الػػجوالرمػػداد بنيػػع العسمػػة الرػػعبة الػػحؼ يقػػػـ بػػو البشػػظ السخكػػدؼ  (1

يػػػػة غضنػػػػخ مدػػػػجمة وحؿيؿيػػػػة مدػػػػجمة ومسمػكػػػػة لجيػػػػات خارجينػػػػة تحػػػػت أغصنيػػػػة وششنيػػػػة لتغصنيػػػػة  وىسن
يػػػة  االسػػػتضخادات يػػػب العسمػػػة الرػػػعبة الػػػى أشػػػخاؼ خارجن ػػػخ حؿيؿيػػػة لتيخن الت ػػػي يغمػػػب عمنضيػػػا كػنيػػػا غن

 " عمى حداب السرمحة الػششينة. اقترادياودعسيا 
 
تبش ػي التقػارينخ السالنيػة لػجينػاف الخقابػة السالنيػة والسحاسػبنضغ السدػتقمضغن  وعػجـ األخػح بسػا تتزػسشو مػغ  ( عجـ2 

ية دوف أتخػاذ   اإلجػخاءاتالتحفطات والسبلحطات مػغ قبػل الدػمصة التشفنضحنيػة, وتسخنيخىػا عمػى الدػمصة التذػخنيعن
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يح ,لسػا ليػا مػغ تقػاشع ؼ  السرػالح السذػتخكة والسدػاس  والقزائية الساليةالخادعة  لغخض السعالجة والترحن
 في أدارة الدمصتنضغ . 

الػحػػػجة الحدػػػابينة السالنيػػػة والخقابنيػػػة لمقػػػػائع  وانعػػػجاـالسػػػػازؼ لمسخكػػػد  لئلقمػػػيعوالسػػػالي  اإلدارؼ  االسػػػتقبلؿ( 3
ز الشفالسالنية والحداب الختامي لمبشظ السخكدؼ ووزارة السالنية وال ات العامػة قػسػازنة العامة لمجولة رغع تخرن

 وندبتو مغ السػارد الشفصنة ؼ  السػازنة .  لئلقميع
رػػػػات 4 يغ الخئاسػػػػات الػػػػثبلث ؼ  السػازنػػػػة العامػػػػة والحدػػػػاب قػػػػالشف و( ضػػػػخامة التخرن ات واألنفػػػػاؽ لػػػػجواون

 الختامي لمجولة .
  احتيناش ي البشظ السخكدؼ مغ العسمة الرعبة  . استشداؼ( 5
يػننية القخوض والفػائج التي يعجد الػضع السالي عمػى  واالزديادػاتخ ( العجد السالي الست6 السزصخد في مجن

 .   االقتخاضعغ شخيق إال سجادىا 
فػي تذػغنضل محصػات  لبلسػتخجاـالغػاز الصبنيعػي  اسػتضخاد(اليجر في ثخوة الغاز الصبينعي  وحجع األنفػاؽ فػي 7

 . تػلنضج الصاقة الكيخبائنية 
 السعمػمات وتبضيزيا لرالح مدؤولي سمصة الحكع . إخفاءودوره ف ي  اإلعبلمي( التزمنضل 8 
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 لعٌخ ادلىارد يف العراق ، حمُمخ أم وهن ؟
                                                                 

 أ.د. حبمت هبتف الطبئٍ
 

 ىل تفضج وفخة السػارد الشسػ االقترادؼ أـ تزخ بو ؟ 
 وىل اف لمتخصيط القجرة عمى التحكع في تػجضييا ؟ 

ا ال يشتيي في األدبيات االقترادية. اف مغ السشصقي أف نفتخض أنو مغ   لقج جحب ىحا الدؤاؿ نقاش 
)عمى افتخاض أف كبل البمجيغ  الستػقع أف يشسػ بمج لجيو مػارد أكبخ بذكل أسخع مغ بمج آخخ فقضخ السػارد

متذابياف في ضخوفيسا(. ورغع مشصؿية االفتخاض اال اف واقع الحاؿ ليذ كحلظ. فالكثضخ مغ الجوؿ التي 
تترف بػفخة مػاردىا فذمت في تحقضق معجالت نسػ في دخػؿ افخادىا بحات السدتػػ الحؼ حققتو بمجاف 

بضغ القػػ السترارعة لمديصخة عمى تمظ السػارد والتي  فقضخة في مػاردىا. البل ودخمت في صخاعات داخمية
اوصمت بعزيا الى حج الجخػؿ في الحخوب  االىمية. او اف مػاردىا اوقعتيا فخيدة لمبمجاف الكبخػ وفي 

 كبل الحالتضغ كانت وفخة السػارد نقسة عمضيا بجال مغ اف تكػف نعسة ليا.
خامذ اكبخ بمج مغ حضث حجع احتياشاتو  يأتيى االقل انو العخاؽ الحؼ يستمظ قجرا كبضخا مغ السػارد ، عم

بمغتو دوؿ  الشفصية ، ىل استصاع اف يخصط الستخجاـ ىحا السػرد بذكل كفػء ، وىل استصاع اف يبمغ ما
اترفت بامتبلكيا  مػارد وفضخة. لقج شيج ىحا البمج حؿبا تتبايغ مغ حضث نػعية انطسة الحكع السديصخة ومغ 

 حضث نػعية التحجيات اضافة الى تبايغ في حجع العائجات التي استصاع الحرػؿ عمضيا مغ ىحا السػرد. 
القخف الساضية نتيجة لمعسل بسبجأ مشاصفة اف تشامي عائجات العخاؽ الشفصية  بجأ مشح اواخخ اربعضشيات 

االرباح الحؼ انتقل مغ فشدويبل الى الدعػدية  ومغ ثع الى دوؿ اخخػ والحؼ ادػ الى تغضخ شكل الجولة 
وتحػليا مغ دولة تقمضجية معتسجة عمى الدراعة الى دولة ريعية معتسجة في انفاقيا الحكػمي وبذكل كبضخ 

 ت مغ صادراتيا الشفصية.عمى ما تحقق الجولة مغ ايخادا
لقج بحلت الحكػمات الستعاؾبة عمى حكع ىحا البمج جيػدا متفاوتة في التخصيط الستثسار مػرد الشفط مغ 
خبلؿ اعتساد نسػذج االقتراد السعتسج عمى الشفط . لقج كانت البجاية مع تػجو مجمذ االعسار القائع عمى 

ومغ ثع التشسية  1964(  وتبعو مشيج تاميسات % انفاؽ جارؼ 30% انفاؽ استثسارؼ و 70قاعجة  )
% انفاؽ 70% انفاؽ استثسارؼ و 30االنفجارية وحخؽ السخاحل في عقج الدبعضشات وصػال الى قاعجة   )

 جارؼ( 
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كالزخائب وعجـ الخبط بضغ  لالتحرضاف مغ بضغ سضئات الجولة الخيعية اىساليا لسػارد اخخػ مسكشة 
االنتاجية واالجػر والتػسع في سياسات التػضيف الحؼ ادػ الى تزخع جيازىا االدارؼ. اف االستخجاـ 

مغ ارتفاع اسعار الشفط والتي ىي بجورىا متحبحبة ادػ الى اخفاؽ الجولة  تتاليةالخاشئ لمعػائج الشفصية الس
 اسعار الشفط. تلتحبحباضخ خاضع الى تحقضق تشسية مدتجامة  واقتراد متشػع غ
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 الُخ همرتحخ للحذ هي ظبهرح ثطبلخ اخلرجيني ثبعتوبد
 التذرَت التحىَلٍ   

 االستبر الذكتىر عجُذ حموىد حمسي السوثعٍ
 كىردستبى -العراق -السلُوبًُخ -جبهعخ جُهبى

 

االشػػخ البذػػخية  لتأىضػػليدػػتشج عمضيػػا تشفضػػح الخصػػط والبػػخامج  التػػييعتبػػخ التػػجريب احػػج االعسػػجة الخئيدػػية 
عمػػػػى اكدػػػػاب  التحػػػػػيميلغػػػػخض زيػػػػادة الذػػػػخيحة االنتاجيػػػػة ورفػػػػع مدػػػػتػػ الكفػػػػاءة ، ويعسػػػػل التػػػػجريب 

الخػخيجضغ ميػارات ججيػجة ومتخررػة ابعػػج واعسػق مػغ السيػارات التقمضجيػػة السكتدػبة عػغ شخيػق التعمػػيع 
 ياسػتخاتيجاط في سػؽ العسل. تسثمت اىجاؼ التػجريب التحػػيمي بيػجؼ والتي تسكشيع باالنخخ  االكاديسي

 يتسثل في : االسياـ في معالجة مذكمة  بصالة الخخيجضغ واىجاؼ عامة تتسثل :

 زيادة الفخص في الحرػؿ عمي العسل   -1
 رفع قجرات الخخيجضغ وتسكضشيع عبخ التجريب -2  
 واثخة في احجاث التشسية.زيادة الػعي بأىسية التجريب التحػيمي - 3
 االعبلء مغ الؿيسة االجتساعية واالخبلؾية لمعسل السيشي الحخ. -4
 تػفضخ تخررات وميارات نادرة ومخغػبة في سػؽ العسل -5 
 

تزػسشت الػرقػػة ، عػخض مفيػػػـ التػجريب التحػػػيمي والتشفضػح وتحجيػػج الخؤيػا والخسػػالة واالىػجاؼ ، اضػػافة 
لسذػػاركة ومخاحػػل التشفضػػح ، كسػػا تػػع تػضػػيح السكػنػػات السقتخحػػة لمسذػػخوع الػػى السػػشيج واالليػػة وشػػخوط ا

 التقػيع .  آلليةوالتي شسمت  ستة مجاالت ، ادارية وىشجسية وزراعية ، كسا تزسشت الخقة تػضيح 

 خمرت الػرقة الى مجسػعة مغ االستشتاجات والتػصيات اىسيا :

جضغ   مػغ خػبلؿ إكدػابيع ميػارات عسميػة وبػحلظ إف التجريب التحػيمي  يؤدؼ الػى رفػع قػجرات الخػخي1-
فانػػو  يدػػػاىع فػػػي معالجػػػة  ضػػػاىخة البصالػػػة  لمخػػخيجضغ اضػػػافة الػػػى  اف التجخبػػػة  تدػػػاىع بديػػػادة الػػػػعي 

 بأىسية  التجريب التحػيمي .
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ضخورة ؾياـ وزارة العسل والذؤوف االجتساعية بإعػجاد دراسػات مدػحية لحاجػة سػػؽ العسػل وكػحلظ  - 2
 تجربضغ في أعساليع.متابعة الس

ضػػخورة الؿيػػاـ بػػالتقػيع عمػػى مػػخحمتضغ عشػػجما يبػػجأ الستػػجرب بالتػػجريب والسخحمػػة الثانيػػة بعػػج انتيػػاء  - 3
 التجريب لغخض ؾياس السيارات الحؿيؿية التي اكتدبيا وتقػيع البخامج السختمفة .

 وضع الية دعع لمخخيجضغ الحيغ اجتازوا الجورات التجريبية مغ خبلؿ : - 4 
 

اعصػػػاؤىع االولػيػػػة فػػػي الحرػػػػؿ عمػػػى السػاقػػػع التػػػي يسارسػػػػف ميػػػشيع بيػػػا فػػػي السشاقرػػػات  -أ       
 والسدايجات ، ومشح شيادات مسارسة السيشة .

وضػػع اليػػة دعػػع الخػػخيجضغ بقػػخوض ميدػػخة  لتحقضػػق  االىػػجاؼ االقترػػادية  واالجتساعيػػة  -ب       
 .لمتجريب التحػيمي 
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 ادلىازًخ العبهخ جلوهىرَخ العراق ثبدلعبَري الذولُختمىَن 
 )ادلىازًخ ادلفتىحخ(

 الذكتىر محُذ شكر اجلجىرٌ
 رئُس جلٌخ االدارح واحملبسجخ واالحصبء والتخطُط االسرتاتُجٍ

 

تعتسج الدمصتضغ التشفضحية والتذخيعية في العخاؽ، الػسائل التقمضجية في اعجاد السػازنة العامة لمجولة 
مع  عال تشدجومشاقذتيا والسرادقة عمضيا وتشفضحىا، اال اف ىحه االسذ واالجخاءات مغ الػاضح انيا 

اف االخح بالسعايضخ  فخضية  لحا فاف ىحا البحث ييجؼ الى التحقق مغ .السعايضخ الجولية في ىحا السجاؿ
الجولية ؼيسا يتعمق بالسػازنة العامة لمجولة في مخاحل االعجاد والتذخيع والتشفضح، سيكػف لو أثخ كبضخ عمى 

 تحقضق االىجاؼ االقترادية واالجتساعية التي تتزسشيا ىحه السػازنة. 

تعخؼ السػازنة السفتػحة عمى أنيا " ؾياس مجػ الذفاؼية والسذاركة السجتسعية والسداءلة، ؼيسا يتعمق  
  بالسػازنات العامة في البمجاف حػؿ العالع.

ويتسثل اليجؼ الشيائي لذخاكة السػازنة الجولية في ضساف استخجاـ السػارد العامة بذكل أكثخ فعالية 
ية العادلة والسدتجامة في البمجاف حػؿ العالع، اذ تسثل أىجاؼ التشسية السدتجامة، لسكافحة الفقخ وتعديد التشس

ججوؿ أعساؿ تشسية يتدع بالصسػح لمدشػات الخسدة عذخ القادمة. وىي تدعى لمتعامل مع األوجو الثبلثة 
تػفخ فخصة  لمتشسية السدتجامة، وىي: الخفاـية االقترادية والتشسية االجتساعية والحساية البضئية. وىي

واضحة لمحكػمات لتػفضخ الخجمات في القصاعات الحضػية، مثل الرحة والتعميع، وخمق تأثضخ عمى حياة 
 .البذخ

ىػ التقضيع السدتقل الػحضج في العالع لؤلركاف  2006وُيعج مدح السػازنة السفتػحة الحؼ تع إشبلقو في عاـ 
 ابة،  السذاركة العامة.الثبلثة لسداءلة السػازنة العامة: الذفاؼية،  الخق
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و  2015،  2012، 2010وقجر تعمق االمخ بالعخاؽ، فأنو شارؾ في عسميات مدح السػازنة لمدشػات 
( مغ أجسالي 3،  3،  4، 0، وقج كانت نتائج التقػيع الدشػية حرػؿ العخاؽ عمى درجات )2017

ج مخضبة ( درجة، وبحلظ يكػف تقػيع العخاؽ في اسفل قائسة التقػيع وبشتائ100درجات التقػيع البالغة )
، رغع انيا تتشاسب مع واقع حاؿ تعاشي الجيات الخسسية العخاؾية مع مػضػعة السػازنة في مخاحل لآلماؿ

 االعجاد والسرادقة والتشفضح.  
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 )اثر خصبئص الرَبدٌ يف ادارح االزهخ السراعُخ يف العراق (

 الذكتىر مجبل الذورٌ

 

استثشائية كاف ليا التأثضخ عمى القصاع الدراعي الحؼ تػخدػ كثضػخا ومػا يتصمػب لسا يسخ بو العخاؽ مغ ضخوؼ 
ذلظ مغ جيػد استثشائية وقجرات وشاقات عالية لخمق اضافات ججيػجة وابتكػارات خبلقػة تبلقػي شمبػا ورواجػا 

اس في القصاع الدراعي او انذاء مذاريع ججيجة وفعاليػات مزػافة تتجدػج فػي العسػل الخيػادؼ الػحؼ يقػػده انػ
قػػادريغ عمػػى خمػػق كػػل مػػا ىػػػ ججيػػج والػػحيغ يستمكػػػف القػػجرة عمػػى تحػيػػل االفكػػار الػػى اعسػػاؿ خبلقػػة والتػػي 

 تتسثل بشساذج اعساؿ ججيجة تحقق نسػ اقترادؼ شػيل االمج

ييػػجؼ البحػػث الػػى ؾيػػاس اثػػخ خرػػائز الخيػػادؼ واالعسػػاؿ االداريػػة فػػي ادارة االزمػػة الدراعيػػة فػػي العػػخاؽ 
ا فػػػي اف الصػػػخؽ التقمضجيػػػة فػػػي الدراعػػػة ىػػػي االكثػػػخ اسػػػتخجاما, خاصػػػة لػػػجػ صػػػغار والتػػػي تػػػتمخز مذػػػاكمي

السػػػدارعضغ وعػػػجـ التقضػػػج بالتػقضتػػػات الدراعيػػػة وضػػػعف انتطاميػػػا وكػػػحلظ قمػػػة اسػػػتخجاـ السدػػػتمدمات البلزمػػػة 
لتحقضػػػق االنتػػػاج االفزػػػل, اضػػػافة الػػػى انخفػػػاض كفػػػاءة االرض الدراعيػػػة بدػػػبب قمػػػة السيػػػاه وارتفػػػاع درجػػػة 

 ػحة, وتتػج السذاكل بالػضع الدياسي واالقترادؼ الحالي لمعخاؽ .السم

تكػف البحث مغ اربع مباحث تزسغ االوؿ مشيجية البحث التي تسثل اىسيػة واىػجاؼ البحػث ومذػكمتو, امػا 
السبحث الثاني فقج سمط الزػء عمى الجانب الشطخؼ الحؼ غصى السفيػـ الخاص لكل مغ الخيادة والخيػادؼ 

ادؼ اضػافة الػى مفيػـػ االزمػة وادارة االزمػات, فػي حػضغ ركػد السبحػث الثالػث عمػى الجانػػب وخرػائز الخيػ
العسمي الستزسغ الػاقع الحالي لمقصػاع الدراعػي واالزمػة الخانقػة الستسثمػة فػي تمبيػة ىػحا القصػاع الحتياجػات 

ات التػي تعتبػخ السجتسع الخئيدية, وخمز البحث في مبحثػو الخابػع الػى مجسػعػة مػغ االسػتشتاجات والتػصػي
الخياديػػػة مرػػػجرا  ومعضشػػػا  لمعسػػػل عمػػػى تعديػػػد السضػػػدة التشافدػػػية بػػػضغ مشطسػػػات االعسػػػاؿ وبالػػػحات السشطسػػػات 
الدراعية والتػصل الى صيغة يتع مغ خبلليا التغمب عمى جسيع السذاكل الدراعيػة التػي يعػاني مشيػا العػخاؽ 

مدػتػيات متقجمػة فػي االنتػاج الدراعػي وبجسيػع حاليا ومغ ثع الشيػض بيحا القصاع السيع والػصػؿ بػو الػى 
ق االكتفػػاء الػػحاتي عمػػى اقػػل تقػػجيخ وزيػػادة كسيػػات ونػعيػػات االنتػػاج بذػػكل ضػػاشػػكالو والػػحؼ سػػضؤدؼ الػػى تحق

 كبضخ مغ خبلؿ استخجاـ تقشيات متصػرة.
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 الكمسات الجالة :
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 العراق يف هؤشراد احلىكوخ الذولُخ

 إعذاد/ د. خبلذ َبسني المُسٍ ، د. أمسبء سلوبى زَذاى اجلجىرٌ

يذار إلى القخف الحادؼ والعذخيغ بأنو قخف الحػكسة، حضث بجأت بػادر الحػكسة في العقج األخضخ مغ 
القخف العذخيغ، وقج أنربت في البجاية عمى حػكسة الذخكات مغ حضث الفرل بضغ سمصات مجمذ اإلدارة 

معيا مفاـيع ججيجة مثل واإلدارة التشفضحية وتعديد الخقابة عمى أداء الذخكات وإدارة السخاشخ، وتخافقت 
السدؤولية االجتساعية لمذخكات واالستجامة والسداءلة والذفاؼية. ثع انتقل التخكضد نحػ تعديد الحكع الرالح 
أو الخشضج في القصاع العاـ والحكػمة مع إعصاء اىتساـ خاص لسدائل مثل الحج مغ الفداد والغر وسػء 

النداف. وفي الصػر الثالث تع االنتقاؿ إلى إيجاد مؤشخات استخجاـ الدمصة وسيادة القانػف ودعع حقػؽ ا
دولية لمحػكسة تحطى بالقبػؿ عمى مدتػػ عالسي وترجرىا مشطسات وجيات دولية مخترة ومعتبخة 
لؿياس أداء مختمف دوؿ العالع في العجيج مغ السجاالت بذكل تخاتبي، ولقج تشاولت ىحه السؤشخات مختمف 

ف والحخية والجيسقخاشية والعجالة االجتساعية وحقػؽ االنداف وحػكسة السػارد الجػانب مثل سيادة القانػ 
والجخيسة والفقخ والجػع والبؤس والفداد وغدل األمػاؿ والذفاؼية والخخاء والدعادة والتشافدية والبضئة والتمػث 

 ة والتعميع وغضخىا كثضخ. والدبلـ العالسي واإلرىاب وجػدة الحياة والتشسية البذخية والتشسية السدتجامة والرح

لقج تصخؽ البحث في البجاية إلى إعصاء فكخة بديصة عغ مفيػـ الحػكسة وتصػره، ثع تشاوؿ بالعخض 
السػجد أبخز مؤشخات الحػكسة الجولية مع إيزاح مخترخ عغ شسػلية كل مؤشخ وكيؽية ؾياسو وعخض 

العخاؽ في ىحه السؤشخات الحؼ أفزل عذخ دوؿ في تختضب السؤشخ وأسػأ عذخ دوؿ، مع بياف مػقع 
 لؤلسف الذجيج كاف دائسا يحتل السخاتب األخضخة.

ونػد اإلشارة إلى أف أغمب ىحه السؤشخات ترجر بذكل سشػؼ، وبعزيا يرجر كل سشتضغ أو ثبلث 
 سشػات، وقج راعضشا عخض آخخ السدتججات، أؼ آخخ إصجار لكل مؤشخ في تاريخ إعجاد ىحا البحث.
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 يف العراق اجلوبرنتمُُن اداء اخلذهبد اللىجستُخ ذلُئخ 
 

 ا. د. حموذ عجذ الىهبة العساوٌ

صػػشف العػػخاؽ عمػػى مػػجػ الدػػشػات الخسػػذ الساضػػية ضػػسغ الػػجوؿ األقػػل كفػػاءة وفاعميػػة وفػػق تقػػاريخ البشػػظ 
الجولي الخاصة بسؤشخات الخجمات المػجدتية. ولع يقترخ ضعف األداء عمى ىحه السؤشخات، بل صاحبيا 

 ولي. ضعف في مؤشخات التجارة عبخ الحجود، وفق تقخيخ مسارسة االعساؿ الرادر مغ البشظ الج

بالعخاؽ وضع وتشفضح الخصط البلزمة لسكافحة التيخيب، فزبل  عغ تشفضح قانػف التعخفػة  الجسارؾتتػلى ىضئة 
، واالتفاؾيػػػػات التجاريػػػػة والتخانديػػػػت مػػػػع االقصػػػػار العخبيػػػػة والػػػػجوؿ االجشبيػػػػة، وقػػػػخارات وتػصػػػػيات الجسخكيػػػػة

 .السشطسات العخبية والجولية

فػػي تقػػاريخ البشػػظ  Logistics Performance Index (LPI)يتشػػاوؿ البحػػث مؤشػػخ االداء المػجدػػتي 
( 160( مػػػغ بػػػضغ )147الػػػجولي والػقػػػػؼ عمػػػى االسػػػباب التػػػي ادت الػػػى حرػػػػؿ العػػػخاؽ عمػػػى التختضػػػب )

 وتػصل لبلستشتاجات التالية: ، خزعت لمتقضيع

 لسخترضغ والسدػحات لجسيع متغضخاتو.ضعف مدتػػ األداء المػجدتي وفق تقضيع الخبخاء وا  .1

 الجرجة االجسالية لؤلداء المػجدتي
 2018الجرجة  الحج االدنى الحج االعمى ندبة األداء المػجدتي

36.74% 2.31 2.04 2.18 
 

 ، وكسا يميمقارنة بجوؿ العالعضعف االداء المػجدتي، وضعف تختضب العخاؽ  .2

متؾسػػػػػػػػػػ  الجرجػػػػػػػػػػة  الستغيخ
 (5)الجرجة االعمى 

 التختيب ندبة االداء
 153 %36.8 1.84 ادارة الكسارؾ والحجود دولة( 160) 

 140 %40.6 2.03 نػعية التجارة والبشية التحتية لمشقل
 131 %46.6 2.32 الذحغ الجولي

 159 %38.2 1.91 جػدة الخجمات المػجدتية
 144 %43.8 2.19 الستابعة واالقتفاء

 129 %54.4 2.72 التػقضت
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 . الجسػارؾولتحدضغ ىحا التختضب ال بج مغ تحدضغ البشيػة التحتيػة، وإدارة الحػجود، فزػبل  عػغ إصػبلح ىضئػة 
والحػػػجود االولػيػػػة فػػػي عسميػػػات  الجسػػػارؾورفػػػع كفػػػاءة المػجدػػػتيات لتخؽػػػيس كمػػػف التجػػػارة، واعصػػػاء قصػػػاع 

التشطػػيع واعػػادة التشطػػيع، لزػػساف سػػخعة تػػجفق اإلمػػجاد بأقػػل تكمفػػة وأعمػػى كفػػاءة. وتصػػػيخ األداء التذػػػغضمي 
لمسػػػانئ لػجدػػتيا  ومشحيػػا مضػػدة تشافدػػية مقارنػػة بػػالسػانئ القخيبػػة. ورفػػع معػػجالت أداء عسميػػة تذػػغضل السػػػانئ 

 البذخية.العخاؾية لتحقضق وفػرات في السػارد 
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ساهخ والشفبفُخ الذولُخ يف
ّ
احلذ هي الفسبد  دور هؤشراد الٌ  

6102-6102دراسخ حبلخ العراق للفرتح هي   
 الذكتىر علٍ حموذ جسبم اجلجىرٌ

 

الفداد ضاىخة اجتساعية قجيسة حجيثة، انتذخت ىحه الطاىخة وعبخت حجود الجولة نتيجة لمتغضخات والتصػرات 
الجاخمية والخارجية، متسثمة في العػلسة والذخكات الستعجدة الجشديات وثػرة السعمػماتية الستدارعة في البضئة 

واالتراالت واالقتراد الخأسسالي والطخوؼ الدياسية واالقترادية والتشسػية واالجتساعية األخخػ، وقج 
ية وعجـ خزػع ارتبصت ضاىخة الفداد بعػامل عجة مشيا غياب الذفاؼية والسدائمة وضعف األجيدة الخقاب

الدمصات اإلدارية لزػابط قانػنية وسمػكية تحج مغ التجاوزات والسسارسات السخالفة لمقانػف واستغبلؿ 
 ...الشفػذ والدمصة وغياب مخكدية الجولة وسيصخة األحداب الحاكسة

ب وألىسية ضاىخة الفداد ومجػ داللة مؤشخات ؾياس مدتػػ ىحه الطاىخة عمى الجوؿ وتأثضخىا في جػان
الحياة كافة في مختمف الجوؿ يكػف لسشطسة الذفاؼية الجولية ومؤشخاتيا الرجػ األكبخ في ىحا السجاؿ، 
وعمى ىحا األساس تع في ىحا البحث دراسة وؾياس مدتػػ الفداد في العخاؽ وفقا  ليحه السؤشخات لمفتخة مغ 

لخخوج بسجسػعة مغ االستشتاجات وتع التخكضد عمى حالة العخاؽ وفقا  ليحه السؤشخات وتع ا 2016-2017
والتػصيات حػؿ ىحه السؤشخات واقتخاح نطاـ وششي لمشداىة في العخاؽ يبلئع ـيكمية الجولة العخاؾية 
ويذخز نطاـ القػة والزعف وفق مشيجية مشطسة الذفاؼية في بشاء نطاـ الشداىة والذفاؼية واالمتثاؿ 

 .الػششي
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 احلىكوخ ادلؤسسُخ ثني الفهن الكالسُكٍ وادلعبصر
 هع االشبرح اىل حىكوخ االداء االلتصبدٌ يف العراق
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 مفيـؾ الحؾكسة : - 1
و ػػ( و ميارتgood governor) ع الحػكسة إلى كمسة إغخيؿية قجيسة تعبخ عغ قجرة رباف الدفضشةػػػػيعػد لف

ة ػػػػػ: نطاـ متكامل لمخقابػػػػػاج واالعاصضخ و تعخيفيا بذكل بديط ىػػػػػػػػط االمػػػػػػػػسة و ػػػػػعمى إدارة الدفضش
غضخ السالية لمديصخة عمى أؼ انحخاؼ داخل السؤسدات و ضساف الخقابة و فقا  لسعايضخ االفراح ة و ػػػػػػالسالض

 و الذفاؼية.

 أسباب ظهور الحوكمة : - 2

االدارة االسػػتخاتيجية ضيػػخت بدػػبب حػػاالت الفذػػل االدارؼ والسػػالي و بدػػبب تفذػػي الفدػػاد  مبػػادغمػػغ ىػػي 
السػػالي و يعػػػد تػػاريخ تبشػػي ىػػحا السبػػجأ إلػػى مخحمػػة مػػا بعػػج الحػػخب العالسيػػة األولػػى و خاصػػة فػػي الػاليػػات 

  Berle&Meansالتي يعػد ضيػرىا لؤلمخيكاف   Agency theoryالستحجة االمخيكية و تخجع إلى نطخية 
وفقػػا  لجػػيسذ ماكمشػػظ  1976بعػػج شػػضػع الفرػػل بػػضغ السمكيػػة و االدارة و تصػػػر السفيػػػـ عػػاـ  1932عػػاـ 

عشػػػجما ارسػػػى افػػػق ججيػػػج لمحػكسػػػة كػسػػػضمة لسعالجػػػة مػضػػػػع التػكضػػػل فػػػي االدارة لػػػخأس السػػػاؿ و كػػػخد فعػػػل 
 ... السالكضغالذخري أكثخ مغ حاممي االسيع أو الستغبلؿ االدارة لخأس الساؿ لرالحيا 

إف سبب ضيػر مفيـػ "الحػكسة" يعػد إلى انييار بعس الذػخكات الكبضػخة وكػحلظ الفزػائح الساليػة وحػاالت 
الفداد، وتخاجع مدتػػ الثقة في ميشػة السحاسػبة والسخاجعػة، حضػث يقػػؿ )تػمػاس سػتضػارت( فػي كتابػو ثػخوة 

السحاسبة التي نحبيا مشح زمغ شػيل، ولع تجفغ بعج.. فخػبلؿ األعػػاـ العجيػجة السعخفة ما نرو: "لقج قزت 
الساضػػية، ثبػػت وجػػػد أوجػػو قرػػػر فػػي محاسػػبة العرػػخ الرػػشاعي مػػخارا  وتكػػخارا .. السدػػتثسخوف يتعخضػػػف 
لمتزػػمضل بانتطػػاـ.. والعػػالسػف ببػػػاشغ األمػػػر )أؼ السػػجيخوف( اسػػتفادوا مػػغ معمػمػػات ال يدػػتصيع السدػػتثسخ 

 لعادؼ الػصػؿ إلضيا"!ا

وعمى ىحا األساس، قامت السشطسات الجولية واألجيدة الخقابية بػضع مجسػعة مغ السعػايضخ والقػاعػج بيػجؼ 
السدػاىسة فػي تحدػػضغ مدػتػػ األداء وتػػػفضخ الخقابػة الفاعمػػة، وذلػظ تحػػت إشػار  "حػكسػػة الذػخكات"، والتػػي 

والسؤسدػػات فػػي مختمػػف دوؿ العػػالع، وتعتبػػخ مػػغ  أصػػبحت مػػغ أىػػع متصمبػػات اإلدارة الخشػػضجة فػػي الذػػخكات
آليػػات اسػػتكساؿ عسميػػات اإلصػػػبلح اإلدارؼ والسػػالي والتصػػػيخ السؤسدػػي مػػػغ خػػبلؿ تعديػػد مبػػادغ العجالػػػة 

 والذفاؼية واإلفراح، وإيجاد البضئة الخقابية الفاعمة وتعديد السداءلة لتحقضق أىجاؼ الذخكات والسؤسدات.
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 أنؾاع الحؾكسة. – 3

 : وىي تصبضق السعػايضخ السعخوفػة لمسدػألة والذػفاؼية عمػى اداء السؤسدػات ماليػا  و الحؾكسة الفعالة
 إداريا  و ضسغ تذخيعات و ضػابط تزسغ السرالح العامة و العجؿ و السداواة.

 : وىػػي اسػػمػب مدػػألة و محاسػبة يدػػتشج عمػػى الذػػفاؼية و السذػػاركة و التػافػػق و  الحؾكسػػة الخشػػيجة
 سيا الشداىة و االلتداـ بالقانػف و بكفاءة و فعالية تزسغ العجؿ والذسػلية.التجارب أسا

  :وىػػػ اسػػمػب لخفػػع مدػػتػػ الحػكسػػة وفقػػا  لتقخيػػخ كػػادبػرؼ انيػػا نطػػاـ يػػتع مػػغ الحؾكسػػة السؤسدػػية
السؤسدػػػة بػيػػػة تحقضػػػق  ألنذػػػصةخبللػػػو تػجيػػػو الذػػػخكات و الخقابػػػة عمضيػػػا مػػػغ  خػػػبلؿ  اداء امثػػػل 

 االنحخافات و الذبيات. اىجافيا بعضجا  عغ

 الحؾكسة: تاستخاتيجيا - 4

االسػتخاتيجية بغػخض  اإلدارةالحػكسة ىي اداة مغ ادوات الخقابة االستخاتيجية و السخحمػة االخضػخة مػغ مخاحػل 
 التحقق مغ انجاز االىجاؼ بكل شفاؼية و وفقُا لمسعايضخ السالية، وتدسى بالخقابة االستخاتيجية.

 الحػكسة : تاستخاتيجياأدوات 
 نطع الخقابة االستخاتيجية . .1
 آليات الخقابة عمى اليضئة الحاكسة لمسشطسة. .2
 مخاجعة االستخاتيجية . .3
 مخاجعة مياـ االدارة االستخاتيجية. .4
 السؤشخات السالية لتقضيع االداء االستخاتيجي. .5
 .السؤسدي لؤلداءالؿياس السقارف  .6

 

 خصػات نطاـ الحػكسة:
 السدتيجفة .تحجيج مدتػيات االداء  .1
 اعجاد نطع الؿياس و الزبط .2
 مقارنة االداء الفعمي بسدتػيات االداء السدتيجفة. .3
 تقضيع الشتائج .4
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 اىجاؼ الحؾكسة: - 5
 :تيجؼ الحػكسة إلى تحقضق عجد مغ األىجاؼ وأىسيا

 .الذفاؼية .1
 .السداءلة .2
 السدؤولية. .3
 السداواة. .4

 

  :الذفافية
الغسػػض  والدػػخية والتزػمضل، وجعػل كػل شػػيء قػاببل لمتحقػق والخؤيػػة وتعشػي الذػفاؼية االنفتػاح والتخمػػي عػغ 

 .الدميسة
 :السداءلة

يحػػق لمسدػػاىسضغ مدػػاءلة اإلدارة التشفضحيػػة عػػغ أدائيػػا وىػػحا حػػق يزػػسشو القػػانػف وأنطسػػة الحػكسػػة ليػػع. كسػػا 
 .اىسضغتزسغ السداءلة مدؤولية اإلدارة التشفضحية أماـ مجمذ اإلدارة ومدؤولية السجمذ أماـ السد

  :السدؤولية
تيجؼ أنطسة الحػكسة إلى رفع الحػذ بالسدػؤولية لػجػ شػقي اإلدارة) مجمػذ اإلدارة واإلدارة التشفضحيػة ( وأف 

يترػػخؼ كػػل عزػػػ مػػغ أعزػػاء مجمػػذ اإلدارة بجرجػػة عاليػػة مػػغ  االخػػبلؽ السيشيػػة فػػي أمػػػر شػػتى مشيػػا  
 .سل وتحقضق االستجامة االقتراديةحداب التكاليف و االداء الستػازف  والخبح وتػفضخ فخص الع

 :السداواة
السقرػد بالسدػاواة ىشػا السدػاواة بػضغ صػغار السدػتثسخيغ وكبػارىعق كسػا يقرػج بيػا السدػاواة بػضغ السدػتثسخيغ 

 .السحمضضغ واألجانب عمى حج سػاء
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 (1شكل رقؼ )

 

 فؾائج الحؾكسة - 6

  اليجر واالسخاؼ غضخ السبخرتذجع الحػكسة عمى االستخجاـ االمثل لمسػارد ومشع. 
 تداعج الحػكسة الذخكة عمى تحقضق الشسػ السدتجاـ وتذجيع اإلنتاجية. 
  تقمػػل الحػكسػػة كمفػػة رأس السػػاؿ عمػػى الذػػخكة حضػػث أف البشػػػؾ تسػػشح قخوضػػا  ذات ندػػب فائػػجة

 .أقل لمذخكات التي تصبق أنطسة الحػكسة مقارنة بالذخكات غضخ السمتدمة بالحػكسة
 ة عسميػػة الخقابػػة واإلشػػخاؼ عمػػى أداء الذػػخكة عبػػخ تحجيػػج أشػػخ الخقابػػة الجاخميػػة تدػػيل الحػكسػػ

 .وتذكضل المجاف الستخررة وتصبضق الذفاؼية واإلفراح
  تداىع الحػكسة في اسػتقصاب االسػتثسارات الخارجيػة إذ أف السدػتثسخيغ األجانػب يشجػحبػف إلػى

سارىا فػػي شػػخكة ممتدمػػة  بالسدػػألة أسػػيع الذػػخكة التػػي تصبػػق أنطسػػة الحػكسػػة ، باعتبارىػػا اسػػتث
 .والذفاؼية، ومغ ثع فإف عشرخ عجـ التيقغ يكػف أقل مقارنة بالذخكات األخخػ 

  الحػكسة عمى استقخار أسػاؽ الساؿتعسل. 
 
 
 

ة 
كم
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هـ

 أ
 تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات  

 تحسين عملية صنع القرار 

 تحسين مصداقية الشوكات 

ألخالقية اإدخال االعتبارات   

الوضوح و الشفافية  ةتحسين درج  
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 ضؾاب  الحؾكسة: - 7
ىشاؾ إجساع عمى أف التصبضق الدميع لحػكسة الذخكات مغ عجمو يتػقف عمػى مػجػ تػػافخ ومدػتػػ جػػدة 

 مجسػعتضغ مغ الزػابط: الزػابط الخارجية والجاخمية.
 :الزػابط الخارجية: البضئة االقترادية العامة ومشاخ األعساؿ في الجولة1 .

تذضخ الزػابط الخارجية إلى السشػاخ العػاـ لبلسػتثسار فػي الجولػة، الػحؼ يذػسل عمػى سػبضل السثػاؿ: القػػانضغ 
)مثػػل قػػػانضغ سػػػؽ السػػاؿ، وقػػانػف الذػػخكات، وقػػػانضغ تشطػػيع السشافدػػة ومشػػع  االقترػػادؼالسشطسػػة لمشذػػاط 

السسارسات  االحتكارية واإلفبلس(، وكفاءة القصاع السالي )البشػؾ وسػؽ السػاؿ( فػي تػػفضخ التسػيػل الػبلـز 
ة سػػؽ لمسذخوعات، ودرجة تشافدية أسػاؽ الدمع وعشاصخ اإلنتاج، وكفاءة األجيدة واليضئات الخقابيػة )ىضئػ

إلػى السؤسدػات الخاصػة بػالسيغ الحػخة مثػل  باإلضػافةالساؿ والبػرصة( في إحكػاـ الخقابػة عمػى الذػخكات، 
 مكاتب السحاماة والسخاجعة والترشيف االئتساني واالستذارات السالية واالستثسارية.

غ حدػػغ إدارة وتخجػػع أىسيػػة الزػػػابط الخارجيػػة إلػػى أف وجػدىػػا يزػػسغ تشفضػػح القػػػانضغ والقػاعػػج التػػي تزػػس
 .الذخكة، والتي تقمل مغ التعارض بضغ العائج االجتساعي والعائج الخاص

 :الزػابط الجاخمية: إجخاءات الذخكة الجاخمية2 .
تذضخ الزػابط الجاخمية إلى القػاعج واألسذ التي تحجد كيؽية اتخاذ القخارات وتػزيع الدمصات داخل الذخكة 

، والسػػجيخيغ التشفضػػحيضغ، والتػػي يػػؤدؼ تػافخىػػا مػػغ ناحيػػة وتصبيقيػػا مػػغ بػػضغ الجسعيػػة العامػػة، ومجمػػذ اإلدارة
 .ناحية أخخػ إلى تقمضل التعارض بضغ مرالح ىحه األشخاؼ الثبلثة

 
 قؾاعج الحؾكسة: - 8

نطػػخا  إلػػى االىتسػػاـ الستدايػػج بسفيػػػـ الحػكسػػة، فقػػج حخصػػت العجيػػج مػػغ السؤسدػػات عمػػى دراسػػة ىػػحا السفيػػػـ 
 معايضخ محجدة لتصبيقو.وتحمضموق ووضع 

مسػثبل فػي (BIS)ومغ أبخز ىػحه السؤسدػات: مشطسػة التعػاوف االقترػادؼ والتشسيػة، وبشػظ التدػػيات الجوليػة 
 .لجشة بازؿ، ومؤسدة التسػيل الجولية التابعة لمبشظ الجولي

 2004اـ قامت بإعجاد مبادغ لحػكسة شخكات السداىسة العامة ع: والتشسية االقترادؼمشطسة التعاوف 1 .
.وتعتبخ ىحه السبادغ السخجع الخئيذ لمذخكات عمى مدػتػػ العػالع. والجػجيخ ذكػخه أف السشطسػة حاليػا  برػجد 
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إجػػخاء تعػػجيبلت عمػػى قػاعػػج الحػكسػػةق نتيجػػة لبلزمػػة الساليػػة العالسيػػة التػػي عرػػفت باقترػػاديات العػػالع مشػػح 
 . 2008أواخخ العاـ 

ت المجشة التابعة لبشظ التدػية الجولي والسعشي بتشطيع عسل البشػؾ قام لجشة بازؿ: -بشظ التدػية الجولي . 2
التػػي  عمػػى مدػػتػػ العػػالع بإعػػجاد ضػػػابط لمحػكسػػة لزػػبط عسػػل البشػػػؾ سػػعيا  مشػػو لتقمضػػل مدػػتػػ السخػػاشخ

تتعػػخض ليػػا السرػػارؼ، ولحسايتيػػا مػػغ اليػػدات االقترػػادية. وتعتبػػخ قػاعػػج الحػكسػػة السعػػجة مػػغ لجشػػة بػػازؿ 
 .الخئيذ لجسيع البشػؾ العالسيةالسخجع 

السشطسة قػاعج لحػكسة شخكات السداىسة العامةق وىي تكػاد تكػػف قخيبػة  أعجتمشطسة التسػيل الجولية: 3 . 
ججا  مغ مبادغ الحػكسة التي أعجتيا مشطسة التعاوف االقترادؼ والتشسية. كسا تقػـ السؤسدة بتشفضح عجد مغ 

 .وتجريب القائسضغ عمى إدارة الذخكات عمى أفزل الدبل لتصبضق الحػكسةالسبادرات لتثبضت قػاعج الحػكسة 
 
 الحؾكسة في القظاع العاـ : - 9

ىي عبارة عغ مجسػعة مغ التذخيعات و القػانضغ والدياسات لتحقضق األىػجاؼ بذػكل ميشػي و أخبلقػي بكػل 
كفػاءة وفعاليػة األداء مػغ جانػب، نداىة وشفاؼية وفق آليػات لمستابعػة والتقضػيع ونطػاـ صػاـر لمسدػاءلة لزػساف 

 .وتػفضخ الخجمات الحكػمية بعجالة مغ جانب آخخ
باخترػػػار فػػػإف الحػكسػػػة ىػػػي التختضبػػػات التػػػي تقػػػـػ بيػػػا الػػػجائخة الحكػميػػػة مػػػغ أجػػػل ضػػػساف تحقضػػػق الشتػػػائج 

 .السصمػبة مغ قبل األشخاؼ ذات العبلقة
 

 أىجاؼ الحؾكسة في القظاع العاـ : - 10
كػميػػة ذات حػكسػػة جضػػجة إذا امتمكػػت األشػػخ التذػػخيعية والتشطيسيػػة واالجخائيػػة )التذػػخيعات، تعتبػػخ الػػجائخة الح

 :، التي تسكشيا مغ…(اليياكل التشطيسية، العسميات، األنطسة، 
 .األداء الجضج: إدارة البخامج وتقجيع الخجمات بكفاءة وفعالية .1
لمتذػخيعات الشافػحة بحضػث تمبػي تػقعػات األشػخاؼ السصابقة: اتخاذ القػخارات واإلجػخاءات اإلداريػة وفقػا   .2

 ذات العبلقة مغ الذفاؼية والشداىة والسداءلة.
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(2شكل رقؼ )  
 

وغايػػة الحؾكسػػة فػػي القظػػاع العػػاـ ىػػي تعديػػد ثقػػة السػػؾاطشيؽ بالجولػػة ومؤسدػػاتيا مػػؽ خػػالؿ تحقيػػق 
  األىجاؼ التالية:

 .القصاع العاـزيادة ندبة رضا السػاشغ عغ الخجمات التي يقجميا  .1
 .تحقضق مبجأ السحاسبة والسداءلة لمجوائخ الحكػمية ومػضفضيا وااللتداـ بالقػانضغ واألنطسة .2
السػػاؿ العػػاـ ومػػػارد الجولػػة، والحػػج  وإدارةالدػػمصة  اسػػتخجاـتحقضػػق مبػػجأ الشداىػػة والعػػجؿ والذػػفاؼية فػػي  .3

 .مغ استغبلؿ الدمصة العامة ألغخاض خاصة
 .السػاششضغتحقضق تكافؤ الفخص بضغ  .4
 .تحقضق الحساية البلزمة لمسمكية العامة مع مخاعاة مرالح األشخاؼ ذات العبلقة .5
 .العسل عمى تحقضق األىجاؼ الػششية االستخاتيجية وتحقضق االستقخار السالي لمجوائخ الحكػمية .6
ة رفع مدتػػ قجرات الجوائخ الحكػمية مغ خبلؿ تعديد وتصػيخ األداء السؤسدي عغ شخيق الستابعػ .7

 .والتقضيع بذكل مدتسخ
 إنذاء أنطسة فعالة إلدارة مخاشخ العسل السؤسدي وتخؽيف آثار السخاشخ واألزمات السالية. .8
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 : السكمفؾف بالحؾكسة - 11
رغػػع أف الػػجوائخ الحكػميػػة تختمػػف مػػغ حضػػث البشيػػة التشطيسيػػة وجيػػة االرتبػػاط ودورىػػا الػػػضيفي ومػػجػ 

أنو مغ الػاجب أف يكػف ىشػاؾ جيػة تتكػػف مػغ شػخز أو مجسػعػة االستقبللية السالية واإلدارية، إال 
أشخاص تقع عمى عاتقيع مدؤولية اإلشخاؼ عمػى التػجيػو االسػتخاتيجي لمػجائخة الحكػميػة، وااللتدامػات 
الستعمقة بسدؤولياتيا. ويتزسغ ذلظ، اإلشخاؼ عمى عسمية إعجاد التقاريخ السالية والسداءلة في الجائخة، 

 ."سا بعج بػ "اإلدارة العمياويذار إلضيا ؼي
 : اإلدارة التشفضحية

الذخز الػحؼ يتحسػل السدػؤولية السباشػخة لجسيػع جػانػب اإلدارة التشفضحيػة فػي الػجائخة الحكػميػة ويكػػف 
مدؤوال   أماـ اإلدارة العميا عغ أداء الجائخة وتشفضح الخصة االستخاتيجية والدياسات السعتسػجة، سػػاء كػاف 

 .إدارة  رئيذ قدع ..... الخ مجيخوزيخ  مجيخ عاـ  
 

 

 ليكل عسل الحؾكسة



 

 

39 

يػضح الحقػؽ و السدؤوليات و العبلقات بضغ مختمف األشخاؼ ذات العبلقػة ، الجاخميػة و  ـيكل الحػكسة:
الخارجيػػة ،عمػػى جسيػػع السدػػتػيات اإلداريػػة ،و قػاعػػج و إجػػخاءات اتخػػاذ القػػخارات ،كسػػا يحػػجد كيؽيػػة وضػػع 

  تحجيج ىحه األىجاؼ ،إضافة إلى مخاؾبة األداء. أىجاؼ الجائخة و شخؽ 

تذػػػسل تذػػػكضمة اإلدارة و كيؽيػػػة اختيػػػار أعزػػػائيا و الػصػػػف الػػػػضيفي لكػػػل مػػػشيع بسػػػا فضيػػػا  اإلدارة العميػػػا:
 الربلحيات و الػاجبات.

 تذسل كافة التذخيعات الخاصة بالجائخة السشطسة. التذخيعات القانػنية:

تػضح الربلحيات الخاصة بكل مدتػػ مغ السدػتػيات اإلداريػة فػي الػجائخة وحػجود مرفػفة الربلحيات: 
 تفػيس الربلحيات السدسػح بو لكل مشيا و مخجعضتيا.

وخارجيػػػا  مػػػغ متمقػػػي  تحجيػػػج جسيػػػع الستعػػػاممضغ مػػػع الػػػجائخة الحكػميػػػة داخميػػػاحقػػػػؽ األشػػػخاؼ ذات العبلقػػػة: 
الحكػميػػػػة األخػػػػخػ، ومؤسدػػػػات السجتسػػػػع السػػػػجني،  خجمػػػػة، ومػػػػػضفضغ، ومػػػػػرديغ، باإلضػػػػافة إلػػػػى الػػػػجوائخ

والسشطسات األخخػ غضخ الحكػمية. ومغ ثع يتع تحجيج ونذخ معايضخ الشداىة والذفاؼية والسعػايضخ الفشيػة التػي 
تحكع عبلقة الػجائخة مػع األشػخاؼ ذات العبلقػة، وتحجيػج معػايضخ جػػدة الخػجمات السقجمػة ومػجػ رضػا متمقػي 

 .الخجمة عشيا

تحجيج قائسة بالحج األدنى مغ السعمػمات الساليػة وغضػخ الساليػة التػي يجػب أف اإلفراح والذفاؼية: متصمبات 
 تكػف متاحة لمجسيػر ووقت ووسائل الشذخ.

وتذػسل اآلليػات الفعالػة لمستابعػة والتقضػيع لعسػل اإلدارة التشفضحيػة بسػا فػي ذلػظ أنطسػػة آليػات الستابعػة والتقضػيع: 
 ضق الخارجي، والجية التي تقػـ بالتجقضق الخارجي .الخقابة الجاخمية والتجق

يتزسغ كافة اإلجخاءات اإلدارية والقانػنية لسحاسبة السدػؤولضغ عػغ كيؽيػة اسػتخجاـ اإلشار العاـ لمسداءلة: 
السػارد العامة والسقرخيغ في تحقضق الشتائج السدتيجفة بسا في ذلظ العقػبػات السدػتحقة لكػل نػػع مػغ أنػػاع 

 .السخالفات 
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 ي :االطار التذخيعي و التشغيس - 12

 يػفخ ىحا الجدء لسحة عامة عغ اإلشار القانػني و التشطيسي لمجوائخ الحكػمية ،و اإلشار العاـ لمحػكسة. 

 مخجعيات العسل )التذخيعات(

إف أبػػخز مػػا يسضػػد مشطػمػػة العسػػل الحكػػػمي أنيػػا محكػمػػة بسجسػعػػة مػػغ القػػػانضغ و االنطسػػة و السعػػايضخ و 
االجػػخاءات التػػي تحكػػع العبلقػػات ؼيسػػا بضشيػػا و بػػضغ االشػػخاؼ ذات العبلقػػة و تشطػػيع العسػػل ،و تأخػػح صػػفة 

  اإللدامية في التصبضق و يسكغ ترشيف ىحه السخجعيات كسا ىػ مػضػح ادناه:

 

فإنػػػو ال بػػػج أف تكػػػػف التذػػػخيعات محكػمػػػة باعتبػػػارات العػػػجؿ و الحخيػػػة و  ووفػػػق مشطػمػػػة الشداىػػػة الػششيػػػة
وبػػضغ  السدػػاواة ، و قائسػػة عمػػى الخغبػػة فػػي إحػػجاث تػػػازف دقضػػق بػػضغ اعتبػػارات العػػجؿ و الحخيػػة مػػغ ناحيػػة،

 دواعي األمغ و الشطاـ و االستقخار مغ ناحية اخخػ.
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 مبادئ الحؾكسة في القظاع العاـ - 13

أمػخا  ضػخوريا  لبشػاء وتعديػد ثقػة السػػاششضغ بالجولػة ومؤسدػاتيا مػغ خػبلؿ رفػع كفػاءة األداء    تعتبخ الحػكسة
لمخقابػة عمػى  إعػجاد أنطسػةووضع األنطسة الكفضمة بالحج مغ تزػارب السرػالح والسدػمكيات غضػخ السقبػلػة، و 

جػػخاءات الستعمقػػة بدػػضخ أدائيػػا، وترػػسيع ـيكػػل يحػػجد تػزيػػع كافػػة الحقػػػؽ والسدػػؤوليات، وتحجيػػج القػاعػػج واإل
 :العسل في الجوائخ الحكػمية. وتخكد الحػكسة مغ السشطػر الحكػمي عمى السحػريغ التالضضغ

 الكفاءة والفعالية في إدارة مػارد الجولة. .1
 ضساف حقػؽ االشخاؼ ذات العبلقة. .2

وىػػحا  تتظمػػب الحؾكسػػة فػػي القظػػاع العػػاـ أف تعسػػل الػػجوائخ الحكؾميػػة عمػػى تحقيػػق السرػػمحة العامػػة،
 :يتزسؽ

 .بالشداىة والؿيع األخبلؾية وسيادة القانػف  االلتداـ .1
 األشخاؼ ذات العبلقة. وإشخاؾاالنفتاح  .2

 باإلضافة إلى العسل عمى تحقيق السرمحة العامة، فإف تظبيق مبادئ الحؾكسة يتظمب ما يمي:
 تحجيج الشتائج السخجػة لتحقضق التشسية السدتجامة .1
 لتحقضق الشتائج التي تع تحجيجىاوضع اإلجخاءات البلزمة  .2
 بشاء القجرات السؤسدية والؿيادية وقجرات مػضفي الجوائخ الحكػمية. .3
 إدارة السخاشخ واألداء مغ خبلؿ رقابة داخمية فاعمة وادارة محكسة لمسالية العامة. .4
 لة.تصبضق السسارسات الجضجة في مجاؿ الذفاؼية وتقجيع التقاريخ وصػال  إلى تصبضق فعاؿ لمسداء .5
 

 العسل عمى تحقيق السرمحة العامة - 14
 :ويتصمب ذلظ

 بالشداىة والؿيع األخبلؾية وسيادة القانػف  االلتداـ
 :ثقافة الشداىة

عمػػػى اإلدارة العميػػػا فػػػي الػػػجائخة الحكػميػػػة تعديػػػد ثقافػػػة العسػػػل مػػػغ أجػػػل السرػػػمحة العامػػػة فػػػي جسيػػػع 
األوقػػات عػػغ شخيػػق تبشػػي مدػػتػيات عاليػػة مػػغ ؾػػيع الشداىػػة وتصبيقيػػا عمػػى جسيػػع السدػػتػيات داخػػل 

ة الجائخة بحضث تزسغ التعامل مع الجسيع بعجالة ودوف تسضضد أو انحياز والترخؼ بسيشية ومػضػػعي
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فػػػػي إدارة الذػػػػأف العػػػػاـ، واالعتػػػػخاؼ بحقػػػػػؽ اآلخػػػػخيغ واحتخاميػػػػا، وعػػػػجـ التعػػػػجؼ عمضيػػػػا باالستدػػػػبلـ 
إلغػخاءات السشفعػة غضػػخ السذػخوعة أو غضػخ السدػػتحقة، وعػجـ إسػاءة اسػػتخجاـ السعمػمػات   أو السػػػارد. 

 بػػػو لبػػػاقي وعمػػػى اإلدارة العميػػػا ضػػػساف االلتػػػداـ بالتذػػػخيعات ذات الرػػػمة، و يحتػػػحػ أف يكػنػػػػا مثػػػاال
 . عغ رعضتو مدؤوؿكمكع راع  وكمكع -القجوة الحدشة السػضفضغ.

 :الكيؼ األخالقية
يشبغػػي اف تكػػػف الؿػػيع والسعػػايضخ األخبلؾيػػة جػػدء أصػػيبل  مػػغ ثقافػػة الػػجائخة الحكػميػػة  تعديػػدا  لمحػكسػػة،

ذخري لػئلدارة ويشبغي أف تذكل األساس لجسيع سياساتيا وإجخاءاتيا وقخاراتيا، فزبل  عغ الدمػؾ ال
  -وثيقة الذخؼ -العميا والسػضفضغ.

أداة ىامػػة فػي غػػخس االخبلؾيػػات  مجونػػة قؾاعػػج الدػػمؾؾ الػػؾعيفي وأخالقيػػات الؾعيفػػة العامػػةتعتبػػخ 
وتعديػػػػد ؾػػػػيع الشداىػػػػة حضػػػػث يجػػػػب تعسيسيػػػػا وتصبيقيػػػػا مػػػػغ قبػػػػل اإلدارة العميػػػػا والسػػػػػضفضغ فػػػػي الػػػػجائخة 
الحكػمية. كسا أنو يجب وضع الدياسات واالجخاءات البلزمة لتحفضػد الدػمػؾ اإليجػابي السشدػجع مػع 

العػاـ عمػى مسارسػتو، باإلضػافة لػضػع  الجػ األخبلقي لمجائخة الحكػمية بسػا يزػسغ تذػجيع السػضػف
أسذ واضحة لمسداءلة وذلظ لتحسضل األشخاص مدؤولية أعساليع وتحفضػدىع عمػى الؿيػاـ بيػا بالذػكل 

 -والقبػػؿ بػالفكخ الشقػجػ –وارساء التفكضخ  واالستخاتيجيات االبجاعية   -االبجاع واالبتكار -.الرحيح
 نية والثالثة مغ الؿيادات وخمق ؾيادات الطل.تحفضد الرفػؼ الثا -رعاية السػاىب السبتكخة

 :   سيادة القانؾف 
سػػيادة القػػانػف تعشػػي أف تسػػارس الحكػمػػة سػػمصتيا وفػػق تذػػخيعات قانػنيػػة عادلػػة مكتػبػػة صػػادرة وفػػق 

 .الجستػر، وضساف السداواة أماـ القانػف ضسغ نطاـ قزائي مدػتقل، وتػأمضغ العجالػة بكفػاءة ونداىػة
حقضػق مبػجأ "العػجؿ أسػاس الحكػع" الػحؼ يػؤدؼ إلػى شػعػر السػػاششضغ باألمػاف، وىحا بجوره يدػاعج فػي ت

ذلػػظ إلف الذػػعػر بػػالطمع والتسضضػػد يػػؤجج الغزػػب والحقػػج ويػػؤدؼ إلػػى االنتقػػاـ. ومػػغ ىشػػا، يجػػب عمػػى 
اإلدارة التشفضحيػػة فػػي الػػجائخة الحكػميػػة وجسيػػع السػػػضفضغ فضيػػا، إضيػػار التػػداميع القػػػؼ بدػػيادة القػػانػف، 

 عغ االمتثاؿ لجسيع القػانضغ ذات الرمة.فزبل   
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 االنفتاح واشخاؾ األطخاؼ ذات العالقة - 15

 االنفتاح. -أ

 إشخاؾ األشخاؼ ذات العبلقة. -ب

 :يسكغ تحمضل األشخاؼ ذات العبلقة مغ خبلؿ االجابة عمى األسئمة التالية

  الػجائخة ومػا ىػي  وإدارةمػا ىػي اىتسامػات األشػخاؼ ذات العبلقػة الحاليػة والسدػتقبمية بعسميػة التخصػيط
 الفائجة التي ستجشضيا ىحه األشخاؼ مغ السذاركة؟

  مػػا ىػػي مرػػادر قػػػة األشػػخاؼ ذات العبلقػػة وصػػبلحياتيع ومدػػؤولياتيع الخسػػسية وغضػػخ الخسػػسية ومػػا
 ػنيا؟ىي الذبكات التي يشتسػف ليا أو يسثم

 ما ىػ تأثضخىع اإليجابي والدمبي عمى البضئة السحيصة بعسل الجائخة ؟ 
  ما ىػ اسػتعجادىع أو قػابمضتيع لمسذػاركة واإلسػياـ فػي تصػػيخ عسػل الػجائخة ومػا ىػي الشقػاط السذػتخكة

 التي يسكغ التػصل إلى اتفاؽ عاـ عمضيا والشقاط التي يسكغ تفادييا؟
 

 القظاع العاـقؾاعج عسل الحؾكسة في  - 16
 :باإلضافة إلى العسل عمى تحقضق السرمحة العامة، فإف تصبضق مبادغ الحػكسة يتصمب ما يمي

 لمسدؤولياتأ. تحجيج الشتائج السخجػة: وتحجيج 
مغ مبادغ الحػكسة في القصاع العاـ ضخورة وجػد ؾيادة قػيػة تقػـػ بػضػع تػجػو اسػتخاتيجي واضػح 

بػػػل جسيػػػع األشػػػخاؼ ذات العبلقػػػة. ويشبغػػػي أف تدػػػتخجـ كأسػػػاس لمػػػجائخة الحكػميػػػة متفػػػق عميػػػو مػػػغ ق
لمتخصيط واتخاذ القخارات مغ خبلؿ تختضب أولػيات عسميا ومغ ثع تخجستيا إلى بػخامج ومذػاريع تشفػح 

 .مغ خبلؿ خصط تذغضمية تختبط بإشار زمشي محجد ومؤشخات ؾياس أداء عمى كافة السدتػيات
 الستحققة مغ التشسية السدتجامةب. الفػائج االقترادية واالجتساعية 

مسا ال شظ ؼيو، أف محػخؾ اإلنفػاؽ الحكػػمي الخأسػسالي عمػى القصاعػات الخئيدػية كػالتعميع والرػحة 
واألشػػغاؿ العامػػة والشقػػل، يديػػج إنتاجيػػة العسػػل التػػي ليػػا دور أساسػػي فػػي عسميػػة التشسيػػة السدػػتجامة. 

اث فػػخص عسػػل السػػتيعاب الكفػػاءات حضػػث يػػجعع اإلنفػػاؽ الحكػػػمي خمػػق فػػخص اسػػتثسارية واسػػتحج
 .البذخية ويعسل عمى تػلضج .الثخوة واعادة تػزيعيا بذكل مدتجاـ
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 وضع اإلجخاءات الالزمة لتحقيق الشتائج التي تؼ تحجيجىا  - 17
 :أ. وضع اإلجخاءات البلزمة

الستاحػة بسػا يشبغي عمى اإلدارة العميا في الجائخة الحكػمية الؿيػاـ بتحمضػل مػضػػعي ودقضػق لمخيػارات 
في ذلظ السخاشخ والشتائج الستػقعة لكل البجائل مغ أجػل تحجيػج اإلجػخاءات الػاجػب اتخاذىػا لتحقضػق 

 .ويشبغي أف يذسل ىحا التحمضل عمى السدائل القانػنية والسالية وإجخاءات الحػكسة . الشتائج السخجػة
 :ب. صياغة الخصط التشفضحية

يا االسػػتخاتيجية وتختضػػب أولػيػػات عسميػػا ومػػغ ثػػع تخجستيػػا إلػػى تقػػـػ الػػجوائخ الحكػميػػة بتحجيػػج أىػػجاف
بخامج ومذاريع تشفح مغ خبلؿ خصط تذػغضمية تػختبط بإشػار زمشػي محػجد ومؤشػخات ؾيػاس أداء عمػى 

 .كافة السدتػيات، ويتع رصج السخررات السالية السصمػبة ليا مع تحجيج مدؤوليات التشفضح
 جية مغ قبل اإلدارة العميا.الخصة االستخاتي اعتسادويتع بعج ذلظ 

كجدء مغ عسمية التخصيط، يجب عمى اإلدارة العميا فػي الػجائخة الحكػميػة أف تقػخر كيؽيػة ؾيػاس أداء 
 الخجمات التي تقجميا والسذاريع التي تشفحىا، ووضع مؤشخات األداء الخئيدية السشاسبة.

االداء  بحضػػػث  فػػػيالخصػػػة او  فػػػيانحػػػخاؼ  أؼويجػػػب  اف يكػػػػف لػػػجييا بػػػجائل اسػػػتخاتيجية لسعالجػػػة  
 التػػيمػضػػػعية وضػػعو بعضػػجا عػػغ البل فػػيخجمت اسػػت التػػينجػػاح الخصػػة يػػختبط بسػضػػػعية االسػػذ 

 .الذخرييجة السبالغة او االستشداخ او عجـ الفيع او التدػيق تتقع فضيا بعس السؤسدات ن
 :ج. تحقضق االستفادة السثمى مغ الشتائج السخجػة

أكج مغ أف السػازنات والخجمات والسذاريع قج تع ترسيسيا لتعسل عمى تحقضػق عمى اإلدارة العميا الت 
الشتائج السخجػة بأفزل اسػتخجاـ لمسػػارد الذػحيحة واالسػتجابة لمتغضػخات فػي البضئػة الخارجيػة التػي قػج 

 .تشذأ خبلؿ فتخة السػازنة مغ أجل ضساف استسخار تحقضق الشتائج السخجػة
مػازنتيػػا بجقػػة بحضػػث تكػػػف شػػاممة، مػػع األخػػح بعػػضغ االعتبػػار التكمفػػة عمػػى الػػجائخة الحكػميػػة إعػػجاد 

ا ما ندسيو االداء الستػازف بػضغ التكػاليف ونتػائج حوى الكاممة لعسمياتيا عمى السجػ الستػسط والصػيل
 الخصة.
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 بشاء القجرات السؤسدية والكيادية وقجرات مؾعفي الجوائخ الحكؾمية  - 18 
 السؤسديةبشاء القجرات  -أ
تعػػػدز مسارسػػػات الحػكسػػػة فػػػي القصػػػاع العػػػاـ القػػػجرة عمػػػى صػػػشاعة القػػػخار الدػػػميع باسػػػتخجاـ أفزػػػل  

الػسائل والسسارسػات، كسػا تعسػل عمػى تػزيػع السيػاـ وتحجيػج السدػؤوليات حدػب ـيكػل الحػكسػة فػي 
يكميا التشطيسي لتحقػق السخونػة واالسػتجابة لستصمبػات التغضضػخ والت صػػيخ والتكيػف الجائخة الحكػمية ـو

مػػػع العػامػػػل والستغضػػػخات الجاخميػػػة والخارجيػػػة، فزػػػبل عػػػغ التغضػػػخات االقترػػػادية والدياسػػػية والبضئيػػػة 
 .والسخاشخ

 ب. بشاء القجرات الؿيادية
يجػػػػب أف تستمػػػػظ اإلدارة العميػػػػا واإلدارة التشفضحيػػػػة السيػػػػارات والسعػػػػارؼ البلزمػػػػة لتسكضػػػػشيع مػػػػغ تمبيػػػػة 

بذػكل مشاسػب، كسػا يجػب تصػػيخ ميػاراتيع وتحػجيث معػارفيع بذػكل  احتياجات أدوارىع ومدؤولياتيع
مدػػتسخ. ويسكػػغ لػػئلدارة العميػػا تحدػػضغ أدائيػػا مػػغ خػػبلؿ السخاجعػػة الجوريػػة لفعاليػػة قخاراتيػػا ومعالجػػة 

يجب عمى اإلدارة العميػا، عشػج تخشػيح   التغضضخات في السيارات والسعارؼ في أعقاب كل تغضضخ إدارؼ 
مجمذ إدارة، أف تمتـد بتخشػيح مػغ يستمػظ السيػارات والسعػارؼ ذات العبلقػة  أحج األشخاص لعزػية 

لسػػا لػػو مػػغ  الضػػػميالعسضػػق وحدػػاب نتائجػػو عمػػى االداء  العسمػػيومػػغ السيػػع جػػجا االىتسػػاـ بالتػػجريب 
 فػػياسػػتخجاـ التقشيػػات  أؼزيػػادة االنتاجيػػة وتعسضػػق االبتكػػار وفقػػا لمثػػػرة التكشمػجيػػة الخابعػػة  فػػياىسيػػة 

 .كية اسيلحة وبسا يجعل الػصػؿ الى الحكػمة الاالدار 
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 ج. بشاء قجرات مػضفي الجوائخ الحكػمية
يعتبخ السػرد البذخؼ ىػ رأس الساؿ األىع بالشدبة لمقصاع العػاـ لػحلظ تعتبػخ عسميػة تعضػضغ وتحفضػد واسػتبقاء 
السػػػضفضغ قزػػايا حضػيػػة لشجػػاح الػػجائخة الحكػميػػػة. وعمػػى اإلدارة العميػػا واإلدارة التشفضحيػػة تػػػفضخ البضئػػة التػػػي 

مغ خبلؿ خمق ثقافة إيجابية، تخحب باألفكار تسكغ السػضفضغ مغ األداء الجضج وتقجيع الخجمات بذكل فعاؿ 
 ومكافػػػػأةلشطػػػػاـ  محفػػػػدات  وتؤسػػػػذوالسقتخحػػػػات وتذػػػػجع االفكػػػػار االبجاعيػػػػة مػػػػغ خػػػػبلؿ صػػػػشاديق االبتكػػػػار 

كسػػا يجػػب تعضػػضغ السػػجراء بذػػفاؼية وفػػق التذػػخيعات  .وتدػػتجضب لػجيػػات نطػػخ السػػػضفضغ، وتػضػػح القػػخارات
 .ذات العبلقة عمى أساس الججارة

 

 

  

 محكسة لمسالية العامة    وإدارةإدارة السخاطخ واألداء مؽ خالؿ رقابة داخمية فاعمة   - 19

 إدارة السخاطخ: -أ 
 وؼيسا يمي أىع اإلجخاءات التي يشبغي عمى الجوائخ الحكػمية تبشضيا إلدارة السخاشخ:

 .إعجاد مشيجية لسخاجعة وتقضيع الخصط االستخاتيجية بذكل دورؼ 

 السخاشخ السحيصة بالجائخة بشاء  عمى ىحه السشيجية.حرخ كافة 

 ؾياس وتقضيع شبيعة السخاشخ حدب نػعيا ودرجة تأثضخىا عمى األداء واحتساؿ حجوثيا.

 نطاـ لتبشى االفكار الججيجة والسبلحطات و السخاشخ لمتعامل معيا حدب األولػيات الستاحة. بشاء 

 التذغضمية بشاء  عمى ىحا الترشيف وتشفضحىا.تحجيج الخصط البجيمة وخصط الصػارغ 

 إدارة األداء -ب 
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 :  اآلتيوتتزسؽ 

 .التأكج مغ أف الشتائج السخجػة ال تداؿ مبلئسة أو ما إذا كانت بحاجة لمتعجيل أو الححؼ

 التأكج مغ أف الخجمات التي تقجميا الجائخة الحكػمية ما زالت تحقق تمظ الشتائج بفعالية وكفاءة.

ما إذا كاف ىشاؾ أية تغضضخات في البضئة الجاخمية أو الخارجية تحتػاج إلػى معالجػة بدػبب تأثضخىػا عمػى  التأكج
 .تحقضق الشتائج

ومغ متصمبات إدارة األداء في القصػاع العػاـ ىػػ ضػساف االتدػاؽ بػضغ مخحمػة اإلعػجاد والتقػاريخ الشيائيػة بعػج 
ى أسػػاس الشقػػج بضشسػػا ترػػجر حدػػاباتيا الختاميػػة عمػػى التشفضػػح كسػػا فػػي حالػػة الػػجوائخ التػػي تعػػج مػازناتيػػا عمػػ

 .أساس االستحقاؽ مسا يجعل السقارنة غضخ مسكشة

 ج. رقابة داخمية فعالة

يجب عمى اإلدارة العميا وضع استخاتيجية لمخقابة الجاخمية تزسغ وجػد نطاـ رقابي داخمي فعػاؿ وفػق نطػاـ 
ػحػػجات الخقابػػػة الجاخميػػة ومػػػشحيع الرػػبلحيات الكاؼيػػػة الخقابػػة الساليػػة يزػػػسغ تػػػفضخ بضئػػػة العسػػل السشاسػػػبة ل

وربصيػػا مػػع متخػػػح القػػخار بذػػكل مباشػػػخ لزػػساف الحياديػػة فػػػي العسػػل، وااللتػػداـ بتصبضػػػق التػصػػيات. وذلػػػظ 
 :لزساف تحقضق أىجاؼ الجائخة الحكػمية مغ خبلؿ

 .تشفضح الخصط االستخاتيجية والتذغضمية بفعالية وكفاءة 
  ومػثػقة لمسدتخجمضغ الػجاخمضضغ والخػارجضضغ التخػاذ القػخارات الدػميسة فػي تػفضخ معمػمات مفضجة

 .الػقت السشاسب
  بالتذػػػػخيعات السعسػػػػػؿ بيػػػػا، وكػػػػحلظ الدياسػػػػات واإلجػػػػخاءات واألدلػػػػة الخاصػػػػة  االلتػػػػداـضػػػػساف

 .بالجائخة
 .الحفاظ عمى مػارد الجائخة مغ الزياع واالحتياؿ وسػء االستخجاـ والتمف 
  وسبلمة نطع السعمػمات الخاصة بالجائخةضساف تػافخ وسخية. 
 .الخقابة والتجقضق الجاخمي واألنذصة الخقابية األخخػ التي تزسغ السداءلة 

ومغ السسارسات الجضجة لمحػكسة في القصاع العاـ تذكضل لجشة مدتقمة لمخقابة الجاخمية تدػاعج عمػى تحدػضغ 
د مػضػػػػعية التػػػجقضق الػػػجاخمي والخػػػارجي، وفعاليػػػة كفػػػاءة وفعاليػػػة إدارة السخػػػاشخ والخقابػػػة الجاخميػػػة، وتعديػػػ

 .وضيفة التجقضق واصجار التقاريخ عغ األداء السالي وغضخ السالي
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 د. إدارة م حكسة لمسالية العامة

تتصمػػب الحػكسػػة وجػػػد إدارة محكسػػة لمساليػػة العامػػة تحػػافع عمػػى السػػاؿ العػػاـ فػػي جسيػػع األوقػػات، وتزػػسغ 
واقترػػاد، وتػجعع عسميػػة صػشع القػػخار، وتقػجيع الخػػجمات، وتحقضػق الشتػػائج السخجػػػة اسػتخجامو بكفػػاءة وفاعميػة 

فػػي الػػجوائخ الحكػميػػة. ويجػػب أف تكػػػف اإلدارة الساليػػة متصػػػرة ومتكاممػػة عمػػى جسيػػع السدػػتػيات التشطيسيػػة 
 لمجائخة.

تظبيػق السسارسػات الجيػػجة فػي مجػػاؿ الذػفافية وتقػػجيؼ التقػاريخ وصػػؾاًل إلػى تظبيػػق   - 20
 .فعاؿ لمسداءلة

 :تصبضق السسارسات الجضجة في مجاؿ الذفاؼية أ .    
عمى القصاع العاـ ككل أف يتستع بقجر مغ الذفاؼية وسيػلة التػاصل مع مختمف األشخاؼ ذات العبلقة بسا 
فػػي ذلػػظ السػػػاششضغ ومتمقػػي الخجمػػة والسػػػضفضغ. و أف تكتػػب تقػػاريخ السدػػاءلة بمغػػة سػػيمةُ  ومفيػمػػة وتشذػػخ 

مػب يشاسػػػب الفئػػػة السدػػػتيجفة، بسػػػا فػػػي ذلػػػظ وسػػػائل اإلعػػػبلـ السخئيػػػة والسدػػػسػعة والسكتػبػػػة وشػػػبكات بأسػػػ
 .التػاصل االجتساعي عمى الذبكة العشكبػتية

 ب. تصبضق السسارسات الجضجة في مجاؿ التقاريخ
ويجػػػػب اف تحتػػػػػؼ ىػػػػحه التقػػػػاريخ عمػػػػى العشاصػػػػخ الخئيدػػػػية 

 :التالية
 الدياسات العامة الستبعة. 
 مجػ تحقضق الجائخة ألىجافيا االستخاتيجية. 
 .السخاشخ الخئيدية الستػقعة 
 مجػ التداـ الجائخة بالسػارد السخررة. 
 خصط التحدضغ. 

كسا يجب إعجاد البيانات السالية لمجائخة الحكػمية وفقا  لمسعايضخ تػفخ مخجع محاسبي واحج معتػخؼ بػو وقابػل 
خاءتو والتعامل معو، يعسل عمػى تحدػضغ نػعيػة وجػػدة التقػاريخ لمسقارنة، يذسل إفراح مالي يديل فيسو وق

الساليػػة فػػي القصػػاع العػػاـ. وتعتبػػخ معػػايضخ السحاسػػبة الجوليػػة فػػي القصػػاع العػػاـ الرػػادرة عػػغ االتحػػاد الػػجولي 
 .لمسحاسبضغ ىي األبخز في ىحا السجاؿ

 ج. التجقضق الخارجي
متصمبػػات السدػػاءلة فػػي القصػػاع العػػاـ الػػحؼ تقػػػـ بػػو  يعتبػػخ التػػجقضق الخػػارجي ألعسػػاؿ الػػجائخة الحكػميػػة مػػغ

ىضئػػة خارجيػػة مدػػتقمة حػػػؿ عجالػػة ومػثػؾيػػة التقػػاريخ الساليػػة لمػػجائخة. كسػػا يدػػاعج تقخيػػخ التػػجقضق الخػػارجي 
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اإلدارة العميا في االضصبلع بسدؤولياتيا مغ خبلؿ تقجيع التػصػيات السشاسػبة حػػؿ مخخجػات التػجقضق. كسػا 
ضق الخارجي واتاحتو لؤلشخاؼ ذات العبلقة في الػقػت السشاسػب يدػاعج فػي تسكضػشيع مػغ أف نذخ تقخيخ التجق

 .مداءلة الجائخة الحكػمية
عمػػػى الػػػجائخة الحكػميػػػة العسػػػػل عمػػػى تدػػػيضل أعسػػػػاؿ التػػػجقضق الخػػػارجي بتػػػػػفضخ كافػػػة السدػػػتشجات والبيانػػػػات 

 :جية أف تحتػؼ عمى العشاصخ التاليةوالسعمػمات السصمػبة. عمى أف يخاعى عشج إعجاد تقاريخ الخقابة الخار 

 تػثضق القخارات اإلجخائية واإلدارية والسالية الستخحة 
 مجػ االلتداـ بالتذخيعات القانػنية ذات العبلقة والتأكج مغ تصبيقيا. 
 التأكج مغ تشفضح وتػثضق اإلجخاءات الترحيحية الشاتجة عغ أعساؿ التجقضق الدابقة 
  الخقابة الجاخمية والتقضج بتصبضق تػصياتياالتأكج مغ تػثضق أعساؿ. 
 تػثضق عسميات الرخؼ/اإلنفاؽ السالي وبياف تػافقيا مع السخررات السالية السخصػدة.  

 

 والعذخيؽ:  حاديمشغسات القخف ال فيؼ الحؾكسة اىجا - 21

نطػخا لتعسػق انفرػاؿ راس السػاؿ عػػغ االدارة مػع مػخور الػدمغ وتػسػػع االسػتثسارات وعبػرىػا  لمقػارات نذػػأت 
الفذػػػػل والشجػػػػاح. ومػػػػغ اىػػػػع مدػػػػتمدمات نجػػػػاح  ةمدػػػػؤولياالدارة تدػػػػتػجب تحسػػػػل االدارة  فػػػػيفمدػػػػفة ججيػػػػجة 

دػػػػػتقبل ووضػػػػػع وضػػػػػع الدياسػػػػػات واالسػػػػػتخاتيجيات وتحسػػػػػل  السخػػػػػاشخ والتشبػػػػػؤ بالس ىػػػػػياالدارات الججيػػػػػجة 
االربػػاح  فػػيوالحرػػػؿ عمػػى مشػػافع ميسػػة  والشتػػائجاالدارة  فػػيلػػظ نذػػأ مبػػجا الذػػخاكة ذ ألجػػل. الدػػضشاريػىات

جعل فمدفة العسل ضسغ مبجا  الذخاكة الفعميػة .  ارباح الذخكة مسا فيلو اسيع   التشفضحؼبحضث اف السجيخ 
وتػػع وضػػػع ضػػػػابط لمذػػفاؼية والسدػػػألة  تسشػػػع االنحخافػػات السختمفػػػة  مػػػغ خػػبلؿ كذػػػف االرصػػػجة ومرػػػجرىا 

واالمثمػة  وتكػيغ الثػخوة عمػى حدػاب عسػل السؤسدػة الذخريستغبلؿ مطاىخ لبل أؼوحجود الشداىة ومشع  
كيػة.) بعػس االمثمػة حعذػخيغ بالحػكسػة الالقػخف الػاحػج وال فػيالحػكسػة كثضخة العالسية مشيا والسحمية وتدسى 

 .الحية مغ التجارب العالسية(

لتصػػر الحكػمػة  نسػذجوىى  الحكيةالحكػمات  ىيالقخف الػاحج والعذخيغ  فيالحػكسة  تصػيخل ئومغ وسا
 .الساضيااللكتخونية حضث عايذشاه خبلؿ العقج 

لمشطػػاـ الججيػػج االقتػػخاب مػػغ السػػػاشغ والتفاعػػل مػػع ادوات االستذػػعار  وتيػػجؼ الػػجوؿ مػػغ خػػبلؿ  التصبيقػػات
 الحكية
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Smart sensors , تدػاعج عمػى سػخعة االنجػاز وكفاءتػو وتقمضػل  االخصػاء  والتػي باألنتخنضػتتػختبط  والتي
 وتقمضل التكاليف وزيادة رضا العسبلء.

يػاتػػف الشقالػػة مػػغ خػػبلؿ   فػػتح داتػػا ولعػػل ابػػخز االنجػػازات كانػػت مػػغ خػػبلؿ انجػػاز الخػػجمات مػػغ خػػبلؿ ال 
 الحكػمة الزخسة

Government Big Data   الزػخسة.) مثػاؿ دولػة االمػارات العخبيػة الستحػجة وىػى  الدػضخفخاتمػغ خػبلؿ
خػػجماتيا  االلكتخونيػػة مسػػا خمػػق بضئػػة  لجمػػب االسػػتثسارات بشجػػاح كبضػػخ  فػػيالسشصقػػة  فػػيمػػغ  افزػػل الػػجوؿ 

 .وتعتبخ دولة مقارنة مخجعية ومعيارية(

 

 مجاالت حؾكسة السؤسدات العامة والذخكات: - 22

الذػػخكات او السؤسدػػات يػػتع تصبيقػػو  فػػياف  السؤسدػات  لزػػساف االداء الدػػميع اعػػجت دلضػػل لمحػكسػػة سػػػاء 
كػػػل خصػػػػة مػػػغ خصػػػػات االدارة واالنتػػػاج بسػػػا يسشػػػع االنحػػػخاؼ   فػػػيتحجيػػػج السدػػػؤولية لؿيػػػاس جػػػػدة االداء و 

 فػػيكػػل مػقػػع  فػػيوسػػيػلة كذػػف مػقػػع االنحػػخاؼ والستدػػببضغ بػػو. وايزػػا وضػػع وصػػف لمسعخفػػة والسيػػارة 
 السؤسدة

 KNOW YOUR STRUCTUREالسياـ  وتتصمب  فيلبلبتعاد عغ السحدػبية والسشدػبية  

لرػعػبة الؿيػاس كسػا ىػػ الحػاؿ فػى  السؤسدػي باألداءالقصاع العاـ   فيبالحػكسة  السؤسديويختبط االداء 
القصػػاع الخػػاص ويػػتع  مػػغ خػػبلؿ وضػػع مؤشػػخات اداء قابمػػة لمؿيػػاس ويػػتع تحجيػػج السدػػؤوليات ويسكػػغ عػػغ 

 ومعالجتيا وتتصمب: االنحخافاتشخيقيا التػصل الى 

 واضحة. ةاستخاتيجي
 نطاـ مدألة. .1
 نطاـ شفاؼية  .2
 مع شبيعة السجتسع . تتبلءـانطسة وتذخيعات   .3
 التػعية الستػاصمة وتشسية السػاششة والسدؤولية.  .4
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  2003تظبيق معاييخ الحؾكسة عمى اداء االقتراد العخاقي بعج  -23

مػػغ خػػبلؿ السؤشػػخات  2003لمحكػػع عمػػى اداء االقترػػاد العخاقػػي بعػػج   KALDORمسكػػغ تصبضػػق نسػػػج 
 : االتية

  السحمينسػ الشاتج. 
 معجؿ البصالة. 
 معجؿ التزخع. 
 مضداف السجفػعات.  

يفتػػػخض تحدػػػضغ  2015-2003تخلضػػػػف لمفتػػػخة  850فسػػػع نسػػػػ عائػػػجات الػػػشفط ووصػػػػليا الػػػى أكثػػػخ مػػػغ 
سػبلمة االتجػاه االقترػادؼ وتػشخفس معػجالت  مؤشخات االداء عمػى االقػل نسػػ القصػاع غضػخ الشفصػي يؤشػخ

االقترػادؼ البػج مػغ اجػخاء مقارنػة معياريػة باقترػاد اخػخ او  االداءالبصالة بذػكل مزػصخد ولغػخض ؾيػاس 
 وما بعجىا .  2003الخجػع الى الخمف وإجخاء مقارنة زمشية بضغ فتخة ما قبل 

 ال بج مؽ تحميل السعظيات التالية :   KALDORومؽ أجل استخجاـ مشيج عمسي مثل مشيج 

بمج ىػ خمػه مغ البصالة او السعجالت السقبػلة بحجود  ألؼالسقارنة السخجعية :وعادة الحالة السثالية  -1
% وفػائس فػي مضػداف السػجفػعات الػى الشػاتج 3-2% ومعجؿ تزػخع 5-3% مع معجؿ نسػ 2-4

ل ىػحه البمػجاف . ويدػسى مثػOECO% وذلػظ وفقػا  لسشطسػة 1السحمي االجسالي وندػبة ال تقػل عػغ 
 .بالبمجاف السثالية

لعػػاجدة عػػغ تحقضػػق معػػجؿ الشسػػػ السدػػتيجؼ ) بػػجوف انتػػاج السػػػارد البمػػجاف الفاشػػمة : وىػػي البمػػجاف ا -2
% 2الصبيعية كالشفط والغاز ( والتي تكػف سالبة . وعشجما ما يديج العجد في السضداف التجارؼ عغ 

كسعجؿ بصالة ؼيرػشف البمػج كبمػج  12% كسعجؿ تزخع , %10في مضداف السجفػعات الى الشاتج و
 ة .فاشل وفق معايضخ االمع الستحج

 . 2003االداء االقترادي العخاقي بيؽ الؾاقع والسبخرات بعج عاـ  - 24

رغػػػع كمسػػػا يقػػػاؿ مػػػغ مبػػػخرات لتخمػػػف االداء االقترػػػادؼ العخاقػػػي بدػػػبب التخاكسػػػات مػػػغ الحرػػػار و الغػػػدو 
وعجـ االستقخار والرخاعات الدياسية والتصخؼ الجيشي وغضخىا اال انو يقابميا  التحتيةاالمخيكي وتجمضخ البشية 
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بشاء تشسية اقترادية وبذخية وكاف مغ شأنيا إخساد الرخاعات  بإمكانياتيار مغ السػارد السالية اليائمة كاف 
  . ونذخ ندب معقػلة مغ االستقخار والخفاـية

  : ىي أف اىؼ مغاىخ مخحمة ما بعج الغدو االمخيكي

  (مغ مػازنة استثسارية الى مػازنة نفقات )رواتب ومخررات السػازنةاتجاه  -1
 (تػسع التػضيف في القصاع العاـ مع اىساؿ كامل لمقصاعات السػلجة لمجخل ) عجا الشفط -2
% يعتسػػػج عمػػػى 99تذػػػيو ـيكػػػل االنتػػاج مػػػغ ـيكػػػل متشػػػع الػػػى ـيكػػػل احػػادؼ الجانػػػب اكثػػػخ مػػغ  -3

  . اقتراد مذػه كميا  في جسيع السجاالتصادرات الشفط مسا ولج 
تأصػػػل ضػػػاىخة الفدػػػاد االدارؼ بحضػػػث صػػػشف العػػػخاؽ مػػػغ اوائػػػل البمػػػجاف التػػػي يشتذػػػخ فضيػػػا الفدػػػاد  -4

 . االدارؼ واالقترادؼ
, الكيخبػاء,  السيػاهتجمضخ البشية التحتية بفعل االحجاث العدػكخية او بالتقػادـ مػع غيػاب االسػتجامة )  -5

 االتراالت , السػاصبلت , الدكظ الحجيج ( .
تخمػػف التعمػػيع الشػػػعي وسػػيادة التعمػػيع الذػػكمي بيػػجؼ اضػػعاؼ القػػجرات الػششيػػة ونخػػب الكفػػاءات   -6

الفعمية والخبخات الشػعية البلزمة وخاصة في السجاالت التقشية التي يحتاجيا البمج مغ خبلؿ تدؽيو 
 تجارؼ بحت . كاستثسارالدابقة ونذخ التعميع الخاص  االداء في السؤسدات العمسية

فػػػي االشػػػخ العدػػػكخية وتعصضميػػػا عػػػغ السدػػػاىسة فػػػي البشػػػاء واالنتػػػاج  الذػػػابةتعبئػػػة السػػػػارد البذػػػخية  -7
 بحجج التحجيات األمشية بدػاء بالتحذضج او التحجيج . 

 غياب اشخ الذفاؼية والسدألة والعجالة والسدؤولية في نطاـ الجولة . -8
اختفػػاء مفيػػػمي االقترػػاد التقمضػػجؼ والسعاصػػخ وتحػلػػو الػػى اقترػػاد شفضمػػي اسػػتيبلكي يعتسػػج عمػػى  -9

حاجاتػو مػغ الخػارج مقابػػل عػائػجه مػغ الػػشفط والعسػبلت الرػعبة وأصػػبحا  عػامبل  لشسػػ االقترػػادات 
 .واالنتاج الحخفي  الدراعةاالقترادؼ حتى التقمضجؼ السعتسج عمى  والسجاورة مقابل تجمضخ ـيكم

وضع السػانع اماـ استخجاـ التكشػلػجيا فػي االدارات والخػجمات ) عػجا التػي تخػجـ مرػالح معضشػة   -10
مثػػل البشػػػؾ والصاقػػة لحػػج مػػا ( لزػػساف البضخوقخاشيػػة والدػػمصة فػػي تستػػع السػػػاشغ بحقػقػػو لتدػػيضل 

 .والخشػة االبتداز
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  : قخاءة السؤشخات تذيخ الى
% مػغ ايػخادات 90االيػخادات الشفصيػة أكثػخ مػغ  تخسخ مفيػػـ االقترػاد الخيعػي : اذ مثمػت .1

السػازنة العامة مقابػل انخفػاض كبضػخ لمقصػاع غضػخ الشفصػي مػثبل  انخفزػت مدػاىسة قصػاع 
-2003% كسعػػجؿ لمفتػػخة 2الػػى  2003% اعػػػاـ مػػا قبػػل 23الرػػشاعات التحػيميػػة مػػغ 

لشفذ % 4.2% الى 17وانخفزت بشدبة مداىسة قصاع الدراعة لمفتخة نفديا مغ  2015
  . الفتخة

  مػارد السضدانية .2
 2013-2003 لؤلعػاـججوؿ يبضغ حجع االيخادات الشفصية في تحػيل السػازنة 

 

 االتحادية  السػازنةالسرجر : تقاريخ 
يبػػػضغ الجػػػجوؿ اعػػػبله مػػػجػ تذػػػػه االداء االقترػػػادؼ العخاقػػػي فػػػي دوره فػػػي تحػيػػػل السػازنػػػة وكسعػػػجؿ لمفتػػػخة 

  .%5السػازنة عغ  سػيلتالشفصي في غضخ لع تدد مداىسة القصاع  2003-2013
 

  2013-2006لمفتخة  في العخاؽ اتجاىات االنفاؽ الحكؾمي  - 25

الحكػػػػمي وانحرػػػخت باإلنفػػػاؽ عمػػػى وزارات الجاخميػػػة  لئلنفػػػاؽيبػػػضغ الجػػػجوؿ ادنػػػاه االتجاىػػػات الػاضػػػحة 
مػا معجلػو  2013-2006والجفاع والشفط والكيخباء والتي بمغػت ندػبة اإلنفػاؽ عمػى ىػحه القصاعػات لمفتػخة 

% مػغ اجسػاؿ نفػات السػازنػة , مػع 20عمػى  اسػتحػذ% لمجاخمية والجفاع , اما قصاع الػشفط والكيخبػاء 20
جـ ممحػػػظ بالؿيػػاس الػى حجػػع االنفػاؽ الػػحؼ بمػػغ ارقػاـ كبضػػخة فػي حػػضغ لػػع أف ىػحه القصػػاع لػع يدػػجل اؼ تقػ

% مغ االنفاؽ العاـ لشفذ الفتػخة مػغ السػازنػة , 3,7يحطى القصاع االنتاجي الدراعي والرشاعة اال ندبة 
تيخأ البشيػة التحتيػة والحاجػة الػى الدػكغ والػى  رقع% 2اما قصاع البمجيات واالعسار واالسكاف فمع يتجاوز 

الرػػالحة لمذػػخب , وقػػج عسػػجت الجولػػة الػػى  تسػيػػل ىػػحه  والسيػػاهالخػػجمات البمجيػػة مثػػل الرػػخؼ الرػػحي 
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السذػاريع الذػػحيحة مػػغ خػػبلؿ القػػخوض الجوليػػة التػػي حسمػت البمػػج تكػػاليف كبضػػخة مػػغ خػػبلؿ اسػػعار الفائػػجة 
يػا غضػخ مكتسمػة او وفتخات استخداد الجيغ في وقػت لػع يذػيج العػخاؽ اال مذػاريع قمضمػة فػي ىػحا السجػاؿ اغمب

 وىسية .

القصاعػػات التػػي  باعتبػػارىعومػػغ اىػػع نقػػاط الزػػعف عمػػى اؼ بمػػج ىػػػ حجػػع االنفػػاؽ عمػػى التعمػػيع والرػػحة 
بمػػج. فمػػع يحطػػى ىػػحيغ القصػػاعضغ لػػشفذ الفتػػخة ال  ألؼتيػػتع بالتشسيػػة البذػػخية التػػي مرػػجر التصػػػر والتقػػجـ 

% ومغ السؤسف أف حجع االنفاؽ فػي ذروة العػائػج الشفصيػة اليائمػة مػع السضدانيػات الزػخسة لعػاـ 5بشدبة 
مميػػار ديشػػار , كػػاف معػػجؿ  106.873مميػػار ديشػػار  90.374التػػي بمغػػت عمػػى التػػػالي  2013- 2012

 % كسعجؿ لكل الفتخة .2% لكبل الدشتضغ و2.5 االنفاؽ عمى التعميع العالي ال يتجاوز

 % لكل الفتخة .1كانت اقل مغ  فإنياأما تشطيع السػارد السائية ازاء السذكبلت الزخسة في العخاؽ 

 2013-2006ججوؿ يبيؽ االتفاؽ الحكؾمي حدب الؾزارات بالشدب السئؾية لمفتخة 
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يسثػػل رواتػػب واجػػػر السػػػضفضغ الػػحؼ تعػػاضع الػػى عمسػػا  بػػأف حجػػع االنفػػاؽ عمػػى الػػػزارات فػػي ىػػحا الجػػجوؿ 
( ممضػػف متقاعػج دوف 5( ممضػػف مػضػف  مػع )6أضعاؼ حضث يبمغ عجد السػػضفضغ فػي العػخاؽ أكثػخ مػغ ) 

تمسذ اؼ تحدغ في االداء وتخاجعو بذكل كبضخ وتذػه السياـ بدػبب انتذػار ضػػاىخ التحػدب والخشػػة وعػجـ 
 السداواة والعجالة .

سيسة أف التعميع والتعاليع العالي والتخبية قج اتجيت نحػػ القصػاع الخػاص بػأداء اكػاديسي ومغ السبلحطات ال
جامعػػة وكميػػة جامعػػة اىميػػة  60مجرسػػة خاصػػة وأكثػػخ مػػغ  1000وتخبػػػؼ ضػػعيف أذ تػػع افتتػػاح أكثػػخ مػػغ 

 اغمبيا خارج السعايضخ االكاديسية والتخبػية باعتخاؼ وزارة التخبية ووزارة التعميع .

أف اؼ بمػػج يتصمػػع  2013-2006االسػػتثسار فػػي التعمػػيع مػػغ خػػبلؿ التخريرػػات االسػػتثسارية لمفتػػخة تذػػػه 
لمتصػر وتحقضق الخفاـية واستجامتيا حتسا  يديج مغ انفاقو عمى التعميع ىكحا بشضت بمػجاف عجيػجة بعػج خخوجيػا 

الجانػب فػي وقػت تػدداد مغ الحخوب او الرخاعات والججوؿ ادناه يطيػخ فقػخ االنفػاؽ االسػتثسارؼ عمػى ىػحا 
 ؼيو الشفقات التذغضمية مغ رواتب واجػر.

 %- 2013-2006حجع التخريرات االستثسارية لقصاعات الرحة والتخبية والتعميع لمفتخة 

 
السػقع االلكتخوني –الجائخة االقترادية  –وزارة السالية   

  .تخريرات الجعؼ االجتساعي واعادة تؾزيع الجخل  - 26

الحكػمػػػات بػػػجور ميػػػع فػػػي دعػػػع مػاششضيػػػا وخاصػػػة ذوؼ الػػػجخل السحػػػجود وفػػػي العػػػخاؽ ونتيجػػػة تزػػػصمع 
لمحرػػار الػػحؼ داـ ثبلثػػة عذػػخ عػػاـ صػػجر قػػانػف البصاقػػة التسػيشيػػة التػػي يتستػػع بيػػا كػػل مػػػاشغ لسػاجيػػة 

مقابػل وبعػجىا تشفضػح اليػة الغػحاء والػجواء  1996اثار الحرار ورغع شحة السػارد او انعػجاميا الػى مػا قبػل 
الشفط كاف السػاشغ يتستع بدج احتياجاتو بالكامل بالبصاقة التسػيشية. ويحرل عمى تعميع مجاني وخجمات 
صحية مجانية رغع صعػبات التزخع اليائل اال أف الحياة كانت ندػبيا  مدػتقخة والحيػاة فػي دورتيػا كانػت 

 خجمات واألماف وغضخىا .رغع الرعػبات تدضخ بػتضخة أفزل مسا ىػ الحاؿ األف مغ حضث تػفخ ال
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تمكأت البصاقة التسػيشية رغع االنفاؽ الكبضخ عمضيا بالسقارنة بسا كػاف يشفػق فقػج تقمػز مػا  2003بعج عاـ 
( فقػخات واحيانػا  لذػيػر كسػا بػجأ يتحسػل نفقػات الكيخبػاء والسػجارس 3يحرل عميو السػاشغ الػى أقػل مػغ )

 .تولتي قج تدتحػذ عمى اغمب مضدانضوالرحة والشقل ا
 

 2101-2102تخصيصات الميزانية للبطاقة التموينية للفترة 

 

 الجائخة االقترادية  –وزارة السالية 
ومغ السؤسف أف حجع االنفاؽ قج تزػاعف اال أف البصاقػة كػجعع لمسػػاشغ نتيجػة الختفػاء مػع رداءة نػعيػة 

 السػاد بدبب الفداد السدتذخؼ في كل مكاف 
السقارنة ومشيا العخاؽ فكاف جضشي  ألغخاضخبلؿ دراستي لمجكتػراه قست بتحمضل تػزيع الجخل في عجة بمجاف 

( 1( فػي حضػث كػاف فػي فشػدويبل والجدائػخ يقتػخب مػغ )0.33كػفر في العخاؽ في الثسانضشيػات يقتػخب مػغ )
الػجخل وكػاف االنتذػار عمػى  اؼ أف العخاؽ كاف قخيب مغ الجوؿ الغخبيػة وربسػا أفزػل مشيػا فػي إعػادة تػزيػع

بػجأت تدػتفحل  ضػاىخة البصالػة  2003خط الفقخ قمػيبل  وكانػت البصالػة مشػح الدػبعضشات معجومػة تقخيبػا لغايػة 
% مػػػغ 40-35وسػػػػء تػزيػػػع الػػػجخل وبػػػجأت تختفػػػي الصبقػػػة الستػسػػػصة ويرػػػل خػػػط الفقػػػخ ليذػػػسل بحػػػجود 

, ولكغ حجػع  التخريرػات ليػحه الذػبكة  2005الدكاف مسا استجعى انذأ شبكة لمحساية االجتساعية عاـ 
% مغ السػازنة ابجا  لحج األف .والسذػكمة انيػا تفتقػخ الػى معػايضخ والػى قاعػجة بيانػات ولػحلظ فػي 1لع يتجاوز 

اغمب االحياف كانت اعانة ىامذية تػزع بذػكل غضػخ عػادؿ , فػي حػضغ اسػتفادت شػخائح كبضػخة بػجخػؿ عاليػة 
و االؼ مػغ الػجوالرات بدػبب مػقفيػا الدياسػي فػي الشطػاـ الػػششي الدػابق ترل الى السبليضغ مػغ الػجنانضخ ا

باسػػػع متزػػػخرؼ الشطػػػاـ او سػػػكاف رفحػػػا او السفرػػػػلضغ وتحػػػت تدػػػسيات مختمفػػػة ويرػػػل معػػػجؿ دخػػػل ىػػػحه 
دوالر  لمفخد الػاحج ميسا كاف عسخه  1200كسعجؿ يديج عغ  2003الذخائح التي ىع جدء مغ نطاـ ما بعج 

 و .او تحرضمو او خجمت

كسا تخكدت الجخػؿ العالية فػي الػضػائف الؿياديػة فػي الجولػة بحضػث انيػا تديػج عػغ دخػػؿ اؼ مػضػف خجمػة 
عامة في امخيكػا او اوروبػا ناـيػظ عػغ االمتيػازات السباشػخة وغضػخ السباشػخة مشيػا اسػتغبلؿ السشاصػب , لػحلظ 
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العخبيػة مرػادر دخميػا العسػل  تكػنت شبقػة مػغ االثخيػاء فػي العػخاؽ لػيذ ليػا مثضػل فػي اؼ دولػة مػغ الػجوؿ
% مػػػغ 95عمػػى  يدػػتحػذاو بالسيػػة الػػف  األؼبالعذػػخة   1الدياسػػي والػػػضيفي  وربسػػا تشصبػػق السقػلػػة اف 

 % الباؾية.5الجخل وربسا الذعب ب اؿ 

 تخجسة مؤشخات االداء االقترادؼ عمى ترشيف العخاؽ ضسغ الترشيف الجولي لمجوؿ الشاجحة والفاشمة 

 

 مؾقع العخاؽ في االداء االقترادي وفقًا لمسعاييخ الجوليةججوؿ يبيؽ 

مػػغ السؤسػػف أف نجػػج العػػخاؽ ضػػسغ الػػجوؿ الفاشػػمة رغػػع امتبلكػػو لسػػػارد اقترػػادية ىائمػػة تعػػادؿ مضدانيػػات 
 دوؿ مجاورة والدبب يعػد الى االتي :  أربعة

  .الفداد االدارؼ  -1

  .تجمضخ الييكل االنتاجي غضخ الشفصي -2

  .الدياسية باألجشجاتاالنذغاؿ  -3

 .تعبئة السػارد البذخية في السجاالت غضخ االنتاجية -4
  .تخمف بضئة التعميع والرحة -5 

  .تخمف البشية التحتية -6
 .االعتساد الكمي عمى مػارد الشفط -7
 .او تغضبيا كميا   اإلداريةغياب الكفاءات  -8
 .الييسشة االجشبية -9

 .الدياسضضغ واستثسارىا خارج العخاؽتخكد الثػرة بضج  -11
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 السقجمة : – 1

الحػكسة ركضدة ميسة مغ ركائد ؾياس تصػر الجوؿ والسجتسعات باختبلؼ انػاعيا مغ خبلؿ ؾيػاس أصبحت 
 .التقجـ االقترادؼ لمبمجاف والسؤسدات إضافة إلى تجعيع التشسية االدارية وفتح اآلفاؽ أماـ استجامتيا

وذلػػػظ ألىسضتيػػػػا االىتسػػػاـ فػػػي الدػػػشػات األخضػػػخة فػػػي مجػػػػاؿ تصبضػػػق معػػػايضخ الحكػمػػػة السؤسدػػػية  ازدادلقػػػج 
الجػىخيػػة ودورىػػا السحػػػرؼ فػػي تحقػػق الػػجرجات والسدػػتػيات العاليػػة مػػغ الكفػػاءة والفاعميػػة والشجػػاح والتسضػػد 

 .السؤسدي

والدبب الحؿيقي العتساد غالبية الجوؿ السعايضخ الخاصة بالحػكسة يعػد إلػى األزمػات االقترػادية التػي مػخ 
( ومػا تبعيػا مػغ أزمػات ماليػة 2008تػى األزمػة الساليػة عػاـ )( ح1929بيا العالع في الكداد العطيع عػاـ )

 .واقترادية عمى السدتػيات السحمية واإلقميسية والجولية

إف ضعف تصبضق الحػكسة السؤسدية في بعس الجوؿ ومشيا العخاؽ أتاح إلى استفحاؿ حالة الفداد اإلدارؼ 
ؾبػػة والسدػػاءلة بذػػكل كػػافي إضػػافة إلػػى والسػػالي واسػػتغبلؿ ضػػعف مسارسػػات الدػػمصة لػػجورىا فػػي مجػػاؿ السخا

غيػػاب عسميػػات االفرػػاح والشداىػػة والذػػفاؼية مسػػا أدػ إلػػى زيػػادة السسارسػػات الدػػمبية التػػي أدت إلػػى انفجػػار 
أزمػػات متعػػجدة رغػػع أف الدػػمصة فػػي العػػخاؽ حاولػػت تجسضػػل صػػػرتيا السديفػػة أمػػاـ الذػػعب لكػػغ سػػخعاف مػػا 

ضغ واألعػػخاؼ الجوليػػة فػػي جػانػػب متعػػجدة اقترػػادية وماليػػة و تكذػػفت الحقػػائق  عػػغ مسارسػػات مخالفػػة لمقػػػان
 .إدارية وغضخىا مسا نجع عغ ذلظ السديج مغ األزمات واالنييارات

وقج حجث ذلظ في ضل غيػاب تصبضػق الحػكسػة السؤسدػية لتحقضػق التشسيػة اإلداريػة واالقترػادية إضػافة إلػى 
اإلدارؼ والسػػالي وىػػجر األمػػػاؿ وعػػجـ وجػػػد خصػػط  غيػػاب ثقافػػة التشسيػػة السدػػتجامة وانتذػػار ضػػاىخة الفدػػاد 

 .استخاتيجية لمشيػض بالبمجاف الى أحدغ حاؿ

العػخاؽ مػػغ  إلنقػاذبػػإجخاء معالجػات حؿيؿيػة شػػاممة  لبللتػداـإضػافة إلػى عػػجـ وجػػد الشيػة األخبلؾيػػة الرػادقة 
لتذخيعية والتشفضحية لحلظ أرػ االنييار، كل ىحا أدػ إلى فقجاف ثقة السػاشغ بالدمصة وبؿياداتيا الدياسية و ا

مػػغ الزػػخورؼ تبشػػي سياسػػات ججيػػجة تزػػسغ حقػػػؽ السػػػاششضغ واألجيػػاؿ القادمػػة لثػػخوات العػػخاؽ مػػغ خػػبلؿ 
اعتساد معايضخ الحػكسة  التي تزسغ تحقضق الكفاءة والفاعمية والتسضضػد والشجػاح فػي تأديػة أعساليػا ومسارسػة 

 .انذصتيا السختمفة



 

 

61 

التػػي عالجػػت مذػػاكميا االقترػػادية والدياسػػية مػػغ خػػبلؿ التخكضػػد عمػػى مكافحػػة  وعميػػو فػػإف تجػػارب العػػالع
الفدػػػػاد واستئرػػػػالو وذلػػػػظ بتصبضػػػػق معػػػػايضخ الحػكسػػػػة فػػػػي الشداىػػػػة والذػػػػفاؼية والسدػػػػألة وتصبضػػػػق السدػػػػؤولية 

 .االجتساعية واعتساد العجالة في تصبضق القػانضغ والتعميسات بذكل عادؿ وشفاؼ

ضخة السػجػ ومتػسػصة السػجػ وشػيمػة السػجػ لفػخض تشفضػح معػايضخ الحكػمػة مػع إضافة لػضع استخاتيجية قر
التخكضػػػد عمػػػى االسػػػتجامة والتشسيػػػة اإلداريػػػة وإعػػػادة الييكمػػػة لؤلجيػػػدة اإلداريػػػة  وإنيػػػاء السحاصرػػػة الحدبيػػػة 

 .والفئػية وغضخىا وتقضيع أداء الحكػمة مغ قبل األجيدة السخترة ومحاسبة السقرخيغ

 

 .تعشي االنزباط والديظخة والحكؼ  Governance الحؾكسة

 .عسمية تقـػ بيا الجولة مغ أجل تحؿيقيا رسالتيا وحساية مرالحيا والخرائز عمى مػجػداتيا

 .نطاـ لفخض تػجيو السشطسات والخقابة عمضيا

 ضساف حقػؽ السػاششضغ وتحجيج واجباتيع

فػػػي أعساليػػػا مدػػػتشجة إلػػػى  ةوالرػػػحيحالدػػػميسة  الحػكسػػػة السؤسدػػػية ))أنيػػػا نطػػػاـ متكامػػػل يتبشػػػى السسارسػػػات
وأسػػػذ واضػػػحة (( مثػػػل الشداىػػػة، الذػػػفاؼية، السدػػػاءلة ،  مبػػػادغمشطػمػػػات تػجضييػػػة ورقابيػػػة فاعمػػػة تعتسػػػج 

 .العجالة... مع وجػد قػانضغ فاعمة لتبشي الحػكسة وتصبيقيا

  

 (Corporate – Governance)  الحؾكسة السؤسدية - 2

إال مغ خبلؿ تطافخ الجيػد السذتخكة لمقصاع العاـ والخػاص ومؤسدػات السجتسػع  ال يسكغ تصبضق الحػكسة
السجني ألف التشسية عسمية تذاركية تدتيجؼ الجػانب اإلدارية واالقترادية واالجتساعيػة وغضخىػا وصػػال  إلػى 

ف أفزػل دوف تحقضق التشسية السدتجامة لغخض تحقضق انتقاال   نػعيا  وكسيا  وجػىخيا  مػغ حػاؿ إلػى آخػخ يكػػ 
 .السداس أو السداومة عمى حقػؽ االجياؿ القادمة في السػارد وتمبية حاجاتيع

إف الحػكسة السؤسدػية غػجت مصمبػا  ضػخوريا  لفػخض االصػبلح السػالي واإلدارؼ ومكافحػة الفدػاد السدتذػخؼ 
الحػكسػة بػأف أؼ نطػاـ ال يتبػع معػايضخ  (IFC) فػي جسيػع القصاعػات. وقػج أكػجت مؤسدػة التسػيػل الجوليػة
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السؤسدػػية سػػيكػف خػػارج الترػػشيفات الجوليػػة السعتسػػجة مػػغ قبػػل البشػػظ الػػجولي وسػػػؼ لػػغ يحرػػل عمػػى أيػػة 
  . مداعجات مالية

وعميو فإف الحػكسة السؤسدية ىي أسمػب تصبضق لؿياس كفاءة األداء السؤسدي في تصبضق العجالػة وسياسػة 
خػػبلؿ مخاجعػػة الدػػمػكيات الدػػمبية والسسارسػػات االفرػػاح ومحاسػػبة السدػػؤولضغ عػػغ ادارتيػػع لسؤسدػػاتيع مػػغ 

 .اإلدارية غضخ القانػنية

أمػػا مػػغ ناحيػػة السجتسعيػػة والدػػمػكية والتػػي تيػػع السػػػاششضغ فػػي تصبضػػق السعػػايضخ الحػكسػػة والتػػي تدػػتسج مػػغ 
الػػحؼ يحكػػع الحػػذ االجتسػػاعي وتحسػػل السدػػؤولية وقبػػػؿ  ( Ethical Theory) الشطخيػػة االخبلؾيػػات

 .األفخاد السدؤولضغ عغ تصبضق نطع الحػكسةالسداءلة لجػ 

اإلشار السفاـيسي لمحػكسة  يسكغ استخبلصو عمى أنو اآللية إلى بسػجبيا سضتع تحفضد األفػخاد ميسػا كانػت 
مػػػاقعيع الػضيؽيػػة لجعػػل سػػمػكياتيع ومسارسػػاتيع الفعميػػة تتشػػاغع مػػع اسػػتخاتيجية ورؤيػػة ورسػػالة السؤسدػػات 

ىا االقترادية وتحقضق العجالة والتػازف بضغ مرالح إدارتيا التشفضحية مغ جيػة وذلظ في سعضيا لتعطيع مػارد
ومرالح األشخاؼ األخخػ ذات السرمحة مغ جية أخخػ إضافة إلػى وضػع أنطسػة محكسػة لمخقابػة وتحجيػج 
اإلجػػػخاءات البلزمػػػة فػػػي تػزيػػػع الرػػػبلحيات والسدػػػؤوليات فػػػي عسميػػػات اتخػػػاذ القػػػخارات إضػػػافة إلػػػى تحجيػػػج 

 .ضخ والسؤشخات البلزمة لمؿياس وتقضيع األداءالسعاي

  أىجاؼ تظبيق الحؾكسة السؤسدية

 زيادة ندبة السػاششضغ وثقتيع بالدمصة التذخيعية والدمصة التشفضحية. 
 تحقضق السداءلة والسحاسبة لجسيع السػضفضغ العاممضغ وبسختمف مػاقعيع. 
 الحساية البلزمة لمسمكية العامة. 
 الػششية االستخاتيجية الدعي لتحقضق األىجاؼ. 
 العسل عمى وضع قجرات الػزارات والجوائخ الحكػمية مغ خبلؿ تصػيخ األداء السؤسدي. 
 تقضيع أداء السؤسدات ومتابعتيا بذكل مدتسخ. 
 تعديد وتفعضل إدارات السخاشخ السؤسدي وتخؽيف آثار السخاشخ واألزمات السالية. 
 نذخ ثقافة السداءلة والعجالة وقبػؿ الشقج والخأؼ والخأؼ اآلخخ. 
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 تذخيص واقع العخاؽ الحالي - 3

( والتػػجىػر الػػحؼ حرػػل فػػي جسيػػع مخافػػق الحيػػاة وحػػل مؤسدػػات 2003بعػػج االحػػتبلؿ األمخيكػػي لمعػػخاؽ )
يع البشػػى التحتيػػة مشطػمػػة الجولػػة إضػػافة إلػػى تحصػػ انييػػارالجولػػة العدػػكخية واألمشيػػة وغضخىػػا التػػي أدت إلػػى 

الفدػػاد والخشػػػة وعػػجـ  ثقافػػةواألخبلؾيػػة فػػي ىػػحا البمػػج لغػػخض نذػػخ حالػػة الفػضػػى والفدػػاد إضػػافة إلػػى نذػػخ 
  .السداءلة بعج أف تع تشرضب مجسػعة مغ الحاقجيغ والسجخمضغ الحيغ كانػا يجعػف أنيع معارضة

أف تذػػػخيز الػاقػػػع العخاقػػػي بعػػػج االحػػػتبلؿ يحتػػػاج الػػػى تفرػػػضل كثضػػػخ ألف جسيػػػع القصاعػػػات االقترػػػادية 
و لػحلمظ اصػبح مػقػع العػخاؽ بػضغ دوؿ العػالع متخمػف و  االنييػاروالخجمية واالجتساعية واالخبلؾيػة أصػابيا 

  :في ذيل الجوؿ. ونحكخ بعس األمثمة

دولػة فػي  ءأسػػ العػخاؽ فػي مػؤخخة الترػشيف حضػث كػاف رابػع ترشيف البشظ الجولي في مجاؿ الحػكسػة كػاف 
مػغ 1.27-دولػة وحرػل العػخاؽ عمػى درجػة )) 170العالع قبل ) كػريا الذسالية ، سػريا، الػيسغ( مػغ بػضغ 

( حدػػب ترػػشيف البشػػظ -2.5+( إلػػى ) 2.5خػػبلؿ الترػػشيف  الػػجولي والتػػي يبمػػغ  حػػجود الترػػشيف مػػغ )
 .(The Word Bank)، (2016الجولي عاـ )

وىػػػحا السؤشػػػخ ميػػػع جػػػجا  ألنػػػو يزػػػع العجيػػػج مػػػغ السعػػػايضخ مثػػػل الذػػػفاؼية ، السدػػػاءلة، العجالػػػة، االفرػػػاح،   
 .الكفاءة، وحساية حقػؽ السػاششضغ، والفداد اإلدارؼ 

( تقخيخىػػا 2018شػباط عػػاـ  22مشطسػة الذػػفاؼية الجوليػة: أصػػجرت مشطسػػة الذػفاؼية الجوليػػة فػي العػػالع فػػي )
( حضػػث أف الػػجوؿ التػػي تكػػػف 0-100دولػػة فػػي العػػالع شػػسميا التقضػػيع وفقػػا  لسؿيػػاس ) (180الػػحؼ تزػػسغ )

( تكػػػػف أقػػل فدػػادا  . وقػػػج حرػػمت نضػزيبلنػػػج 100قخيبػػة مػػغ الرػػػفخ تسثػػل أعمػػػى فدػػاد وكمسػػا اقتخبشػػػا مػػغ )
رات ( .. ومػػغ الػػجوؿ العخبيػػة كانػػت الجولػػة األولػػى اإلمػػا85) الػػجنسارؾ(  وتمضيػػا 89التختضػػب األوؿ بجرجػػة )

( العػػخاؽ كػػاف تختضبػػو فػػي ذيػػل 59( األردف )29( وبعػػجىا قصػػخ )71( بجرجػػة )21العخبيػػة تختضبيػػا العػػالسي )
( دوؿ 15( وبعجه كانت لضبيا واليسغ وسػريا، والرػماؿ أما أكثػخ )18( وحرل عمى درجة )169القائسة )

الذػفاؼية الجوليػة والتػي مقخىػا  ( التػي أصػجرتو مشطسػة2016فدادا  بالعالع وفق مؤشخ مجركات الفداد لعػاـ )
 .(  دولة176(مغ )166بخلضغ كاف العخاؽ مغ بضشيا حضث كاف تدمدمو )
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و لغايػػة  2004و لمدػػشػات مػػغ  عبػػالتقضيالجػػجوؿ التػػالي يػضػػح مػقػػع العػػخاؽ بػػضغ دوؿ العػػالع التػػي شػػسمت 
 (2018السرجر: )مشطسة الذفاؼية الجولية والرادر سشة  2017

 

  

أف ىحه الشتػائج تذػضخ إلػى أف  (David Nussbaum) السجيخ التشفضحؼ لسشطسة الذفاؼية الجوليةوقج تحجث 
تؤكػج اختفػاء مبليػػضغ  2004الفدػاد فػي العػخاؽ متفػاقع وصػجرت وثيقػة داخميػػة مػغ البشتػاغػف األمخيكػي عػاـ 

أف العػػخاؽ  2018الػػجوالرات مػػغ الخديشػػة العامػػة. وأكػػجت تقػػاريخ متعػػجدة مػػغ قبػػل مشطسػػة الذػػفاؼية فػػي عػػاـ 
غػارؽ فػي الفدػاد لعػجـ وجػػد معػايضخ الحػكسػة اضػافة إلػى وجػػد احػداب شائؽيػة متدػمصة عمػى الجولػة تسشػع 
التحقضػػق فػػي عسميػػات الفدػػاد وىػػجر السػػاؿ العػػاـ وحػػجد التقخيػػخ إف لجشػػة الشداىػػة فػػي البخلسػػاف لجشػػة سػػمبية وال 

ية الفاسػجة. حضػث بػضغ التقخيػخ أف مػغ بػػضغ تخغػب فػي كذػف السفدػجيغ وذلػظ الرتباشيػا مػع األحػداب الدياسػ
  .( شكػػ احضمت إلى السحاكع تع إدانة شخز واحج فقط169)

واعتبػػخ التقخيػػخ أف األمانػػة العامػػة لسجمػػذ الػػػزراء البػػؤرة األخصػػخ لمفدػػاد وكانػػت وزارة الجاخميػػة والػػجفاع مػػغ 
( بمضػػف 45اؽ في القصاع الشفصي بمغػت )الػزارات األكثخ فدادا  واألكثخ ىجرا  لمسػارد إضافة إلى خدارة العخ 
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( بمضػػف دوالر أخػخػ مػغ السذػتقات 45دوالر مغ تيخيب الشفط الػحؼ تدػيصخ عميػو السميذػيات السدػمحة . و)
 .الشفصية

( أما قصاع 2017( لغاية )2004( بمضػف دوالر خبلؿ الفتخة مغ )250أىجرت الػزارات األخخػ ما يقارب )
 .(2010( لغاية )2005ػف دوالر  مغ عاـ )( بمض17الكيخباء تع انفاؽ )

 

 تحميل واقع ومدتقبل العخاؽ - 4

 نطػػخا  لػاقػػع االقترػػاد العخاقػػي الحػػالي والػػحؼ يعتسػػج بذػػكل أساسػػي عمػػى إنتػػاج الػػشفط ويعتبػػخ اقترػػادا  ريعيػػا  
%(  مػػغ إيخاداتػػو حدػػب التقػػاريخ الرػػادرة مػػغ البشػػظ 96حضػػث تسثػػل واردات العػػخاؽ مػػغ صػػادرات الػػشفط )

( ممضػػػػف  3.4( بسعػػػجؿ )2018( وبمغػػػت صػػػادرات العػػػخاؽ الضػميػػػة خػػػبلؿ عػػػاـ )2017العخاقػػػي السخكػػػدؼ )
(  حدػب 2019) ( ممضػػف بخمضػل يػميػا  نيايػة العػاـ الحػالي4.0بخمضل يػميػا  ومػغ السحتسػل أف يختفػع إلػى )

حضػػث بمػػغ سػػعخ  2013لغايػػة  2007تقػػجيخات وزارة الػػشفط العخاؾيػػة ورغػػع ارتفػػاع سػػعخ الػػشفط خػػبلؿ األعػػػاـ 
( ممضػػػف دوالر يػميػػا   عمػػى 240( دوالر ومػػا زاد ايػػخادات العػػخاؽ بحػػجود )75-85البخمضػػل الػاحػػج بسعػػجؿ )

ر  لمبخمضػػل الػاحػػج . أؼ بػػجخل سػػشػؼ ( دوال75( ممضػػػف بخمضػػل وبدػػعخ )2.9اعتبػػار أف صػػادرات العػػخاؽ )
(  بمغػػػػت العػػػػخاؽ  بحػػػػجود 2013( لغايػػػػة )0204( مميػػػػار دوالر أؼ خػػػػبلؿ األعػػػػػاـ مػػػػغ )86يديػػػػج عمػػػػى )

 .( مميار دوالر1000)

ويعتبخ ىحا الخقع بالشدبة لجولة مثل العخاؽ رقسا  خياليا  لػ كػاف اسػتثساره بذػكل صػحيح وبعبػارة أخػخػ  كػاف 
واحػػجا  مػػغ أفزػػل دوؿ العػػالع وفػػي جسيػػع القصاعػػات االنتاجيػػة والخجميػػة  ليرػػبحعػػخاؽ يسكػػغ أعػػادة بشػػاء ال

 .مغ بضغ دوؿ العالع األكثخ دخبل   اضافة الى ارتفاع متػسط دخل الفخد العخاقي ليربح

عػجـ قػجرت الدػمصة الحاكسػة بػػإدارة ىػحه األمػػاؿ واسػتغبلليا بالذػػكل الرػحيح والفدػاد السػالي أدػ أف يكػػػف 
فػػػػي مػػػػؤخخة دوؿ العػػػػالع وفػػػػي جسيػػػػع السخافػػػػق االقترػػػػادية و الخجميػػػػة وسشػضػػػػح ؼيسػػػػا يمػػػػي بعػػػػس العػػػػخاؽ 

  :القصاعات
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 :قصاع الخجمات 

( ساعات يػميا  تجيد وزارة الكيخباء وىي 3الكيخباء : حرة السػاشغ العخاقي مغ الكيخباء ال تديج بسعجؿ )
 .( ساعة يػميا  13لتجيضد الصاقة الكيخبائية ) أقل ندبة مغ دوؿ العالع, حضث بمغت ندبة الجوؿ الستجنية

السػاء: رغػػع وجػػػد مرػادر السيػػاه العحبػػة فػي دجمػػة والفػػخات كانػت ندػػبة السػػػاشغ العخاقػي مػػغ السػػاء الرػػالح 
%( مػػغ السجتسػػع العخاقػػي يمجػػأ إلػػى شػػخاء السػػاء الرػػحي 90( لتػػخ يػميػػا  )معػػجؿ( )5لمذػػخب ال يديػػج عػػغ )

مجاف التي فضيا مرادر ماء مثل مرخ، الدػداف، سػريا، وبعس دوؿ افخيؿيا ويعتبخ ىحه الشدبة األقل في ب
وامخيكا البلتضشيػة. أمػا حرػة السػػاشغ العخاقػي مػغ كسيػة السػاء لفػخض االسػتخجامات األخػخػ ال يتجػاوز فػي 

ديخة (  لتخ يػميا  لمفخد الػاحج )معجؿ( ويعتبخ ىحا الخقع لمجوؿ التي فضيا مرادر مياه غ70أحدغ الحاالت )
قمضػػل. ويعػػػد الدػػبب لتيالػػظ الذػػبكة الخاصػػة فػػي نقػػل السيػػاه إضػػافة إلػػى عػػجـ كفػػاءة محصػػات أسػػالة السيػػاه 

 .والتػقفات السدتسخة بدبب قمة تجيضد الصاقة الكيخبائية والريانة الجورية ليحه السحصات

 :الخجمات الرحية

( مػػػػاشغ 700سػػػخيخ( ولكػػػل )( مػػػػاشغ )1000الشدػػػبة العالسيػػػة فػػػي مجػػػاؿ الخػػػجمات الرػػػحية ىػػػي لكػػػل )
( مػاشغ ميغ صحية ومسخضضغ، ولكغ بمغت ىػحه الشدػب فػي العػخاؽ بذػكل كبضػخ بعضػج 500شبضب ولكل )

( مػاشغ وأكثخ في العخاؽ )سخيخ( في السدتذفى ومعػجؿ 15.000ججا عغ ىحه الشدب وكسا يمي أف لكل )
ميغ صحية أما عجد السخاكػد ( مػاشغ مسخض أو 16.000(  مػاشغ شبضب وحػالي لكل )13.000لكل )

( ضػػػعفا  عػػػغ السؤشػػػخات 50( مػػػػاشغ مخكػػػد صػػػحي وىػػػحا الػػػخقع يعادلػػػو )150.000الرػػػحية بمغػػػت لكػػػل)
 .الستػسصة عالسيا  

 :قصاع التخبية والتعميع

حضػػث بمػػغ عػػجد األفػػخاد الػػحيغ ال  , شػػيج ىػػحا القصػػاع تػػجىػرا  كبضػػخا  أيزػػا  اسػػػة بالقصاعػػات الخجميػػة األخػػخػ 
% مغ سكاف العػخاؽ. وعػجد الستدػخبضغ مػغ مقاعػج 30( ممضػف شخز أؼ بشدبة 6يقخأوف ويكتبػف حػالي )

( ممضػف شالب ومعجؿ عػجد الصػبلب فػي الرػف 2( سشة  بحجود )17( سشػات لغاية )6الجراسة بضغ عسخ )
(  ألػػف 11االبتجائيػػة والستػسػػصة والثانػيػػة )(  شالػػب لمرػػف الػاحػػج وعػػجد السػػجارس 70الػاحػػج أكثػػخ مػػغ )

%( مػػغ السػػجارس العخاؾيػػة 67( آالؼ مجرسػػة لتغصػػي الحاجػػة, )10مجرسػػة العػػخاؽ يحتػػاج إلػػى أكثػػخ مػػغ )
( مجرسػة و 2000والكخفانػات أكثػخ مػغ ) الصضشيػةمخافقيا الرحية غضخ صالحة االستخجاـ و عػجد السػجارس 
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( يػما  دراسيا  في أحدغ األحػاؿ مصخوحا  مشػو العصمػة الرػيؽية 110عجد أياـ الجراسة العسمية ال يديج عغ )
  .%( مغ أياـ الدشة65ونرف الدشة. أؼ بشدبة تقل عغ )

 :حقػؽ االنداف

في مجاؿ حقػؽ االنداف وحخيػة الػخأؼ والذػفاؼية فػي السحػاكع واالعتقػاالت وكبػت الحخيػات كػاف العػخاؽ مػغ 
تذػيج  (Human Rights ) الستػأخخة فػي ىػحا السجػاؿ وتقػاريخ بػضغ أسػػأ دوؿ العػالع حضػث احتمػت السخاتػب

و بعػػس القػػػانضغ الجػػائخة التػػي تحػػج مػػغ  غوالرػػحفضض بػػحلظ اضػػافة الػػى اغتيػػاؿ العمسػػاء و السفكػػخيغ واالدبػػاء
  .الحخيات جعل اف يكػف العخاؽ في مؤخخة دوؿ العالع

 :القصاعات الخجمية األخخػ  

جسيػػع ىػػحه القصاعػػات تذػػيج تػػجىػرا  كبضػػخا  حضػػث تحتػػاج مجيشػػة بغػػجاد  مثػػل الشقػػل والصػػخؽ، واإلسػػكاف وغضخىػػا
( ممضػف وحجة سكشية وتحتاج البرخة إلى نرف ممضػف وحجة سكشية ويحتاج العخاؽ في جسيػع 3أكثخ  مغ )

( ممضػػف وحػػجة سػكشية. وفػػي مجػاؿ الصػخؽ يحتػػاج العػخاؽ إلػى فػػتح شػخؽ حجيثػػة 6محافطاتػو إلػى أكثػػخ مػغ )
( كع لذبكة الشقل في العخاؽ لمسجف والصػخؽ التػي تػخبط بػضغ السحافطػات 50.000كثخ مغ ) وإعادة وتخميع أ

(  جدخا  حػجيثا  فػي عسػػـ العػخاؽ، داخػل السحافطػات 120( جدخا  وإنذاء )70وتحتاج إلى تخميع أكثخ مغ )
ضػد ججيػج %( تجي70وخارجيا إضافة إلى اسصػؿ الشقل البخؼ والجػؼ والبحخؼ الحؼ يحتاج إلى أكثػخ مػغ )

وزيادة وسائل الشقل السختمفػة لخجمػة السػػاششضغ حضػث كػاف العػخاؽ سػابقا واحػج مػغ افزػل الػجوؿ العخبيػة فػي 
 .مجاؿ الشقل و السػاصبلت

 :قصاع االنتاج والرشاعة

( معسػػل متػقػػف عػػغ العسػػل حكػػػمي وخػػاص كانػػت جسيعيػػا مشتجػػة وكانػػت تغصػػي  أكثػػخ 2500أكثػػخ مػػغ )
في الجػانب الرشاعية والرشاعات الغحائية والدمع االستيبلكية ومشػح عػاـ %( مغ حاجة السجتسع 65مغ )

(ولحػػج االف لػػع يػػتع اسػػتخجاـ اؼ مرػػشع او تذػػغضل السعامػػل الستزػػخرة نتيجػػة العػػجواف الغاشػػع عمػػى 2003)
 .العخاؽ

   :الجانب األمشي 
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اقمػيع كخدسػتاف حضػث بمػغ ( شيج الجانب األمشي تػجىػرا  كبضػخا  فػي جسيػع أنحػاء العػخاؽ عػجا 2003بعج عاـ )
معجؿ الجخيسة في العخاؽ مغ قتل واغتراب وسخقة ومتػاجخة بالسخػجرات والتجػاوز عمػى القػانػف رقسػا  مخيفػا  

 .حضث صشف العخاؽ مغ بضغ اسػأ دوؿ العالع في الجانب األمشي

مػع عسػل  ومغ خبلؿ ما تقجـ يسكغ اف نعخؼ حجع الخخاب والػجمار الػحؼ اصػاب كافػة القصاعػات وباألرقػاـ
مقارنات مع الجوؿ االقميسية أو وفقا  لمترشيفات الجولية سشبلحع العخاؽ يذيج الضػـ إنييارا  كامبل  وفي جسيع 
القصاعػػات بػػجوف اسػػتثشاء .. وتحتػػاج ىػػحه  إلػػى دراسػػة مدتؽيزػػة ومعسقػػة لبيػػاف مػػجػ الخػػخاب الػػحؼ أصػػاب 

ر والتػي كػاف ىػجفيا ىػػ تخخيػب العػخاؽ تحؿيقػا  ىحا البمج بدبب الدمخة الفاسجة التي سيصخت عمى زماـ األمػػ 
 .ألجشجات معخوفة إضافة إلى سخقة أمػاؿ العخاؽ وثخواتو

 

 تبشي الحؾكسة السؤسدية - 5

يسكػػغ وضػػع نسػػػذج مقتػػخح إلعػػػادة ـيكمػػة الجولػػة العخاؾيػػة وفقػػا  لسعػػػايضخ الحػكسػػة السؤسدػػية السدػػتشجة إلػػػى 
في تصبضق وؾياس معايضخ الحػكسة وؾياس كفاءة األداء لغخض  السعايضخ الجولية وبإشخاؼ السشطسات الجولية

 :تحقضق السرمحة العامة وىي كسا يمي

  االلتداـ بالشداىة والؿيع األخبلؾية وسيادة القانػف . 
 االنفتاح وإشخاؾ االشخاؼ ذات العبلقة. 
 تحجيج الشتائج السخجػة لتحقضق التشسية السدتجامة. 
 لشتائج التي تع تحجيجىاوضع اإلجخاءات البلزمة لتحقضق ا. 
 القجرات السؤسدية والؿيادية وقجرات مػضفي الجوائخ الحكػمية بشاء. 
 أدارة السخاشخ  واألداء مغ خبلؿ رقابة داخمية فاعمة وإدارة محكسة لمسالية العامة. 
 تصبضق السسارسات الجضجة في مجاؿ الذفاؼية وتقجيع التقاريخ وصػال  إلى تصبضق فعمي لمسداءلة. 

 تخح تذكيل السجمذ األعمى لمحؾكسةمق - 6

لغػػػخض مخاؾبػػػة ومتابعػػػة عسػػػل الحكػمػػػة العخاؾيػػػة ومؤسدػػػاتيا )الدػػػمصة التشفضحيػػػة( نقتػػػخح أف يرػػػار لتذػػػكضل 
مجمػػذ أعمػػى لمحػكسػػػة يػػختبط بالبخلسػػػاف العخاقػػي ويسػػػشح صػػبلحيات واسػػعة فػػػي مجػػاؿ السخاؾبػػػة فػػي تصبضػػػق 
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أدائيػػا . إضػػافة إلػػى التشدػػضق مػػع السشطسػػات الجوليػػة السعشيػػة فػػي معػػايضخ الحكػمػػة لمدػػمصة التشفضحيػػة وتقضػػيع 
مجػػػاؿ الحػكسػػػة والذػػػفاؼية والبشػػػظ الػػػجولي فػػػي مجػػػاؿ تبػػػادؿ الخبػػػخات والسعمػمػػػات يذػػػكل السجمػػػذ مػػػغ قبػػػل 

 مجمذ الشػاب العخاقي وفق شخوط معمشة مدبقا  

اؼية والبشػػظ الػػجولي فػػي مجػػاؿ إضػػافة إلػػى التشدػػضق مػػع السشطسػػات الجوليػػة السعشيػػة فػػي مجػػاؿ الحػكسػػة والذػػف
تبادؿ الخبخات والسعمػمات يذكل السجمذ مغ قبل مجمذ الشػاب العخاقي وفػق شػخوط معمشػة مدػبقا . ويزػع 

 : كل مغ

 مسثل لجشة الشداىة والذفاؼية في البخلساف. 
 ( 3مسثمضغ عجد)( مغ مجمذ القزاء ) مغ القزاة السذيػد ليع بالخبخة والشداىة. 
  اءأمضغ مجمذ الػزر. 
  رئيذ البشظ السخكدؼ. 
 رئيذ ديػاف الخقابة السالية. 
 رئيذ ىضئة الشداىة. 
 رئيذ ىضئة مكافحة الفداد. 
 (4)   أعزػػاء مػػػغ األكػػاديسضضغ فػػػي مجػػاؿ اإلدارة الساليػػػة والقػػانػف اإلدارؼ مػػػغ الكفػػاءات العاليػػػة

 .والخبخة في ىحا السجاؿ
 رئيذ نقابة الرحفضضغ. 
  السيشيةمسثل عغ الشقابات والجسعيات. 
 (ثبلث مخشحضغ مغ قبل السشطسات الجساىضخية والذعبية مغ )الذساؿ والػسط والجشػب. 
 يسكغ اقتخاح بعس الجيات السدتقمة. 

 مياـ وواجبات السجمذ األعمى لمحؾكسة - 7

  :الػاجبات

 .مغ تصبضق القػانضغ واألنطسة والتعميسات في جسيع الػزارات ومؤسداتيا التأكج

 .البخنامج الحكػمي وتذخيز نقاط الخمل واسبابيا التأكج مغ تشفضح
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مشاقذة التقاريخ السقجمة مػغ قبػل مجػالذ الحكػمػة فػي الػػزارات والسحافطػات وإبػجاء الػخأؼ واشػبلع البخلسػاف 
 . عمضيا مع اقتخاح اإلجخاءات الترحيحية

 .ل الدمصة التشفضحيةتػفضخ البضئة السبلئسة لعسل الػزارات وكذف الجيات أو العشاصخ التي تتجخل في عس

يعتبػػخ ىػػحا السجمػػذ استذػػارؼ لمبخلسػػاف العخاقػػي فػػي تقػػجيع السقتخحػػات وتذػػخيز نقػػاط الخمػػل وتقضػػيع األداء 
 .الحكػمي

يعتسج السجمذ األعمػى لمحػكسػة عمػى معػايضخ واضػحة وشػفافة وعادلػة لغػخض تقضػيع األداء ويػتع اعػبلف ىػحه 
 .داتيا ولمسػاششضغ مغ خبلؿ وسائل األعبلـ السختمفةالسعايضخ وشخيقة ؾياسيا لجسيع الػزارات ومؤس

يجػػػػػز لمسجمػػػػذ االعتسػػػػاد عمػػػػى التقػػػػاريخ والببلغػػػػات الػػػػػاردة لػػػػو مػػػػغ قبػػػػل األجيػػػػدة األمشيػػػػة أو الذػػػػعبية أو 
 .السشطسات الجساىضخية، لغخض التحقق مغ صحتيا

 البيئة الجستؾرية والقانؾنية لتشفيح معاييخ الحؾكسة - 8

( عمػى عػجة فقػخات ومػػاد تتػيح الدػمصة التذػخيعية والقزػائية لسخاؾبػة 2005نز الجستػر العخاقي الرػادر )
 :وفقا  لمسػاد التالية التشفضحيةعسل الدمصة 

( مغ الجستػر اشػارت إلػى أف رئػيذ مجمػذ الػػزراء ىػػ السدػؤوؿ التشفضػحؼ عػغ الدياسػة العامػة 78السادة )
 .ىػ مغ يدأؿ عشولمجولة وىػ مغ يزع البخنامج و 

 :( اختراص السحكسة االتحادية العميا في الخقابة عمى دستػر والقػانضغ واألنطسة الشافحة في93السادة )

 تفدضخ نرػص الجستػر 
  تفدػضخ االختبلفػات التػػي تشذػأ عػغ تصبضػػق القػػانضغ االتحاديػة. والقػػخارات واألنطسػة والتعميسػات وحػػق

 .الصعغ السباشخ لجػ السحكسة
  بالسشازعاتالفرل. 

( تسػشح الرػبلحية الجسػتػرية فػي رسػع الدياسػات والخقابػة والتػجقضق 115لغاية  110ىشاؾ مػاد أخخػ مثل )
 .في جسيع التخررات والسياـ
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وعميو فإف الدمصة  التذخيعية والقزػائية لػجييا الرػبلحية فػي أحكػاـ الجسػتػر تذػكضل ـياكػل رقابيػة لغػخض 
 .نطسة بذكل نديو وشفاؼ وعادؿاالشسئشاف مغ تصبضق القػانضغ واأل

 

 : التؾصيات - 9

( واالنييػػار الػػحؼ اصػػاب العػػخاؽ مػػغ ىػػحا االحػػتبلؿ 2003بعػػج اسػػتعخاض واقػػع العػػخاؽ بعػػج االحػػتبلؿ عػػاـ )
( مػغ قبػل الػجوؿ الجػائخة  أدػ إلػى تخاجػع العجيػج 1991إضافة إلى الحرار الحؼ فخض عمى العػخاؽ بعػج )

( 2003عمػػى العػػخاؽ ) مػػغ القصاعػػات اإلنتاجيػػة والخجميػػة إلػػى التخاجػػع بذػػكل كبضػػخ وبعػػج العػػجواف األمخيكػػي
واحتبللو وتجمضخ العجيج مغ البشى التحتية ليحا البمج الحؼ كاف يخصط أف يرل إلى مرػاؼ الػجوؿ الستقجمػة 

( ولكػغ بدػبب 1975( وفقا  لخصتو بعضجة السجػ والتي أعجت مغ قبل وزارة التخصيط عاـ )2020في عاـ )
يكػػػي والحرػػػار الطػػػالع وصػػػػال  إلػػػى االحػػػتبلؿ الحػػػخوب التػػػي فخضػػػت عميػػػو مػػػغ قبػػػل إيػػػخاف واالعتػػػجاء األمخ 

والسجػػيء بدمػػخة فاسػػجة مغخضػػة تشفػػح أجشػػجات بعػػس الػػجوؿ واليػػجؼ الػاضػػح كػػاف تػػجمضخ العػػخاؽ فػػي جسيػػع 
مخافقو االجتساعية واالخبلؾيػة وإيقػاؼ عسميػة التقػجـ مػغ خػبلؿ الحػاكع االمخيكػي بخايسػخ الػحؼ اصػجر العجيػج 

 .الذعب العخاقي وبسباركة مجمذ الحكعمغ القػانضغ الطالسة والجائخة بحق 

 :تقجـ يسكؽ أف نقتخح بعض التؾصيات لفخض إيقاؼ عسمية التجىؾر واالنييار وفقا لسا يمي

 نذخ ثقافة التدامح وحب الػشغ والعسل عمى تخميع ما خخبو األشخار. 
 نبح كل حاالت التفخقة والتسضضد بضغ أفخاد الذعب الػاحج. 
  العخاؽ والحفاظ عميوااليساف السصمق بػحجة. 
 السحافطة عمى ثخوات العخاؽ مغ الشيب والدمب والفداد باعتبارىا ثخوة العخاقضضغ واألجياؿ القادمة. 
 فزح الفاسجيغ وتعخيتيع أماـ الخأؼ العاـ. 
 عجـ الدساح لمتجخل األجشبي بذؤوف العخاؽ. 
 احتخاـ الخأؼ والخأؼ اآلخخ . 
  غ ىػ شخؼ لكل مػاشغاألخبلؽ واالنتساء لمػش مبادغتخسيخ. 
 إعادة الشطخ في الجستػر والقػانضغ والتذخيعات التي تعسق الفخقة بضغ أفخاد الذعب الػاحج. 
 بشاء االنداف واحتخاـ الحخيات والعسل بخوح الفخيق الػاحج. 
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 : لتظبيق ما تقجـ مؽ مقتخحات يجب أف نقجـ اآلليات السقتخحة لغخض التشفيح

  لمحػكسةتذكضل السجمذ األعمى. 
 تذكضل مجمذ التخبية والتعميع إلعجاد خصط استخاتيجية لبشاء االنداف وإعجاده بذكل صحيح. 
 تذكضل السجمذ األعسار لؤلشخاؼ عمى اعادة أعسار العخاؽ و السحافطات الستزخرة. 
 تذكضل مجمذ الرحة والدبلمة العامة والبضئة. 
 تعديد مجمذ األمغ القػمي. 
  والثخوات الصبيعيةمجمذ إدارة الصاقة. 
 مجمذ إدارة الدراعة و أدارة السػارد السائية. 

يكػػػف ليػػحه السجػػالذ خصػػط اسػػتخاتيجية قرػػضخة السػػجػ ومتػسػػصة السػػجػ وشػيمػػة السػػجػ وعمػػى الحكػمػػات 
والدمصات التشفضحية متابعة التشفضح بغس الشطخ عغ فتخة حل عسل الػزارة أؼ تعتبخ خصة عسل كاممة تشفحىا 

 .ستعاؾبةالػزارة ال

ويكػػػػف لمدػػػمصة التذػػػخيعية فػػػي العػػػخاؽ والسجمػػػذ األعمػػػى لمحػكسػػػة ىػػػػ السدػػػؤوؿ عػػػغ متابعػػػة ىػػػحه الخصػػػة 
 .والقزاء عمى الفداد وابعاد األحداب الدياسية مغ التجخل في عسل الدمصة التشفضحية

غ العػخاقضضغ وعميو يسكغ القػؿ نحتاج إلى تشسية الذعػر الػششي الحؿيقي السخمز ورفع أصػػات الذػخفاء مػ
بػجػػو الفاسػػجيغ كفػػاكع تخخيػػب وتػػجمضخ ليػػحا البمػػج ويجػػب ايقػػافيع ومحاسػػبتيع وكذػػفيع أمػػاـ الذػػعب العخاقػػي 

 .والعالع بأف ىؤالء ىع الدخاؽ والفاسجيغ الحيغ لبدػا عباءة الجيغ واإلسبلـ لخجع الذعب واالسبلـ بخاء مشيع

سجمذ األعمى لمحػكسة ىػ الدبضل في التخمز مغ لحلمظ نخكد عمى أف تصبضق معايضخ الحػكسة و أنذاء ال
 .الفاسجيغ وتجخل األحداب الدياسية في عسل الدمصة التشفضحية
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 العراق يف ادلىارد حىكوخ
 الطجُعُخ حىكوخ ادلىارد وفمًب دلؤشر هعهذ

 
 

 

 

 األستبر الذكتىر حموذ عجذالىهبة العساوٌ                               
 

 السقجمة :
ا مػػػغ الشاحيػػػة الدياسػػػية واالجتساعيػػػة  يعػػػج اسػػػتخخاج الػػػشفط والغػػػاز والسعػػػادف أحػػػج أكثػػػخ ميػػػاـ التشسيػػػة تعقضػػػج 

وىػ نذاط يخبط بضغ دوؿ العالع، ويذِبع االحتياجات لمصاقة والسػاد الخاـ. كسا أسيع فػي أحػج  .واالقترادية
 أكبخ التحجيات األساسية في التاريخ اإلنداني وىػ تغضخ السشاخ. 

ػػا إلػػى  ا يبمػػغ تخيمضػنػػات الػػجوالرات، إال أنػػو قػػج أدػ أيز  وعمػػى الػػخغع مػػغ أف انتػػاج الغػػاز والػػشفط يحقػػق عائػػج 
تػػجمضخ سػػبل العػػير فػػي العجيػػج مػػغ دوؿ العػػالع، حضػػث أبقػػى العجيػػج مشيػػا تحػػت وشػػأة الفقػػخ. )معيػػج حػكسػػة 

 (5: ص 2017السػارد الصبيعية، مؤشخ حػكسة السػارد لعاـ 
حاؿ في العجيج مغ البمجاف الشفصية الغشية أو الفقضخة إف انتاج الشفط والثخوة اليائمة التي تحققت ويذضخ واقع ال

سػػببت بحػػاالت متشػعػػة مػػغ سػػػء اإلدارة والفدػػاد فضيػػا. وال يسكػػغ القزػػاء عمػػى ىػػاتضغ اآلفتػػضغ نيائيػػا ، ولكػػغ 
ياسػػػضضغ والسدػػػتثسخيغ يسكػػغ تخؽيػػػف وتقمضػػػل واشئتيػػػا مػػغ خػػػبلؿ جيػػػػد أصػػػحاب السرػػمحة والسذػػػخعضغ والد

 واألكاديسضضغ، لمتغمب عمضيسا، وكذفيسا. 
معيػج  الرػادر مػغ Resource Governance Indexمؤشػخ حػكسػة السػػارد تتشػاوؿ الجراسػة بالتحمضػل 

والػقػػػؼ عمػػى االسػػباب التػػي ادت الػػى ، 2017حػكسػػة السػػػارد الصبيعيػػة فػػي ضػػػء التقخيػػخ الدػػشػؼ لعػػاـ 
( في جػانب التقضيع التي خزعت ليا وىي )تحقضق الؿيسة 89( مغ بضغ )61)حرػؿ العخاؽ عمى التختضب 

وادارة االيػػخادات وبضئػػة التسكػػضغ(، وتقػػجيع التػصػػيات التػػي يسكػػغ أف تدػػاىع فػػي تحدػػضغ ىػػحا التختضػػب بزػػػء 
 تجارب الجوؿ الستقجمة في ىحا السؤشخ عخبيا  وعالسيا .

 
 مذكمة البحث: 

 احتياشيات الشفط الخاـ السثبتة فيػ مغ أىع مشتجي الشفط ومرجرؼ  رغع اف العخاؽ يستمظ خامذ أكبخ
%مػػغ إمػػجادات الػػشفط العالسيػػة وىػػػ ثػػاني أكبػػخ مشػػتج لمػػشفط فػػي  4الػػشفط الخػػاـ. ويشػػتج العػػخاؽ حاليػػا قخابػػة 

وفقػا  لسؤشػخ صشف  اال اف اداء قصاع الشفط والغاز في العخاؽ .مشطسة "أوبظ" بعج السسمكة العخبية الدعػدية
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بانػو ذو أداء ضػعيف  2017لعػاـ    Resource Governance Indexمعيج حػكسة السػارد الصبيعيػة 
 89مغ  61، واعتبخت بضئة التسكضغ بانيا رديئة وحرل عمى مختبة  في محػريغ مغ محاور تقضيع الحػكسة

 دولة.
 

 أىجاؼ البحث:
 ييجؼ البحث لمتعخؼ عمى ما يمي:

 يعتسجه معيج حػكسة السػارد الصبيعية. مكػنات مؤشخ حػكسة السػارد الحؼ .1
 واقع مؤشخ حػكسة السػارد في العخاؽ وأسباب احتبللو مختبة متجنية. .2
 وإدارة السػارد واالليات السصمػبة لتحدضغ حػكسة السػارد.  تذخيز أسباب ضعف بضئة تسكضغ الحػكسة .3
 

 :تداؤالت البحث
  يدعى البحث لمتحقق مغ التداؤالت التالية:

أسباب حرػؿ السؤشخ الفخعػي تحقضػق الؿيسػة ضػسغ مؤشػخ حػكسػة السػػارد عمػى تقػجيخ ماىي  .1
 ضعيف، وبذكل خاص ضعف االلتداـ بإعجاد التقاريخ السالية وقػاعج اإلفراح؟

ماىي أسباب حرػؿ السؤشخ الفخعي إدارة االيخادات ضسغ مؤشػخ حػكسػة السػػارد عمػى تقػجيخ  .2
 السالية؟ ضعيف، وبذكل خاص ضعف االلتداـ بالقػاعج

مػػاىي أسػػباب حرػػػؿ بضئػػة التسكػػضغ عمػػى تقػػجيخ ردؼء، وبذػػكل خػػاص ضػػعف أداء الحكػمػػة  .3
 وعجـ سيادة القانػف وضعف مكافحة الفداد؟

ما ىي االليات السقتخحة لتحدضغ تختضب العخاؽ بتقخيخ معيج حػكسة السػارد الصبيعية والخاصة  .4
 بسؤشخات حػكسة السػارد؟

 

 الجولية:اواًل: أىسية السؤشخ ات 

تحتػػل السؤشػػخات الجوليػػة اىسيػػة كبضػػخة ألنيػػا تذػػكل اساسػػا  يختكػػد عميػػو صػػشاع القػػخار، وىػػي ميسػػة لمبػػاحثضغ 
والسدػػتثسخيغ واألكػػاديسضضغ وغضػػخىع، اذ تػضػػح نقػػاط القػػػة والزػػعف فػػي السؤشػػخات الخئيدػػية والفخعيػػة والتػػي 

بقة. حضػػث تػػػفخ ىػػحه السؤشػػخات لرػػانع تتصمػػب جيػػػدا لتحدػػضشيا مقارنػػة بالػػجوؿ االخػػخػ أو بالدػػشػات الدػػا
القػخار ثبلثػة أنػػاع رئيدػػة مػغ السعمػمػات يسكػغ االستخشػػاد بيػا، وتدػاعج فػي تحجيػػج اآلليػات التػي مػغ شػػأنيا 

 تحدضغ درجة وتختضب الجولة في ىحه السؤشخات والتغمب عمى نقاط الزعف إف وججت وكسا يمي:
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مبية تحتػػػاج إلػػػى معالجػػػة، أو وجػػػػد جػانػػػب لػجػػػػد جػانػػػب سػػػ إنػػػحار مبكػػػختعتبػػػخ السؤشػػػخات وسػػػضمة  .1
 .إيجابية تحتاج إلى تعديد وتصػيخ

تػفخ السؤشخات حقائق عغ قجرة أدلة أف الدياسات التي تشفح حاليا في تحقضػق نتػائج ايجابيػة، حدػب  .2
 .ما خصط لو أو أنيا لع تحقق الشتائج السخجػة

لتغضخ في ؾيسة السؤشخ خبلؿ فتخة االتجاه السدتقبمي لسزسػف مؤشخ ما مغ خبلؿ استعخاض ا تؾقع .3
 زمشية معضشة.

 ثانيًا: مؤشخ حؾكسة السؾارد: 

%( مغ الشفط في 82( بمجا تشتج )81يعج مؤشخ حػكسة السػارد مؤشخا  مخكبا  يؿيذ حدغ إدارة السػارد في )
نتػاج % مغ جسيع الشحاس. وىػػ  72%( مغ الغاز، وندبة كبضخة مغ السعادف، بسا في ذلظ 78العالع، و )

( باحثػا، باسػتخجاـ 150ويداىع فػي جسػع الشتػائج ) ،( تقضيسا  قصخيا  )تع تقضيع ثسانية بمجاف في قصاعضغ(89)
 ( سؤاال .149ما يقخب مغ عذخة آالؼ وثيقة داعسة لئلجابة عمى )

يدػػتشج السؤشػػخ فػػي حدػػابو عمػػى ثػػبلث مكػنػػات رئيدػػية يتزػػسغ كػػل مشيػػا مؤشػػخات فخعيػػة والتػػي يػضػػحيا  
 :( وكسا يمي1الذكل )

 تحقضق الؿيسة )السؤسدات السسمػكة لمجولة، واالثار السحمية، والزخائب، ومشح التخاخيز(. .1
مكافحػػة الفدػػاد، وسػػيادة بضئػػة التسكػػضغ )البيانػػات السفتػحػػة، واالسػػتقخار الدياسػػي وغيػػاب العشػػف، و   .2

 القانػف، جػدة المػائح، فعالية الحكػمة، وابجاء الخأؼ والسداءلة(.
ادارة االيػػػػخادات )السػازنػػػػة الػششيػػػػة، تقاسػػػػع ايػػػػخادات السػػػػػارد عمػػػػى السدػػػػتػػ الحكػمػػػػات السحميػػػػة،   .3

 وصشاديق الثخوة الديادية(.
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 ( السكػنات الخئيدية لسؤشخ حػكسة السػارد1الذكل )
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. 2017وتحتػػل الشػػخويج وتذػػضمي والسسمكػػة الستحػػجة السخاتػػب الػػثبلث االولػػى فػػي السؤشػػخ عمػػى التػػػالي لعػػاـ 
 (.2وتحتل اريتضخيا وتخكساندتاف ولضبيا السخاتب الثبلث األخضخة، وتتػزع باقي الجوؿ كسا يعخضيا الذكل )

 
 2017( مؤشخ حػكسة السػارد لعاـ 2الذكل )

  gas-profiles/IRQ/oil-https://resourcegovernanceindex.org/countryالسرجر:

 

 : ثالثًا: آلية احتداب مؤشخ حؾكسة السؾارد
 :درجة وتؤشخ الجرجات الستحققة عمى ما يمي 1ٓٓيحدب مؤشخ حػكسة السػارد مغ 

قػػػػانضغ ومسارسػػػات يحتسػػػل أف تػػػؤدؼ إلػػػى اسػػػتفادة السػػػػاششضغ مػػػغ تػػػع اصػػػجار good (≥75 )جضػػػج .1
 .ثخوات السػارد االستخخاجية، إال أنو قج يكػف ىشاؾ بعس التكاليف التي يتحسميا السجتسع

، ولكػػغ بعػػس السجػػاالت قؾيػػة( سياسػػات ومسارسػػات الحػكسػػة 74 -60) Satisfactoryمقبػػػؿ  .2
غ السحتسػػػل أف يػػػؤدؼ ذلػػػظ إلػػػى اسػػػتفادة السػػػػاششضغ مػػػغ ثػػػخوات السػػػػارد . مػػػتحتػػػاج إلػػػى تحدػػػيؽ

 .االستخخاجية، إال أنو قج يكػف ىشاؾ بعس التكاليف التي يتحسميا السجتسع
مػػػػغ مجػػػػاالت الحػكسػػػػة القػيػػػػة واخػػػػخػ تعػػػػاني مػػػػغ  ىشػػػػاؾ خمػػػػي Weak (59 -45 )ضػػػػعيف  .3

مذػكبلت. تذػػضخ الشتػائج إلػػى أنػػو بػالخغع مػػغ أف اسػتخخاج السػػػارد قػػج يػؤدؼ فػػي نيايػة السصػػاؼ إلػػى 
استفادة السػاششضغ مغ ثخوات السػارد االسػتخخاجية، إال أنػو مػغ السحتسػل أف تكػػف مثػل ىػحه الفػائػج 

 .ضعيفة في الػقت الحالي

https://resourcegovernanceindex.org/country-profiles/IRQ/oil-gas
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االجخاءات والسسارسات االنتقائيػة والتػي تسثػل الحػج األدنػى  تؼ تبشي بعضPoor (30-44 )سيء  .4
لحػكسػػػة السػػػػارد، ولكػػػغ معطػػػع العشاصػػػخ البلزمػػػة لكػػػي تػػػؤدؼ إلػػػى اسػػػتفادة السػػػػاششضغ مػػػغ ثػػػخوات 

 .السػارد االستخخاجية مفقػدة
إشار حػكسة يسكغ أف يػؤدؼ إلػى اسػتفادة السػػاششضغ مػغ  ال يؾجج( 30)أصغخ مغ Failingفاشل  .5

مػػػػغ السحتسػػػػل لمغايػػػػة أف تتػػػػجفق أيػػػػة فػائػػػػج فػػػػي الغالػػػػب إلػػػػى بعػػػػس  .ثػػػػخوات السػػػػػارد االسػػػػتخخاجية
 الذخكات والشخبة.

 
 :في العخاؽ حؾكسة السؾارد رابعًا: واقع مؤشخ

 .مشتجي الشفط ومرجرؼ الشفط الخػاـ يستمظ العخاؽ خامذ أكبخ احتياشيات الشفط الخاـ السثبتة فيػ مغ أىع
%مغ إمجادات الشفط العالسية وىػ ثاني أكبخ مشتج لمشفط في مشطسة "أوبظ" بعج  4ويشتج العخاؽ حاليا قخابة 

 السسمكة العخبية الدعػدية. 

، ويحتػػل العػػخاؽ فػػي مؤشػػخ 2017نقصػػة فػػي عػػاـ  100نقصػػة مػػغ  38حقػػق قصػػاع الػػشفط والغػػاز العخاقػػي 
 ( دولة. 89( بضغ )61، السختبة )(RGI) حػكسة السػارد

( ممضػػف ندػسة، ولجيػو واحػج مػغ 38الػجخل يبمػغ عػجد سػكانو ): يعتبػخ العػخاؽ بمػج متػسػط التقييؼ العاـ 4/1
أكبخ احتياشيات الشفط والغاز في العالع.  وىػ أحج أكبخ مشتجي الشفط في العالع وتذكل صادرات الػشفط مػا 

اال  .عمى الخغع مغ الخكػد في اسعار الشفط الحؼ تفاقع في اآلونة األخضخة% مغ صادراتو.  100يقخب مغ 
فقػج  ()سػمػ اف إنتاج العخاؽ مغ الشفط نسى بثبات. ورغع اإلصبلح الحؼ تحقق في الذخكة السسمػكة لمجولة

( شخكة مسمػكة لمجولة تػع تقضيسيػا 74( مغ بضغ )18حتل السختبة )ت( و 100( مغ )66) درجةحرمت عمى 
 السؤشخ بانيا ذات حػكسة فقضخة )فاشمة(. في

 مكؾنات الحؾكسة: نتائج: تحميل 4/2

ومشو يتزح أف مكػنات تحقضػق الؿيسػة وإدارة ( نتائج تحمضل مكػنات الحػكسة في العخاؽ 1يػضح الججوؿ )
%( وبتقضػػػيع )سػػػيء(. ويبمػػػغ معػػػجؿ 16اإليػػػخادات كػػػاف ضػػػعيفا . واف البضئػػػة التسكضشيػػػة حرػػػمت عمػػػى درجػػػة )

 .ضعيف%، وبتقضيع 38ػنات حػكسة السػارد مك
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 2017الشتائج االجسالية لحػكسة السػارد الفخعية في العخاؽ لعاـ  (1الججوؿ )
 التقضيع السختبة الستغضخ

 ضعيف 52/100 تحقضق الؿيسة
 ضعيف 47/100 إدارة اإليخادات

 ردؼء 16/100 بضئة التسكضغ
  gas-profiles/IRQ/oil-https://resourcegovernanceindex.org/countryالسرجر

 
 
 : نتائج مكؾنات حؾكسة السؾارد الفخعية: 4/3

في العخاؽ ومشو يتزح  2017لعاـ ( نتائج مكػنات حػكسة السػارد الفخعية 3( والذكل )2يػضح الججوؿ )
 ما يمي:

 2017نتائج مكػنات حػكسة السػارد الفخعية في العخاؽ لعاـ  (2الججوؿ )

 
https://resourcegovernanceindex.org/about/downloads :السرجر 

 

https://resourcegovernanceindex.org/country-profiles/IRQ/oil-gas%203
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 2017( نتائج مكػنات حػكسة السػارد الفخعية في العخاؽ لعاـ 3الذكل )
 حرمت مؤشخات تحقضق الؿيسة الفخعية عمى الشتائج التالية:تحقيق الكيسة:  4/3/1

  35مشح التخاخيز.% 
  73الزخائب.% 
  33التأثضخ عمى البضئة السحمية.% 
   66السؤسدات السسمػكة لمجولة.% 

 :حرمت مؤشخات إدارة االيخادات الفخعية عمى الشتائج التالية ادارة االيخادات: 4/3/2
  40السػازنة الػششية.% 
   54تقاسع ايخادات السػارد مع الحكػمات السحمية.% 
 .وال يستمظ العخاؽ صشاديق لمثخوة الديادية 

 :حرمت مؤشخات بضئة التسكضغ الفخعية عمى الشتائج التالية بيئة التسكيؽ: 4/3/3 
  26ابجاء الخأؼ والسداءلة.% 
  15فعالية الحكػمة.% 
  17جػدة المػائح.% 
  7سيادة القانػف.% 
  9الفداد مكافحة.% 
  5االستقخار الدياسي وغياب العشف.% 
  31البيانات السفتػحة.% 

 يسكغ تحمضل نقاط الزعف الخئيدة كسا يمي:: تحميل نتائج مكؾنات حؾكسة السؾارد الفخعية: 4/4 
يعػػػػد حرػػػػؿ تحقضػػػق الؿيسػػػة عمػػػى تقػػػجيخ ضػػػعيف الػػػى مجسػعػػػة مػػػغ الستغضػػػخات تحقيػػػق الكيسػػػة:  4/4/1

 عمى تقضيع )صفخ%( وكسا يمي:الفخعية والتي حرمت 
 .ضعف اعجاد التقاريخ السالية في الذخكة الحكػمية 
 .ضعف االلتداـ بالتصبيقات البضئية 
 .ضعف قػاعج التدجضل العقارؼ وحقػؽ السمكية لؤلراضي 
 .ضعف قػاعج اإلفراح عغ العقػد 
 .ضعف اإلفراح عغ السرالح الذخرية 

والتػػػػي االيػػػػخادات عمػػػػى تقػػػػجيخ ضػػػػعيف الػػػػى أربعػػػػة متغضػػػػخات يعػػػػػد حرػػػػػؿ إدارة  ادارة االيػػػػخادات: 4/4/2
 :حرمت عمى تقضيع )صفخ%( وكسا يمي

 .ضعف القػاعج السالية 
 .ضعف مسارسة القػاعج السالية 
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 .ضعف بػابة البيانات عمى االنتخنت 
 .ضعف تجقضق التحػيبلت لمحكػمات السحمية 

%( الػػى ضػػعف 16يعػػػد فذػػل العػػخاؽ فػػي بضئػػة التسكػػضغ وحرػػػليا عمػػى تقػػجيخ ) بيئػػة التسكػػيؽ: 4/4/3
 :حرمت عمى التقضيسات التالية غالبية الستغضخات الفخعية والتي

  26ابجاء الخأؼ والسداءلة.% 
  15فعالية الحكػمة.% 
  17جػدة المػائح.% 
  7سيادة القانػف.% 
  9مكافحة الفداد.% 
  5االستقخار الدياسي وغياب العشف.% 

مدػتػػ  تخفي الشتػائج الُسخكبػة السختفعػة احيانػا  أداء  محفػف ػا بالسذػاكل عمػى تحميل الشتائج السخكبة: 4/4/4
السكػنػػات الفخعيػػة. فقػػج حرػػمت بعػػس الستغضػػخات الفخعيػػة عمػػى تقػػجيخات عاليػػة، فػػي حػػضغ حرػػل الستغضػػخ 

  الخئيذ عمى تقجيخات ضعيفة وكسا يمي:
 :تحقيق الكيسة /التخاخيص 

 

 
 
 
 
 

 إدارة اإليخادات/ السؾازنة 
 

 
 
 
 
 

 بيئة التسكيؽ 

 نقطت-100 –النطاق 

 نتيجت اعلى مكون فرعي

100% 
 جولت التراخيص

 

 نتيجت أقل مكون فرعي

 صفر %
 قواعد إلافصاح عن العقود

 

50%  

 نتيجت املؤشر املركب

 نقطت-100 –النطاق 

 نتيجت اعلى مكون فرعي

100% 
 إلافصاح عن املوازنت الوطنيت

 

 نتيجت أقل مكون فرعي

 صفر %
 املاليتقواعد ال

 

50%  

 نتيجت املؤشر املركب
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 خامدًا: االستشتاجات والتؾصيات:
 االستشتاجات:

يعػػػػد ضػػػعف بضئػػػة التسكػػػضغ الػػػى ضػػػعف جسيػػػع السكػنػػػات الفخعيػػػة وبذػػػكل خػػػاص ضػػػعف حخيػػػة الػػػخأؼ  .1
والسداءلة وضعف فعالية الحكػمػة وعػجـ جػػدة المػػائح وعػجـ سػيادة القػانػف وتفذػي الفدػاد وعػجـ االسػتقخار 

 الدياسي وتفذي وانتذار ضاىخة العشف.
اف مغ أبخز التحجيات التػي يػاجييػا قصػاع الػشفط فػي العػخاؽ، ىػػ مػضػػع السصالبػات بذػأف البلمخكديػة  .2

ضعف القػاعج السالية، وضعف مسارسة القػاعػج الساليػة، وضػعف بػابػة  في إدارة االيخادات. ويعػد ذلظ الى
 البيانات عمى االنتخنت، فزبل  عغ ضعف تجقضق التحػيبلت لمحكػمات السحمية.

( ممضػف مغ الخخوج مغ 38تسضد حػكسة السػارد بالزعف وبحلظ سػؼ ال يدتصيع العخاؽ بدكانو اؿ )ت .3
حالػػة الفقػػخ. وذلػػظ بدػػبب السػػػارد السمياريػػة التػػي يستمكيػػا، وسػػيطل الفقػػخاء تحػػت وشأتيػػا فقػػخاء، بضشسػػا تكتشػػد 

 والفداد السدتذخؼ. الشخبة الدياسية الحاكسة السديج مغ الثخاء. وكل ذلظ يعػد لمدياسات الزعيفة
أوضح التحمضل وجػد مذاكل عمى مدتػػ اإلفراح عغ بيانػات مبيعػات الػشفط وىػػ مػا يبعػث لمقمػق، اذ  .4

ال تتػفخ معمػمات عغ كيؽية بيع الشفط في األسػاؽ العالسية، والحؼ يذكل الشدبة األكبػخ مػغ دخػل السػػارد 
 ُعخضة لمفداد.  العامة، وىػ يفتقخ لحػكسة قػية، لحلظ تربح ىحه السبيعات

 
 التؾصيات 

 . في مجاؿ حؾكسة شخكات الشف :1
  أصبحت الحػكسة ضخورية في شخكات الشفط ألنيا ذات أىسية كبضخة في االقتراد وتحتػل األولػيػة

عشػػج وضػػع تػصػػيات لمحػكسػػة الجضػػجة، وصػػارت الحاجػػة ممحػػة لعسميػػات أكثػػخ أخبلؾيػػة فػػػي مجػػػاؿ 
 األعسػاؿ واإلجخاءات.

 ضخورية في شػخكات الػشفط باعتبارىػا مػغ الرػشاعات السعقػجة والتػي تحتػاج إلػى  أصبحت الحػكسة
 رؤوس أمػاؿ ضػخسة والرتفاع عشرخ السغامخة والسخاشخة، وألىسضتيا الكبضخة في االقتراد،

 نقطت-30 –النطاق 

 نتيجت اعلى مكون فرعي

35% 
 البياناث املتاحت

 

 نتيجت أقل مكون فرعي

5 % 
 الاستقرار السياس ي 

 

20%  

 نتيجت املؤشر املركب



 

 

83 

  تعػػػج األخبلؾيػػػات متصمػػػب أساسػػػي لمتشسيػػػة السدػػػتجامة، لػػػحلظ فػػػأف شػػػخكات الػػػشفط بحاجػػػة لعسميػػػات
اؿ واإلجػخاءات وىػي ال يسكػغ أف تتصػػر إذا لػع تيػتع بحسايػة البضئػة التػي أخبلؾية فػػي مجػػاؿ األعسػػ

 تذكل جدءا ميسا مغ تحجيات الصاقة والجػانب االجتساعية والدياسية.
  العسػػل عمػػى تحدػػضغ حػكسػػة شػػخكات الػػشفط الحكػميػػة التػػي خزػػعت لمسؤشػػخ، والعسػػل عمػػى إنذػػاء

ػػا  ا تدػػتشج إلػػى الكفػػاءة، نطػػاـ حػكسػػة مدػػتقل. وضػػساف أف يجػػخؼ التعضػػضغ شبق  لزػػػابط محػػجدة جضػػج 
 والتأكضج عمى الخبخات الفشية بجال  مغ السحاباة الدياسية والسحاصرة الصائؽية.

 االنزساـ لبلتفاؾيات الجولية وتػفضخ الجعع الفشي والسالي والسؤسدي لمحػكسة. 
 
 .  في مجاؿ التشفيح:2

  األسػاؽ التشافدية، وتذػجيع السذػاريع الشفصيػة خمق بضئة اقترادية مدتقخة مغ خبلؿ )الحفاظ عمى
التي تػلج أكبخ قجر مػغ الػضػائف وفػخص العسػل، وجػحب االسػتثسارات والسدػاعجة فػي نقػل السعخفػة 
والتكشػلػجيا، وفػخض سػيادة القػانػف، وتقػجيع الحػػافد لتشسيػة السػػارد البذػخية وحسايػة البضئػة والسػػارد 

 الصبيعية(.
 تشفضػػػػػح الفعمػػػػػي لمقػػػػػػانضغ والتذػػػػػخيعات فػػػػػي مجػػػػػاؿ الرػػػػػشاعات كػػػػػػمي والتحدػػػػػضغ فعاليػػػػػة األداء الح

 ،(Poor)وسػضئة  Weak) (االستخخاجية وخاصة فػي السجػاالت التػي تػع تأشػضخ مدػتػيات ضػعيفة
والستسثمػػػة بػػػػ )عػػػػجـ االسػػػتقخار الدياسػػػي وتفذػػػػي العشػػػف، وعػػػجـ سػػػػيادة القػػػانػف، والفدػػػاد، وفعاليػػػػة 

 الحكػمة وجػدة التذخيعات(.
 مجاؿ انفتاح الحكؾمة:.  في 3

  تقضيع الدياسات الستبعة واقتخاح اإلجػخاءات التػي مػغ شػانيا االرتقػاء بػاألداء بسػا يشدػجع مػع أىػجاؼ
 التشسية االقترادية وبسا يتػافق مع خصط اإلصبلح.

  اإلفراح الكامل عغ مجفػعات الذخكات لكي تربح البيانات شاممة ومفّرمة بذكل كافي لسشاقذة
 خارات والرفقات التي تعقجىا الحكػمة والسجفػعات التفرضمية.الدياسات والق

 . في مجاؿ الذفافية:4
 .تسكضغ السػاششضغ وزيادة قجرتيع عمى السذاركة الفعمية في اختيار حكػمتيع ورقابة أنذصتيا 
  ضػػساف وحسايػػػة حخيػػة األكػػػاديسضضغ والرػػحفضضغ والبػػػاحثضغ والسػػػاششضغ وتسكضػػػشيع مػػغ رفػػػع صػػػػتيع

 كػمة عغ الخخوقات في تبجيج الثخوات الصبيعية الػششية.ومداءلة الح
 .اصجار قػانضغ تزسغ سيػلة وحخية الػصػؿ لمسعمػمات في قصاع الشفط والسػارد الصبيعية 
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 . في مجاؿ السعاييخ:5
  ،تصبضػػػػق معػػػػايضخ السدػػػػاءلة ووضػػػػع معػػػػايضخ الختيػػػػار الؿيػػػػادات اإلداريػػػػة بعضػػػػجا  عػػػػغ السحاصرػػػػة

العػػاـ عػػغ التقػػاريخ الدػػشػية لسخاقبػػي الحدػػابات، والكذػػف عػػغ الرػػشاديق  واالعػػبلف الػػجورؼ لمػػخأؼ
 السالية لمسػارد الصبيعية.

 . في مجاؿ نذخ البيانات:6
  تصبضػػق معػػايضخ اإلفرػػاح مػػغ خػػبلؿ نذػػخ االتفاؾيػػات والعقػػػد التػػي تبخميػػا الحكػمػػة مػػع الذػػخكات

د دراسػات عػغ األثػخ البضئػي لمحفػاظ العاممة في مجاؿ السػارد الصبيعية، ونذخ تقػاريخ دوريػة، واعػجا
 عمى مرالح الجضل الحالي واألجياؿ في السدتقبل.

 
 
 

 السرادر والسخاجع:

1. Natural Resource Governance Institute, 2017 Natural Resource Index, 
(New York: Columbia University Press, 2017. 

2. Alexandra Gillies, Marc Gueniat and Lorenz Kummer, Big Spenders: Swiss 
Trading Companies, African Oil and the Risks of Opacity, Natural Resource 

Governance Institute, 2014. 
نحػػؾ حؾكسػػة ججيػػجة لمسؤسدػػات البتخوليػػة، الظاقػػات الستجػػجدة فػػي قمػػب . آمػػاؿ رحسػػاف وأنفػػاؿ ندػػضب، 3

 .2014( ديدسبخ 1متشسية االقترادية، عجد )الجدائخية ل السجمةالتغييخ، 
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 الفسبد ادلبيل يف العراق واالثبر السلجُخ
 علً االلتصبد العرالٍ                     

 
 

 األستبر الذكتىر ًجُه ًذَن العجُذٌ                                                       

 السدتخمػػػػص

والتشسيػػػة  االقترػػػاديةي عسميػػػة التشسيػػػة فػػػيعػػػج الفدػػػاد السػػػالي مػػػغ أكبػػػخ السذػػػكبلت التػػػي تقػػػف عائقػػػا"      
 االقترػػػػادية واالجتساعيػػػػةفػػػػي السعػػػػايضخ األخبلؾيػػػػة  االنحػػػػخاؼلسػػػػا يحسمػػػػو الفدػػػػاد مػػػػغ صػػػػػر  االجتساعيػػػػة

 والدياسية في أسالضب أدارة الجولة والحكع ومخاشخىا عمى السجتسع وسيادة الجولة .

 ث السذكمة تكسؽ في:                حي

واألداء السػػالي لمبمػػج  واالجتسػػاعي االقترػػادؼأف الفدػػاد السػػالي فػػي العػػخاؽ يذػػكل خصػػػرة عمػػى األمػػغ      
 اسػتثسارعمى الساؿ العاـ , وسػء  واالستيبلءاستخجاـ الدمصة , وإساءةباستغبلؿ الشفػذ ,واقراء الكفاءات , 

والبذػػػخية والصبيعيػػػػة والتشطيسيػػػة  ,وتغضضػػػػب القػػػانػف والخقابػػػػة الساليػػػة  ,لتحقضػػػػق  الساديػػػػة ةاالقترػػػاديالسػػػػارد 
وسياسػػػػية ومشػػػػافع غضػػػػخ مذػػػػخوعة لمجيػػػػات السػضفػػػػة فػػػػي أدارة الجولػػػػة ألشػػػػخاؼ العسميػػػػة  اقترػػػػاديةمرػػػػالح 

 الدياسية وألشخاؼ خارجية .

تدػاىع فضيػا شػبكة دوليػة لتفخيػغ أجشػجاتيا مػغ  واقتراديةوبحلظ يسثل جخيسة مشطسة ذات أبعاد سياسية      
لمسجتسػع العخاقػي وخمػق عسميػة  واالجتساعيػةوتجمضخ البشية األخبلؾية  االقتراديةمػارد العخاؽ  استشداؼأجل 

تشافدػػػية فػػػي الكدػػػب غضػػػخ السذػػػخوع مقابػػػل التشفضػػػح ألجشػػػجات ذات أبعػػػػاد فػػػي تفكيػػػظ البشيػػػة التحتيػػػة لمسػػػػارد 
الدياسػي  باإلسػبلـ ىمػا يدػسالتجيضل السجتسعي تحت شػعارات ومعتقػجات لسخجعيػات والبذخية و  االقترادية

يػػخبصيع رابػػط  السجتسػػع مػػغ لػػجف أشػػخاص مشدوعػػي اليػيػػة الػششيػػة وال وإدارةوالػاليػػة السصمقػػة فػػي التدػػمط 
ألجشبية شيخاف وواششصغ بالذكل الحؼ يخجـ السرالح والتبعية ا غما بضبالسػاششة والػالء لمعخاؽ وجل والئيع 

 والجيسقخاشية األمخيكية.. اإليخانيةوالية الفؿيو  عباءةوتفتضت الديادة الػششية بل وشخذمتيا تحت 
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الحكػع  وإدارةوحجع فداد كيحا الحؼ تجيخه سمصة الحكػع فػي العػػػػخاؽ بجرجػة غضػخ مدػبػقة فػي أنطسػة 
ولػة العخاؾيػة ولغايػة غػدو العػخاؽ عمى السدتػػ الػششي والػجولي , لػع يذػيج ليػا العػخاؽ مثضػل مشػح تأسػيذ الج

 .  واحتبللو

 مغػػػػاىخ الفدػػػػاد السالػػي في العػػػػػخاؽ 

 ومؽ مغاىخ الفداد : 

 .الديصخة عمى الساؿ العاـ والتحكع بو حدب الخغبات والسرالح الذخرية .1
في تصػيخ  استثسارهمغ  بجال  الجعع والتسػيل الجاخمي والخارجي وتدضضخه لمرالح الذخري  اختبلس .2

 .قصاعات الجولة
الؿيسػػػة  غمػػػا بػػػضخفػػػاء حؿيقػػػة الرػػػفقات الساليػػػة والتجاريػػػة إالتبلعػػػب فػػػي السدػػػتشجات والػثػػػائق فػػػي  .3

 .الحؿيؿية والؿيسة التعاقجية لؤلعساؿ والسذاريع التي تتختب عمضيا عسمية األنفاؽ
التجاريػة فػي الػجاخل السدؤولضغ لتحقضق مرالح مذتخكة في تسخيػخ الرػفقات الساليػة و  غما بضالخشا  .4

 .العامة لمجولة اإلدارةوالخارج وصفقات السػاقع والسشاصب في 
 واالقتراديةالسدؤولضغ في مػاقع الخقابة السالية عمى الساؿ العاـ والدياسات السالية والشقجية  اختيار .5

تػػػػات والقزػػػػائية بسػػػػا يتشاسػػػػب وتحقضػػػػق السرػػػػالح والػػػػػالءات السشاسػػػػبة فػػػػي التػقض اإلداريػػػػةوالسػاقػػػػع 
السشاسػػػبة والسكػػػاف السشاسػػػب ,بػػػجال" مػػػغ الكفػػػاءة العمسيػػػة والخبػػػخة السضجانيػػػة والشداىػػػة وأمانػػػة السػقػػػع 

 .والسدؤولية 
لسرػػارؼ ومؤسدػػات ماليػػة  مػػداد بيػػع العسمػػة الرػػعبة الػػحؼ يقػػػـ بػػو البشػػظ السخكػػدؼ ببيػػع الػػجوالر .6

شيػػػػة لتغصيػػػػة وىسيػػػػة غضػػػػخ مدػػػػجمة وحؿيؿيػػػػة مدػػػػجمة ومسمػكػػػػة لجيػػػػات خارجيػػػػة تحػػػػت أغصيػػػػة وش
التػػػي يغمػػب عمضيػػػا كػنيػػػا غضػػخ حؿيؿيػػػة لتيخيػػب العسمػػػة الرػػػعبة الػػى أشػػػخاؼ خارجيػػػة  االسػػتضخادات

 ." عمى حداب السرمحة الػششيةاقترادياودعسيا 
عجـ تبشي التقاريخ السالية لجيػاف الخقابة السالية والسحاسبضغ السدتقمضغ وعجـ األخح بسا تتزػسشو مػغ  .7

التحفطػػات والسبلحطػػات مػػغ قبػػػل الدػػمصة التشفضحيػػة, وتسخيخىػػا عمػػػى الدػػمصة التذػػخيعية دوف أتخػػػاذ 
فػي السرػالح  ,لسػا ليػا مػغ تقػاشع والترحيحالخادعة السالية والقزائية لغخض السعالجة  اإلجخاءات

 السذتخكة والسداس في أدارة الدمصتضغ.
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الػحػجة الحدػابية الساليػة والخقابيػة لمقػػائع  وانعػجاـالسػػازؼ لمسخكػد  لئلقمػيعوالسالي  اإلدارؼ  االستقبلؿ .8
الساليػػػة والحدػػػاب الختػػػامي لمبشػػػظ السخكػػػدؼ ووزارة الساليػػػة والسػازنػػػة العامػػػة لمجولػػػة رغػػػع تخرػػػيز 

 .وندبتو مغ السػارد الشفصية في السػازنة لئلقميعالشفقات العامة 
الخئاسات الثبلث في السػازنػة العامػة والحدػاب  لجواويغضخامة التخريرات في الشفقات واألنفاؽ  .9

 .الختامي لمجولة
فػػي تذػػغضل  لبلسػػتخجاـالغػػاز الصبيعػػي  اسػػتضخاداليػػجر فػػي ثػػخوة الغػػاز الصبيعػػي وحجػػع األنفػػاؽ فػػي  .10

 .ةمحصات تػلضج الصاقة الكيخبائي
 السعمػمات وتبضيزيا لرالح مدؤولي سمصة الحكع .  إخفاءودوره في  اإلعبلميالتزمضل  .11

 
 مالمح مؽ الفداد السالي في العخاؽ -السجخػػػػػػػػػػل لمجراسة 

 مػػػػداد العسػػمة األجشبية لمبشػظ السخكػػػػدؼ العخاقػػػػػي . أواًل:
 العخاقي: االقترادالعسمة األجشبية لمبشظ السخكدؼ العخاقي ودوره في تخخيب  مػداد  •

 . السؤشخات السالية التحمضمية التي تدتػضح الجور التخخيبي السشطع ليحا السداد.1
. مقتخحات أيقاؼ اسػتثسار ايػخاف لعسميػة تيخيػب مبيعػات مػداد الػجوالر لمبشػظ السخكػدؼ العخاقػي لػجعع 2

 ة العقػبات االمخيكية السفخوضة عمضيا.اقترادىا في مػاجي
 : مخصط تدويخ العسمة العخاؾية ثانيػػػػػا"

 في تدويخ العسمػػة اإليخانيالسقتخحة ألفذاؿ السخصط   اإلجخاءات •
 تقخيخ السحاسبضغ السدتقمضغ : ثالثا"
في ضػء مذخوع السػازنة  تحمضل أولي لػضع الدضػلة الشقجية بالجوالر والسخاشخ و عجد التسػيل رابعػا" :

 »"بإيجاز  2019العامة لمعخاؽ السعجلة لدشة 
  .كخبػىضجراتيةكثاني ثخوة   واستثسارهواقع الغاز الصبيعي العخاقي خامدا" : 

 
 التػػػؾصيػػػػػػات 

السرػػػارؼ الخاصػػػة بفػػػتح الحدػػػابات الجاريػػػة بالػػػجوالر  وإلػػػداـ. ألغػػػاء مػػػداد العسمػػػة لمبشػػػظ السخكػػػدؼ 1
 التسػيل الحاتي. واعتسادتغصية السدتػردات لعسبلئيا ل
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فخصػػػة  إعصػػػاءلفتػػخة مؤقتػػػة لزػػساف اسػػػتقخار سػػعخ الرػػػخؼ وعػػجـ  . ربػػط الػػػجيشار العخاقػػي بالػػػجوالر2
 اسعار الدمع. استقخارلشذػء الدػؽ الدػداء السػازؼ وضساف 

والساليػػة عمػػى التحػػػيبلت الحكػميػػة والخاصػػة  اإلداريػػةالسقتخحػػة حػػػؿ الخقابػػة  بػػاإلجخاءات. ألخػػح 3
الى الدػمصة  وإخزاعياوايكاؿ ميسة السخاجعة والتجقضق لمحدابات والقػائع السالية لمسرارؼ الخاصة 

ممفات السخالفات السالية الػى القزػاء,  بإحالةالخقابية لجيػاف الخقابة السالية العخاقي ومشحو الربلحية 
والسرػارؼ كافػة بػالخد عمػى السبلحطػات ومشاقذػتيا وتشفضػحىا وأف تعػخض والسؤسدات  اإلدارات وإلداـ

 والقانػنية . اإلداريةالسخالفضغ الى السدائمة 
ضسغ مؤسدات الجولة  والتعامل عمى أساس   علؤلقالي. معالجة الػضع الحدابي والسالي والخقابي 4

 وحجة حدابية ومالية ورقابية واحجة خاضعة لمدمصة السخكدية .
ي ـيكمػػػة الخواتػػػب واألجػػػػر والشفقػػػات العامػػػة والتعضضشػػػات فػػػي أجيػػػدة الجولػػػة وفقػػػا" فػػػعػػػادة الشطػػػخ . أ 5

الشطػػػخ فػػػي  بإعػػػادةمػػػغ حضػػػث الخبػػػخات والسػػػؤىبلت  ألشػػغاؿ الػضػػػائف مرػػػاحبة  االسػػػتخجاـلسعػػايضخ 
 والػضائف و تخريرات السػازنػة وصػخؼ السبػالغ فضيػا لمخئاسػات الػثبلث ووفقػا" لسػا اإلداريةالييكمة 

فػػػي  االحػػتبلؿكػػاف معسػػػؿ بػػو مػػغ السبلكػػات الػضيؽيػػة وسػػمع الخواتػػب والسخررػػات واألنفػػاؽ قبػػل 
 صػرىا.  بأبدط, ووفقا" لمسخحمة والسعايضخ لجوؿ الجػػار 2003

وحػػػل الحذػػج الذػػعبي أفػػخاد ومخاتػػب وتذػػكيبلت  وتػػػػفضخ  اإللداميػػة. أعػػادة نطػػاـ الخجمػػة العدػػكخية 6
فػػػي السػازنػػػة . واألنفػػػاؽ العدػػػكخؼ الفعمػػػي بسػػػا يتساشػػػى والجضػػػػش التخريرػػػات السبػػػالغ بيػػػا لمحذػػػج 

الزػػباط  إلدارةالشطاميػػة لػػجوؿ السشصقػػة )مػػغ حضػػث سػػمع الخواتػػب والسخررػػات لؤلصػػشاؼ العدػػكخية 
 وضباط الرف والسخاتب  والجشػد .

الغػاز الجػاؼ , مػغ خػبلؿ تحجيػج حجػع  إلنتػاجمحصػات تكخيػخ الغػاز الصبيعػي  تأىضػلفي  اإلسخاع. 7
والكػادر اليشجسػي والسدػاعج الػبلـز لمرػيانة ,  االحتياشيةاألضخار لمسحصات السجمخة وتػفضخ األدوات 

 . اإلنجازوالبخنامج الدمشي لسخاحل 
 . اإلنتاجمحصات ججيجة لتكخيخ الغاز الصبيعي لدج الشقز في  استحجاث. 8
التيػػػار الكيخبػػػائي  انقصػػػاعمػلػػػجات الصاقػػػة الكيخبائيػػػة لسػاقػػػع ومرػػػانع الغػػػاز لتبلفػػػي  اسػػػتحجاث. 9

 أسػة بسا كاف معسػؿ بو في السذاريع الرشاعية سابقا". اإلنتاجلمذبكة الػششية الستكخر , والستسخار 
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في حقػؿ الغاز الصبيعي والغاز السراحب لمػشفط الخػاـ   واالستثسارية. متابعة الذخكات الػششية 10
 اإلنتػاجاألوليػة الػى الغػاز الجػاؼ فػي  وإعصػاءفي عسمية التكخيخ لمغػاز الصبيعػي  اإلسخاعوحثيا عمى 

 . االستضخاد وإيقاؼ االحتياجاتوفق بخامج زمشية محجدة لتغصية 
الغػاز الجػاؼ السشػتج  وحجػع التغصيػة فػي  غمػا بػضالتعاقج يتصمب عسل مػازنة  استسخار. في حالة 11

 .  إللغائوعمى مخاحل وصػال"  اداالستضخ , مع مخاعاة تخؽيس  االستضخاد
 اسػػتسخار.التفتػػير عػػغ مرػػادر أخػػخػ لتجيضػػد الغػػاز الجػػاؼ كالدػػعػدية وقصػػخ وروسػػيا فػػي حالػػة 12

تشافدػية وفتػخات مشاسػبة  وبأسػعار  لئلنتاجأو خبلؿ مخاحل الفتخات لمبخامج الدمشية  اإلنتاجالعجد في 
 .اإليخانيلمتجيضد  كبجيل و مشافذ لمغاز 
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 لعٌخ ادلىارد يف العراق حمُمخ أم وهن؟

  
 حبمت هبتف الطبئٍ      الذكتىر األستبر                                    

 

االقترػادؼ حضػدا  واسػعا  مػغ الشقػاش فػي  الصبيعيػة لبمػج مػا والشسػػ السػػارد وفػخة بػضغ العبلقػة يحتػل مػضػػع
 Arabicنعسة.  آخخوف انيا يخاىا بضشسا ، نقسة الصبيعية  السػارد وفخة يخػ اف فالبعس .االقترادؼاالدب 

translation. الجراسػػة ىػػي محاولػػة لمبحػػث ؼيسػػا اذا اسػػتصاع العػػخاؽ تجشػػب لعشػػة السػػػارد وبذػػكل   وىػػحه
ذا كػػاف العػػخاؽ عخضػػة خػاص لعشػػة الػػشفط اـ ال.  وىشػػا سػػضتع التعػػخض الػػى اىػػع تجميػػات لعشػػة السػػػارد وؼيسػػا ا

. واختيػػار الفتػػخة يخجػػع الػػى سػػببضغ 2019ولغايػػة  2004ليػا. الفتػػخة التػػي غصتيػػا الجراسػػة تستػػج بػػضغ االعػػاـ 
لدػػشضغ ابكػػخ مسػػا ابتػػجأت بػػو الجراسػػة،  خال تتػػػف Oil rentاالوؿ ىػػػ اف البيانػػات الخاصػػة بػػالخيع الشفصػػي 

والثاني ىػ اف الفتخة الدابقة لفتخة الجراسة اتدست بحرار اقترػادؼ وخررػت مػػارد الػشفط لتػامضغ الغػحاء 
تحت ما عخؼ "بالشفط مقابل الغحاء". ولغخض التحمضػل سػضتع االسػتعانة بسدػاريغ االوؿ االسػتعانة بسؤشػخات 

 وجػو عمػى الشامية البمجاف وفي .السػارد ثخوة نسػ آثار تتحقق أف يسكغ مجػ أؼ إلى تحجد الحػكسة  كػنيا
دور القانػف، الشػعية السؤسداتية، فاعميػة الحكػمػة ، الدػيصخة عمػى  مؤشخات مثل نػعية تعتبخ الخرػص،

 مػغ العػاـ، القصػاع فػي والسدػاءلة الذػفاؼية مثػل الفدػاد، مكافحػة الفداد، و  السذػاركة والسدائػػمة وسياسػات
وفػي السدػار الثػاني لمتحمضػل سػضتع اسػتخجاـ سػببية   .ونسػىػا الصبيعيػة لمسػػارد الفعالػة لػئلدارة تكػػف  مػا أىػع

الختبار وجػد عبلقة سببية بضغ الخيع الشفصي ومتغضخات تػخاكع راس السػاؿ   Granger causalityكخيشجخ 
لرشاعة(.  وتػصمت الجراسة الى اف بذؿيو البذخؼ والسادؼ وايزا مع نسػ القصاعات االنتاجية )الدراعة وا

 العخاؽ لع يتسكغ مغ التخمز مغ لعشة السػارد وانو يعاني مغ اغمب تحجياتيا . 
 

 اواًل: السقجمة 

أف  الػجوؿ وفضػخة السػػارد الصبيعيػة كػالشفط والػحىب وغضخىػا  إلػى التاريخيػة واألمثمػة االقترػادية الشطخية تذضخ
جوؿ فقضػػخة السػػػارد، وىػػحه االشخوحػػة الػػمػػغ السػػػارد  الصبيعيػػة لػػجييا فخصػػة تصػػػر ونسػػػ افزػػل بالسقارنػػة مػػع 

وفػي نطخيػة الجفعػة   Production Possibility frontierتجػج تفدػضخىا فػي مشحشػى إمكانيػات اإلنتػاج    
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الصبيعيػػة القػيػػة التػػي تػػجعػ الػػى تػػجخل الجولػػة  مػػغ خػػبلؿ االسػػتفادة مػػغ مػػا يتػػػفخ ليػػا مػػغ عػائػػج السػػػارد 
  .لتسػيل التشسية البمجاف الشامية  كػنيا بحاجة الى دفعة قػية مغ االستثسار

لكثضػخ وفي الجانب االخخ ىشالظ مجسػعة كبضخة مغ الجراسات الكسية تجعي أف السػػارد الصبيعيػة تػؤدؼ فػي ا
بيػا   مغ األحياف إلى عخقمة الشسػػ االقترػادؼ أكثػخ مػغ تعديػده ، فقػج أوضػحت الجراسػات الذػيضخة التػي قػاـ

،أنو بعج دراسة مجسػعة كبضخة مغ الستغضخات  2001و  1997في عامي   Warnerو   Sachs كل مغ 
ارد الصبيعيػة يػؤدؼ إلػى انخفػاض االقترادية، تبضغ أف  وفخة السػارد الصبيعية أو االعتساد السفخط عمى السػػ 

 Natural%   في الشسػ االقترادؼ سشػيا، حضث سػسضت ىػحه الطػاىخة بمعشػة السػػارد الصبيعيػة  01يعادؿ 
resources curse فكانت مجاؿ خرب لعجد كبضخ مغ الجراسػات ؼيسػا بعػج،  تػافقػت نتػائج العجيػج مشيػا ،

 . Warnerو Sachsمع ما تػصل اليو 
 مػغ العجيػج  فسا ىي االسػباب الكامشػة خمػف بقػاء البمجاف، لتمظ كبضخة مضدة تػفخ الصبيعية السػارد كانت ذافا

 وفقخ؟ اقترادية مذاكل مغ تعاني تذاد أو أنغػال فشدويبل ، ،  نيجضخيا مثل الصبيعية بالسػارد الغشية البمجاف
 فػي الػشفط أسػعار فػي الحػادة اداتالديػ بعػج عاليػة نفصيػة بعائػجات ونيجضخيػا تستعػت فشػدويبل فبمػجاف مثػل 

انييارات    حرمت عقج التدعضشات  في االنخفاض في اإليخادات بجأت ولكغ عشجما   الدبعضشات والثسانضشات
 كبضخة في اقتراداتيا. 

 معطع تداؿ ال الصبيعية، السػارد استخخاج مغ عجيجة سشػات وبعج أنو والحؿيقة التي ال يسكغ انكارىا ىي  
 اقترػاديا أداء تطيػخ الصبيعيػة بػالسػارد الفقضػخة البمػجاف أف حػضغ فػي الشسػػ، متخمفػة بػالسػارد الغشيػة البمػجاف

 أداء كػنػغ وىػنػغ وسػشغافػرة واليابػاف كػريػا مثػل بػالسػارد، الفقضػخة البمػجاف وسػجمت .بكثضػخ أفزػل وسياسػيا
 فػي األخػخػ  الستقجمػة االقترػادات مػع التشػافذ يسكشيػا لمغايػة صػشاعية بمػجانا وأصػبحت الشسػػ، فػي كبضػخا

 Sachs & Warner) العالسية الدػؽ 
 (2005) وتػرؼيظ وماتدغ ، (2001 ، 1995) ووارنخ ساكذ أشار ، الشيج ىحا لجعع .(828 :2001 ,

 مػغ والعجيػج ، (2018) وريدػضشداد ، (2009) وكششغيػاـ وكاسػضمي ، (2009 ، 2006) وبػلػت ويػظ ،
والػحؼ محػػره  1والذػكل رقػع  .مختمفػة بجػانػب البمػجاف ىػحه فػي الصبيعيػة السػارد لعشة إلى اآلخخيغ الباحثضغ

صػػادرات  ومػػا تسثمػػالعسػػػدؼ يسثػػل ندػػبة الشسػػػ فػػي دخػػل الفػػخدؼ الحؿيقػػي بضشسػػا السحػػػر االفقػػي يسثػػل ندػػبة 
السػػػارد الصبيعيػػة الػػى الشػػاتج السحمػػي االجسػػالي يبػػضغ اف بمػػجاف وفضػػخة السػػػارد مثػػل فشػػدويبل الدػػعػدية ايػػخاف 
االمػػػارات و الكػيػػػت قػػػج فذػػػمت فػػػي تحقضػػػق ندػػػب نسػػػػ مػجبػػػة وبػػػحات الػقػػػت اف دوؿ مثػػػل كػريػػػا وتػػػايػاف 

 سػارد الصبيعية. وسشغافػرة قج حققت اعمى معجالت نسػ في حضغ انيا مغ الجوؿ فقضخة ال
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 1989-1970: العبلقة بضغ وفخة السػارد والشسػ االقترادؼ1شكل رقع 

 

 فػي   اقترػادية نعسػة مػغ كػنيػا ( أكثػخ الصبيعيػة لعشػة  )نقسػة تكػػف السػػارد أف امكانية  فكخة بجأت لقج  
 لمبمجاف االقترادية السذاكل حػؿ وتخكدت وستضشات القخف الساضي  خسدضشات في  السشاقذات في الطيػر
 1993 عػاـ فػي السػػارد عشػةمرػصمح ل    Autyأوتػي  ريتذػارد صػاغ وقػج .الػجخل و متػسػصة متجنيػة

 اقترػاداتياق لتعديػد الثػخوة اسػتخجاـ عمػى قػادرة تكػغ لػع السعجنيػة بػالسػارد الغشيػة البمػجاف أف كيػف ويرػف
 السػارد أف حؿيقة عمى السػارد لعشة ضاىخة وشجدت   .أقل وتشسية اقترادؼ نسػ البمجاف ليحه كاف وبالتالي،
 االقترادؼ بالشسػ تزخ تذػىات تدبب إنيا بل االقترادية، بالتشسية الحاؿ بصبيعة ضارة ليدت الصبيعية

  محجدة. وىشالظ كع ليذ بالقمضل مغ الجراسات التي اكجت وجػد ضاىخة لعشة السػارد مثل  آليات خبلؿ مغ
(Ahmed et al., 2016; Apergis et al., 2014; Badeeb et al., 2017; Cockx & 

Francken, 2016; Crivelli &Gupta, 2014; Shahbaz et al). نػعية أف إلى  الجراسات ونبيت 
 الصبيعيػة السػػارد ثػخوة كانػت إذا مػا السصػاؼ نيايػة فػي تحػجد التػي ىػي العامػة الدياسة وفعالية السؤسدات

 Mehlum et  ومػغ بػضغ تمػظ الجراسػات ، دراسػة   .السدػتجامة مػغ  عػجميا االقترػادية التشسية إلى تؤدؼ
al. (2006)  السػػارد لعشػة مغ تعاني البمجاف كانت إذا ما تحجد التي ىي السؤسدات جػدة التي بضشت أف 

 السػػارد كانػت إذا لسػا ىػاـ محػجد ىػي السؤسدػات نػعيػة أف فبضشػت   (Iimi 2006) ال امػا دراسػة  أـ
 التشسية االقترادية. في تديع الصبيعية
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 والدياسػية االقترػادية السػػارد عمػى الرػعج لعشػة تجميػات تتبػع ىػػ الجراسػة ىػحه مػغ الخئيدػي اليػجؼ
  الخيػع الشفصػي تػأثضخ فحػز السػػارد سػضتع لعشػة لطػاىخة االقترػادؼ يتعمػق بالجانػب وؼيسػا واالجتساعيػة . 

اضػػافة الػػى العبلقػػة بػػضغ الخيػػع الشفصػػي ونسػػػ قصػػاعي الدراعػػة  (TFP)   الكميػػة اإلنتاجيػػة عمػػى عامػػل
 بتػػأثضخؼيسػػا يتعمػػق  و ذلػػظ ، بعػػج .الدػػمبي عمػػى االيػػخادات الزػػخيبية تػػأثضخهوالرػػشاعة التحػيميػػة وكػػحلظ 

 وتخكع خة السػاردعمى السػارد الصبيعية عمى الرعضج االجتساعي سضتع دراسة العبلقة الدببية بضغ وف االعتساد
 الجانب لتغصية السؤسدية الجػدة عمى وفخة السػارد الصبيعية  بتأثضخقجر تعمق االمخ بو  البذخؼ. الساؿ رأس

 .السػارد لعشة لطاىخة الدياسي
  

 ثانيًا: الجانب الشغخي :لعشة السؾارد ...التجميات واالعخاض
  

 بل االقترادية، بصبيعتيا بالتشسية ضارة ليدت الصبيعية السػارد أف حؿيقة عمى السػارد لعشة ضاىخة وشجدت
 ,Roos 1999روس )   آليػات، وحػجد مجسػعػةخػبلؿ  مػغ االقترػادؼ بػالشسػ تزػخ تذػىات تدبب إنيا

 (   ىحه االليات كاالتي:2015
 والشسػػ الصبيعيػة السػػارد إيػخادات حجػع بػضغ تبػايغ ىشػاؾ الصبيعيػة، بػالسػارد تدخػخ التػي بػضغ البمػجاف وحتػى

 وترػبح الصبيعيػة ثخواتيػا الصبيعيػة تدػتصيع إدارة بػالسػارد الغشيػة أف بعػس البمػجاف حضغ وفي .االقترادؼ
 ."لعشػة " كانػت لػػ كسػا مختمفػة اقترػادية مذػاكل تػاجػو أف تدػتصيع ال األخػخػ  البمػجاف بعس فإف ،"نعسة"

  Tenori,2013) السالكة لمبمجاف لعشة تدبب أف يسكغ التي السعخوفة الصبيعية السػارد ىسا والػقػد الشفط
 الجيسقخاطية    [ 1]

 حكػماتيا الى سمصات احتسالية تحػؿ  الشفصية، الثخوة وخاصة الصبيعية، السػارد مغ التبعات الزارة لثخوة
فسغ السعمـػ اف الجوؿ غضخ الشفصية تعتسج بذكل كبضػخ   .الزخائب مغ خبلؿ ذلظ تفدضخ استبجادية. ويكسغ

 اسػتجابة أكثػخ عمى عػائجىا مغ الزػخائب وبالتػالي فػاف ىػحه االعتساديػة تحػتع عمػى الحكػمػات الف تكػػف 
 أقػل ستكػف  فإنيا اما الجوؿ التي يذكل فضيا ريع السػارد الصبيعية حرة كبضخة في ايخاداتيا   .  لسػاششضيا

وبالتػالي سػتجج نفدػيا اقػل احتياجػا فػي ارضػاؤ مػاششضيػا  السػػاششضغ، عمػى الزػخائب فػخض عمػى اعتسػادا
  إليخاداتيػاواالستجابة لسصالبيع وفي ذات الػقت ولعجـ او ضعف مداىسة السػػاششضغ فػي تحرػضل الجولػة 

إيػخادات  تكػػف  عشػجما ، ذلػظ يزػاؼ الػى   .الػششيػة السضدانيػة فػي اسػتثسارا أقػل بػأنيع السػاششػػف  يذػعخ
، وىػي كػحلظ فػي العػادة لدػخية العقػػد الشفصيػة ولمتقػارب السحتسػل بػضغ الحكػمػات والذػخكات  سػخية السػػارد
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 بذكل تشفق السػارد إيخادات مغ استخجاـ  والتأكجفي مخاؾبة  دافعية  السػاششضغ لجػ يكػف  ال الستعاقج مشيا،
 ال  أـ جضج

 
 الرخاعات [ 2]

 مجسػعػات تقاتػل حضػث وتدػتسخ، الجاخميػة الرػخاعات تثضػخ أف تفعل ذلػظ، ما وغالبا الصبيعية، لمسػارد ويسكغ 
  ومقاتمػة بعزػيا لتسػيػل  مميذػياتيا الصبيعيػة السػػارد تدػتخجـ أو السػػارد عمػى الدػيصخة أجػل مػغ مختمفػة

 حػخب لشذػػب مػختضغ عخضػة أكثخ لمشفط السشتجة واكجت البمجاف  لبلستحػاذ عمى حرة اكبخ مغ ريع السػارد،
 الجيسقخاشيػة الكػنغػػ جسيػريػة مػغ أمثمػة إلػى الدياسػة عمسػاء ويذػضخ .لمشفط السشتجة غضخ بالبمجاف مقارنة أىمية
 الغشيػة الػجوؿ مضػل وىػػ الشفصػي، العػجواف لػػحع وقػج .االتجػاه ىػحا لتػضػيح وأنغػػال ولضبيػا والعػخاؽ الشيجػخ ودلتػا

 غػدو مع الحاؿ ىػ كسا الحاالت، بعس في لو، أىجافا تكػف  أف أو الجولي الرخاع عمى التحخيس إلى بالشفط
 البمػجاف الغشيػة بػأف القائػل االسػتشتاج تجعع البيانات كانت إذا ما يشاقذػف  الباحثضغ لكغ والكػيت، إليخاف العخاؽ

 .بالسػارد الغشية غضخ البمجاف مغ أكبخ بسعجؿ ذلظ تفعل بالسػارد
 
 واالقتخاض اإلنفاؽ كفاءة عجـ [ 3]

تترف اسعار السػاد الصبيعية وبخاصة الشفط بعػجـ قػجرة البمػج السشػتج عمػى الػتحكع بيػا ، كسػا انيػا تترػف  
 .  2020الى  2008( يبضغ تحبحب اسعار الشفط خبلؿ الفتخة 2بتقمباتيا الدخيعة وغضخ الستػقعة )الذكل رقع 

)   2022  عػاـ إلػى 1960 عػاـ مػغ أوبػظ لسشطسػة الدػشػؼ  الخػاـ الػشفط سػعخ :  متػسػط  2شػكل رقػع 
 لمبخمضل( األمخيكي بالجوالر
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 3ججا اف تخصط الجولة القترادىا ، )انطخ الذكل رقع  الرعب مغ أنو الجراسات مغ العجيج أضيخت وقج
 .اإليخادات. (، في حالة تحبحب

 عسمية التخصيط وتحبحب االسعار. 3شكل رقع  

 

تزيف لمصاقة  مذاريع ال عمى تشفق حضث والكداد االزدىار دورات شخؾ في الحكػمات تقع ما وغالبا
 تشخفس عشجما تخؽيزات كبضخة إجخاء عمضيا يتعضغ ثع ومغ اإليخادات، تختفع ، عشجمالمبمج ةاإلنتاجي

الدمع  ودعع الحكػمية، الخواتب عمى اإلنفاؽ في اإلفخاط إلى بالسػارد الغشية الحكػمات وتسضل .اإليخادات
 ويؤدؼ االقتخاض.  في الحكػمات تبالغ ما غالبا ما تقجـ،  إلى االساسية ومشيا اسعار الصاقة.  باإلضافة

 وفشدويبل ونيجضخيا لجوؿ مثل السكديظ لما حروىحا   الدمػؾ الى تعثخ في سجاد الجيػف  مغ الشػع ىحا
 االستثسار في عشجما  يبالغ  الخاص ايزا، القصاع يتأثخ أف ويسكغ ايخاداتيا الشفصية،  انخفزت عشجما

 الكداد فتخات أثشاء لئلفبلس  التعخض ثع ومغ االزدىار أوقات في
  Dutch disease السخض اليؾلشجي [ 4]

وبخاصة  األخخػ، االقتراد بقصاعات الصبيعية السػارد إيخادات في الكبضخة الديادة تزخ أف ويسكغ
 ورأس العسالة وتحػيل الرخؼ سعخ ارتفاع أو التزخع في التدبب شخيق عغ الرشاعات الترجيخية  ،

 تدسح السختفعة الخبح اف معجالت   .السػارد  قصاع إلى الستعمقة بالسػارد غضخ القصاعات مغ الساؿ
 الترشيع قصاعات عمى ضغػشا يزع مسا العاممضغ السيخة  مغ متدايج عجد لجحب األجػر بخفع لمذخكات

 سعخ وارتفاع التزخع أف حضغ في ."اليػلشجؼ السخض" باسع ىحا يعخؼ األجػر. و غم أعمى مدتػػ  لتقجيع
 آثارىسا أف إال سشػات، بزع غزػف  في االقتراد مغ واسعة بقصاعات الزخر يمحقا أف يسكغ الرخؼ

 وروسيا إيخاف في األخخػ  الرشاعات عمى الصبيعية لمسػارد الزار التأثضخ وتػثضق تأكضجتع  وقج .لعقػد تستج
 .الترشيع في حادا انخفاضا شيجت أو الترشيع قصاعات أوقفت إما وكميا وفشدويبل، وتػباغػ وتخيشضجاد

 تجفقات تحػيل عمى االستيعابية القجرة البمج لجػ كاف إذا اآلثار ىحه حج مغ أدنى إلى التقمضل ويسكغ
 لمؿياـ إيخاداتيا الخيعية الحكػمة تدتخجـ او اف ق في البشى التحتية إلى استثسارات حؿيؿية السػارد إيخادات

 في السػارد مغ عائجاتيا مغ جدءا الحكػمة تزع أو اف القصاعات االنتاجية ق  في نسػا تػلج   باستثسارات
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 العخبية واإلمارات والشخويج شػيل. والجالئل تؤكج مغ تسكغ  دوؿ مثل إنجونيديا وألجلأجشبية  أصػؿ
 .كبضخ خبلؿ العقػد الثبلثة االخضخة حج اليػلشجؼ إلى السخض عمى التغمب مغ الستحجة

 : مخصط يػضح السخض اليػلشجؼ4شكل رقع 

 

 تجىؾر الشغاـ الزخيبي  [ 5]
 الزػخائب.  أدنػى مدتػػ  عمى الشامية البمجاف تحرل الشسػ، الستقجمة البمجاف مع وبالسقارنة عامة، وبرفة

 مػغ أكبػخ قػجر لػجييا الحكػمػة أف وبسػا .أكبػخ الفجػػة ىػحه تكػػف  الصبيعيػة، بػالسػارد الغشيػة البمػجاف وفػي
 أخخػ، وبعبارة .ضخيبية إيخادات عمى الحرػؿ إلى تحتاج ال فإنيا الصبيعية، السػارد ترجيخ مغ اإليخادات

عمػى  االعتسػاد إف   .البمػجاف ىػحه فػي الزػخائب تحرػضل عمػى سػمبي تػأثضخ لػو  الصبيعيػة السػػارد ريػع فػإف
 إلى .لمسجتسع وضخورة أىسية أكثخ استثسارات عمى اإليخادات إنفاؽ عمى الحكػمة يحث الزخيبية اإليخادات

 ففي ذلظ، ومع .انتقادىا في والحق الحكػمة مخاؾبة الزخائب لجافعي يػفخ الزخائب دفع فإف ، جانب ذلظ
 .العامة الشفقات في الصبيعية السػارد إيخادات تخرز الزخيبية، اإليخادات مغ بجال بالسػارد، الغشية البمجاف
 وبعبػارة .أقػل وشػفاؼية السدػاءلة مػغ أقػل قػجرا يجمػب الزػخيبية اإليػخادات عمػى األقػل االعتسػاد فػإف ولػحلظ،
 وعمػى االسػتثسار عائػجات تخرػيز كيؽيػة عمػى اإلشػخاؼ عػغ مدػؤولة بأنيػا الحكػمػات تذػعخ ال أخػخػ،
 وضعف الزخائب تحرضل تقمضل إلى ذلظ سضؤدؼ ، الصبيعية السػارد عمى السفخط لبلعتساد نتيجة .أساسيا

 قج الزخائب عمى االعتساد تقمضل فإف عمى ذلظ، وعبلوة Veisi 2017) البمجاف ) تمظ في الزخيبية الشطع
 السشخفزة الزخائب دافعػ يصمب .االستبجاد يذجع فإنو ، مغ ذلظ بجال .تسثضمي سياسي نطاـ تصػيخ يعػؽ 

     Gedikli 2020 السؤسدية الجػدة تحدضغ عمى الصمب انخفاض إلى يؤدؼ مسا حكػمتيع مغ السداءلة
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 في الحياة العامةتجني مداىسة السخأة في قؾة العسل و  [ 6]
أف الشسػ القائع عمى بيع الشفط والغاز ال يشتج السديج مػغ فػخص العسػل لمسػخأة، بػل ويسكػغ أف يعخقػل الصخيػق 

فػي كتابػو لعشػة الػشفط   Ross  2015نحػ  حقػؽ السخأة . خاصة في دوؿ العالع الثالث ، فكسا يػخػ روس 
الحكػريػػػة عمػػػى السجتسػػػع، ألف كانػػػت سػػػببا إضػػػاؼيا فػػػي تعسضػػػق ـيسشػػػة الثقافػػػة اف تػػػجفق االيػػػخادات الشفصيػػػة 

صػػػشاعة الػػػشفط ال تحتػػػاج بالزػػػخورة أيػػػجؼ عاممػػػة كثضػػػخة، وال تحتػػػاج مذػػػاركة السػػػخأة، بػػػل إف صػػػشاعة الػػػشفط 
تزخب القصاعات اإلنتاجية التي تذتغل بيا السخأة مثل الدراعة والحخؼ الضجويػة والسذػاريع الرػغضخة، بدػبب 

ذػاركتيا زوجيػا فػي تحسػل السرػاريف )ألف مػجخػؿ الػدوج عجـ حاجػة األسػخة لعسػل السػخأة، وعػجـ حاجتيػا م
صار كاؼيا وأكثخ(، وبالتالي ستطل السخأة في البضت، وسضبقى الخجػل ىػػ السعضػل الػحضػج، وبالتػالي السػتحكع، 

 األمخ الحؼ أعاؽ عسميات تحخيخ السخأة، وقمل مذاركتيا في الحياة العامة.
  

   مؽ  مدايا  ما تحرل عميو الحكؾمة محجودية [ 7]
وقج   الصبيعي السػرد إنتاج ؾيسة مغ صغضخة حرة سػػ عمى البمج السالظ  لال يحر الحاالت، بعس في 

فػي  والحكػمػات  الذػخكات بػضغ األربػاح تقدػيع تػشطع كيؽيػة التػي الساليػة، األنطسػة يحرػل ىػحا بدػبب فذػل
 أف ويسكغ .بضئية أضخار مغ بيا يترل وما مػاردىا استشداؼ عغ والسجتسع مكافئ  لمجولة ضساف تعػيس

 الحؼ الحج إلى السػارد استخخاج تذجيع عمى ججا حخيرة البمجاف تكػف  عشجما الدضئة الرفقات ىحه تحجث
 الرػشاعات أنػو فػي كسػا لسػاردىػا.  الحؿيؿيػة الؿيسػة فيػع دوف  واإلتػاوات الزػخائب معجالت تخفس يجعميا

 الدػكاف عمػى تعػػد الػضػائف، مثػل الزخيبية، غضخ السدايا مغ القمضل فإف الساؿ ،  رأس كثيفة االستخخاجية
 .العاممة  القػػ  السحمضضغ وىحا ما يفقج ىحه الجولة فخصة تصػيخ ميارات

 
   السؤسداتية التشسية ضعف [ 8]

 
 الشخػب عمػى الدػيل مػغ ألنػو ضػعيفةتكػػف   بػالسػارد الغشيػة البمػجاف فػي السؤسدػات بػأف ىشالػظ اعتقػاد

 الشقصػة ذات الكبضػخة اإليػخادات مرػادر أف إلػى الشطخيػة وتذضخ .أخحىا أو كبضخة نقجية مبالغ عمى االستيبلء
 االسػتيبلء القػيػة لمشخػب ويسكػغ العاديػة، السضدانيػة عسميػة خػارج إدارتيػا يسكػغ الػشفط، مذػخوع مثل الػاحجة،

 الثػخوة صػشاديق اإليػخادات عمػى لمحرػػؿ السدػتخجمة األدوات عمػى األمثمػة ومػغ .ندػبية بدػيػلة عمضيػا
 فػي الشخػب فػإف الشحػػ، ىػحا وعمػى .االسػتخخاجية لمعسميػات والسقػاولػف  الػششيػة الػشفط وشػخكات الدػيادية
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 التحػيميػة الرػشاعات مثػل اإلنتاجيػة، السذػاريع فػي لبلسػتثسار احتساال أقل الصبيعية بالسػارد الغشية البمجاف
 عمػى الدػيصخة أجػل مػغ الكفػاح أؼ الخيػع، عػغ البحػث إلػى تدػعى ذلػظ مغ وبجال العسل، فخص تخمق التي
 الزػػابط بتفكيػظ أيزػا الحكػمضػػف  السدػؤولػف  أو الدياسػضػف  قػاـ الحػاالت، بعػس وفػي .السػػارد ىػحه

 أو األصػجقاء إلػى الػصػػؿ لتػػفضخ أو السػػارد ىػحه إلػى لمػصػػؿ ججيػجة لػػائح وضػع أو عسػجا السجتسعيػة
 البحػث عمػى الشخبػة تخكضد بأف البعس يجادؿ .الخيع عمى االستيبلء اسع عمضيا يصمق عسمية وىي العائمة،

إلػى  الشطخيػة تذػضخ السقابػل، وفػي .السؤسدػية بالتشسيػة ويزػخ الفدػاد يعػدز الخيػع عمػى واالستيبلء الخيع عغ
 مؤسدات لجييا يكػف  أف إلى تسضل الخيع يرادروف  ومغ الخيع عغ الباحثضغ مغ نخبة لجييا التي البمجاف أف

 .أضعف
 
  ثالثًا:  تجارب دولية لتجشب لعشة السؾارد 
 

ة بحج ذاتيا وانسا الكيؽية التي يتع التعامل بيا مع تمظ السػارد نعسكسا تع ذكخه سابقا فاف وفخة السػارد ليدت 
البمػػػػجاف السالكػػػػة ليػػػػا الػػػػى نقسػػػػة ومػػػػجعاة لمحػػػػخوب والتشػػػػاحخ ىػػػػي التػػػػي تحػليػػػػا مػػػػغ كػنيػػػػا نعسػػػػة لذػػػػعػب 

واالنفراؿ. يزاؼ لحلظ تربح ىجفا  لمجوؿ القػية لغخض استغبلليا وىحا ىػ الدبب االساس لتػجػو الػجوؿ 
كثضػخا مػا يذػار  تجػخبتضغا بالجرجة االسػاس. وسشدػتعخض فػي ادنػاه ياالستعسارية نحػ دوؿ قارتي اسيا وافخيؿ

يات  باعتبارىسا مثاال  لقجرة الجوؿ عمى تخصي مدببات لعشة السػارد وىسا الشػخويج وبػتدػػانا الضيسا في االدب
. واالختيػػار ىػػحا اسػػتشج عمػػى الخغبػػة بػػاف يذػػتسل االسػػتعخاض بمػػج مػػغ بمػػجاف العػػالع الستقػػجـ واالخػػخ يػصػػف 

 بكػنو بمجا  ناميا. 
 التجخبة الشخويجية 

 مػغ معطسيػا فػي وتتكػػف  االسػكشجناؼية، الجديػخة شػبو غػخب أقرػى فػي الػاقعػة الجولػة ىػي الشػخويج مسمكػة
 سػاحل يتكػػف  .أوسػمػ بالعاصػسة السحػيط ، الجشػػب فػي تقخيبػا سػكانيا جسيػع يعػير .الجبميػة التزػاريذ

الشػخويج دولػة ذات دخػل مختفػع مػع  .الجػدر وشػػاشئ والخمجػاف السزػايق مػغ األميػاؿ آالؼ مػغ الشػخويج
 1960sكة أمػػاف كبضػػخة. أعصػػى اكتذػػاؼ الػػشفط والغػػاز ؾبالػػة الدػػاحل فػػي قصػػاع خػػاص نػػابس بالحيػػاة وشػػب

و بمػغ دخػػل   الػببلد دفعػة اقترػػادية والضػػـ الشػػخويج ىػي واحػػجة مػغ السرػػجريغ الخئيدػضضغ لمػػشفط فػي العػالع.
 2015عػاـ  وبأسػعارمقاسا بالجوالر االمخيكػي  2020الفخد فضيا ، وحدب تقجيخات البشظ الجولي ،في العاـ 

 وىػ ثامغ اعمى دخل في العالع.  76005.22 همقجار ما 
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 Norway’s Government وصػل إجسػالي أصػػؿ الرػشجوؽ الدػيادؼ الشخويجػي إ  2017فػي أيمػػؿ 
Pension Fund وبػحلظ اصػبح الرػشجوؽ الدػيادؼ االكبػخ   .تخيمضػف دوالر لمسخة األولى في تاريخػو 1إلى

مميػػػار دوالر. ترػػػل حرػػػة كػػػل مػػػػاشغ  900ضشي والبمػػػغ فػػػي العػػػالع متفػقػػػا  عمػػػى الرػػػشجوؽ الدػػػيادؼ الرػػػ
 .2019ألف دوالر في عاـ  200نخويجي في إجسالي أصػؿ الرشجوؽ الديادؼ أكثخ مغ 

وىػحا يحقػق  .أجشبيػة أصػػؿ االيػخادات الشفصيػة فػي  تدتثسخ أف   الشفط ىي صشجوؽ  والفكخة االساسية وراء 
 أف تجشب عغ فزبل األصػؿ، عمى العائج مغ االجشبية العسمة دخل تػفضخ في يتسثل ىجؼ مددوج   االوؿ

 لرػشجوؽ  الشيػائي السالػظ    الشخويجيػة التكمفػة مدػتػػ  ارتفػاع إلػى الشػخويج فػي االسػتثسارات زيػادة تػؤدؼ
 صشجوؽ  إدارة كيؽية البخلساف يقخر .الشخويجية الجولة عغ نيابة ، الشخويجي البخلساف ىػ التقاعجية السعاشات
وقػج تػع  وضػع شػخوط صػعبة لدػحب  .بػحلظ الؿيػاـ عػغ مدػؤوال يكػػف  أف يجػب ومػغ التقاعجيػة، السعاشػات

األمػػاؿ مػػغ الرػػشجوؽ، فاالسػػتثشاء الػحضػج لمدػػحب يكػػػف لسدػػاعجة مضدانيػة الشػػخويج عشػػج الزػػخورة القرػػػػ، 
  .% مغ إجسالي أصػؿ الرشجوؽ كحج أقرى لمدحب الدشػؼ 3وتع تحجيج سقف 

 باالتي: تع تحجيج اىجاؼ الرشجوؽ 
 شػيل  ألجلتسكضغ الحكػمة مغ تدضضخ االيخادات الشفصية  [ 1]
 ضساف تػزيع الثخوة بضغ الجضل الحاضخ واالجياؿ القادمة [ 2]
تحػيل الخيع الشفصي الى ثخوة ماليػة مػغ خػبلؿ اسػتثسارىا فػي االسػػاؽ الساليػة العالسيػة مػع  [ 3]

 االحح بشطخ االعتبار عاممي العئج والسخاشصة
 زنة الجولة العامة بعضجا عغ تقمبات االسعار ضساف استقخارية مػا [ 4]

 إنفػاؽ . ووفقػا  ليػا فػأف ماليػة ججيػجة لمتعامػل مػع مػجػػدات الرػشجوؽ  تػع اعتسػاد  قاعػجة 2000فػي عػاـ  
واعتسػج   .التقاعجيػة السعاشػات صػشجوؽ  مػغ الستػقػع الحؿيقػي لمعائػج مدػاويا يكػػف  أف يجػب الػشفط عائػجات

عالػة السبشػي عمػى الخقابػة الستعػجدة األشػخاؼ والسؤلفػة مػغ البخلسػاف، وزارة الرشجوؽ عمى أسمػب الحػكسة الف
الخارجية، البشظ السخكدؼ والخأؼ العاـ في الشخويج، وتختار استثسارات  الرشجوؽ بعشاية وباعتسػاد  دراسػات 

 معسقة لحجع العائج وىامر السخاشخ. 
 التجخبة البؾتدؾانية

 بمػج العػالع  فػي الخسدػضغ سػشة االخضػخة.  وبػتدػػانا فػي االقترػادات أنجػح مػغ واحػجا بػتدػػانا اقترػاد يعػج
 فػي البمػجاف أفقػخ واحػجة مػغ  بػتدػػانا كانػت ندػسة،  2350000الدػكاف بحػجود  قمضػل سػاحمي غضػخ قاحػل

 الدػشة، وفػي فػي فقػط دوالرا  آنػحاؾ70 الفػخد دخػل بمػغ حضػث ، 1966  عػاـ العػالع عشػج اسػتقبلليا   فػي
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 السدػاعجات يعتسػج عمػى الحكػػمي اإلنفػاؽ مػغ السائػة فػي 60 حػػالي كػاف االسػتقبلؿ، مغ األولى الدشػات
 فػي 40  آنػحاؾ  الدراعػة وشػكمت ، السعبجة الصخؽ  مغ كضمػمتخا 12 سػػ  ىشاؾ يكغ ولع .الجولية اإلنسائية

  .اإلجسالي السحمي ناتجيا مغ السائة
وتحتػل    .   صػادراتيا إجسػالي مػغ السائػة فػي 80 مػغ أكثػخ والػحىب والشحػاس والشيكػل يذػكل السػاس

 بمػجا 161 بػضغ مػغ فػي قائسػة الػجوؿ االكثػخ اعتسػادا  عمػى ترػجيخ السػػارد الصبيعيػة  18السخكػد   بػتدػانا
 إلػى عقػػد خسدػة قبػل فػي العػالع البمجاف أفقخ مغ مغ واحجة نفديا بػتدػانا حػلت بيانات. لقج عشيا تتػفخ
  عػاـ فػي دوالر    6,299حػػالي  اإلجسػالي السحمػي الشػاتج مػغ  الفػخد نرػضب يبمػغ الػجخل متػسػصة دولػة

 فػي تجاريػة بأعسػاؿ لمؿياـ األماكغ وأفزل األماكغ فدادا أقل مغ حاليا كػاحجة بػتدػانا ترشف و 2020
 الكبخػ بأفخيؿيا. الرحخاء جشػب

 خصػػات إحػخاز تػع و الحكػمػة.  مضدانيػة السائػة مػغفػي  3 مػغ أقػل إلػى اإلنسائيػة السدػاعجات تقمرت لقج 
والتعميع. لقج نجحت بػتدػانا في تشسية قصاعات االنتاج التقمضجية بالتدامغ مػع قصػاع  التحتية البشية في كبضخة

 ومشتجػات والمحػػـ الشحػاس مػغ الرػادرات عمػى سػمبا  تػؤثخ لػع  السػاس السػػارد الصبيعيػة بحضػث اف شفػخة
السػػارد   لعشػة أف يدػتشتج أف لمسػخء يسكغ ، وبالتالي .والجمػد والسخكبات والسشدػجات والخماد والرػدا المحػـ

 الجضػجة واإلدارة سػميسة اقترػادية سياسػات اعتسػاد سػسح قػج، ل لمػببلد الدػتة الخئيدػية بالرػادرات تزػخ لػع
 ,Sarrafالشاميػة ) لمبمػجاف العطيسػة الشجػاح قرػز مػغ واحػجة ترػبح وأف الشسػػ مػاصػمة ادارة لمسػػارد

Moortaza. 2001 .) 
      

   الخيعية  رابعًا :نغخية الجولة 
ضيخت نطخية الجولة الخيعيػة فػي اواخػخ عقػج سػتضشيات القػخف الساضػي وتبمػػرت صػيغتيا الشيائيػة فػي عقػج   

الثسانضشات في نفذ القخف. ورغع التغضخات واالضافات لتمظ الشطخية اال انيا ضمت في جػىخىػا مشرػبة عمػى 
 و  Anaïsلدياسػػي. تػػجاعيات وفػػخة السػػػارد والتػػي الزالػػت مػضػػػع جػػجؿ سػػاخغ فػػي ادبيػػات االقترػػاد ا

Schmid 2015. 
، 2001تبقى مداىسة مايكل روس األكثخ أىسية، وكاف ذلظ في مقالتو "ىل يعضق الشفط الجيسقخاشية؟" عاـ 

(، والػحؼ سػعى ؼيػو إلػى 2012و في كتابو "نقسة الشفط: كيف تذكل الثخوة الشفصية نقسة عمػى نسػػ األمػع" )
ة  مػػػا بػػػضغ الػػػػفخة الشفصيػػػة تصػػػػيخ فخضػػػضتو البدػػػيصة الدػػػابقة التػػػي كانػػػت تجػػػـد بحتسيػػػة وجػػػػد عبلقػػػة  عكدػػػيّ 

والجيسقخاشية، كػنيا لع ترسج أماـ االنتقػادات السػجيػة إلضيػا، ولعػل أبخزىػا وجػػد بمػجاف  نفصيػة وديسقخاشيػة، 
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مثػػل الشػػخويج وكشػػجا، ووجػػػد بمػػجاف نفصيػػة فػػي العػػالع الشػػامي سػػارت باتجػػاه الجيسقخاشيػػة، كسػػا ىػػػ الحػػاؿ مػػع 
مػػغ خػػبلؿ "تزػػضيقيا"، لتذػػسل فقػػط بعػػس البمػػجاف الشفصيػػة فػػي الذػػخؽ ، وحػػاوؿ تججيػػجىا وإنجونيدػػيانيجضخيػػا 

األوسط وشساؿ أفخيؿيا، قبل أف يرل إلى نطخية  ججيجة  صاغيا في الفرل الثالث مغ الكتاب مفادىا: نفط 
 .أكثخ ديسقخاشية أقل

   ر مػػر  و يتصػػاما ؼيسا يتعمػق بشطخيػة الجولػة الخيعيػة وتصبيقيػا فػي الذػخؽ االوسػط  فقػج بػجأ مفيػميػا  يتب
 أسعار في الدخيع واالرتفاع باستسخار يتدايج الصاقة عمى العالسي الصمب كاف عشجما ، الدبعضشات مصمع في

 األوسط، الذخؽ  مشصقة عمى االىتساـ وتخكد .والغاز لمشفط السشتجة الجوؿ اقترادات اتداع الصاقة ادػ الى
 مػابخو روبخت  وقج كانت دراسةخبلؿ تمظ الحؿبة الدمشية  الصاقة سػؽ  عمى تييسغ كانت البمجاف ىحه ألف

Robert Mabro والتػي انرػػبت عمػى مقاربػػة ىػػحه الشطخيػة عمػػى لضبيػا كسثػػاؿ لمجولػػة   1969  فػي عػػاـ
والتػي انرػبت عمػى ايػخاف.   1970فػي عػاـ  Mahdavy Hossein ميػجوؼ  الخيعية، تبعتيا  دراسة حدضغ

 وضع قػاعج 1987 عاـ في ,Giacomo&    Beblawi  لػسياني وجياكػمػ البببلوؼ  حاـز بعجىا حاوؿ
 .العخبية الشفصية بالجوؿ يتعمق ؼيسا عسػمية أكثخ نطخية

 
 خامدًا: العخاؽ ولعشة السؾارد

 
 تزاريدػو وتزػع  ) . .(Statista 2021الصبيعيػة السػػارد مػغ دوالر تخيمضػػف   15.9العػخاؽ يستمػظ

 أكبخ مػقع ثاني العخاؽ .والكبخيت ويحتل والفػسفات الصبيعي والغاز الشفط الرحخاوية احتياشيات كبضخة مغ
 فػي السؤكػجة الػشفط الخػاـ احتياشيػات حػائدؼ  أكبخ بضغ الخامدة السختبة ويحتل .أوبظ في الخاـ لمشفط مشتج
 (CIA.Gov). إيخاداتو  عمى في الحرػؿ  الخاـ الشفط ترجيخ عمى ويعتسج العالع
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 العذخة التي لجييا أكبخ خديغ مغ السػارد الصبيعية : الجوؿ1ججوؿ رقع 
تيب البلد   اهم الموارد  ترليون دوالر امريك    التر

 الفحم والنفط والغاز الطبيع  والذهب واألخشاب 75
 

 1 روسيا
 الفحم، النحاس،   والذهب والنفط 45

 
 2 امريكا

 النفط، الغاز، النحاس و الفضة 34.4
 

 3 السعودية
ي، والملح الصخري 33.2  النفطـ الجبس ، الحجر الجتر

 
 4 كندا

 النفط ، الغاز، الفحم ،والكروم 27.3
 

 5 ايران
 الفحم والمعادن األرضية النادرة 23

 
 6 الصير  

 الذهب والحديد والنفط واليورانيوم  21.8
 

ازيل  7 التر
 الفحم واألخشاب والنحاس والحديد 19.9

 
اليا  8 استر

يت   15.9  النفط   ، الغاز، الفوسفات و  الكتر
 

 9 العراق
ويال    الحديد الغاز و النفط 14.3  10 فت  

السرجر    : ttps://www.investopedia.com/articles/markets-economy/090516/10-
countries-most-natural-resources.asp#citation-1 

مػغ مػػارد شبيعيػة.  ظمػا يستمػيتزػح اف العػخاؽ يحتػل السختبػة التاسػعة مػغ حضػث كسيػة  1ومغ الججوؿ رقػع 
 الثػػخوةمػػع االخػػح بشطػػخ االعتبػػار اف  السدػػػحات فػػي العػػخاؽ  الزالػػت غضػػخ مكتسمػػة والزاؿ ىشالػػظ الكثضػػخ مػػغ 

 غضخ مكتذفة.  ةالصبيعي
وبخاصػة الػشفط بذػكل مفػخط وانػو فذػل فػي  ةلصبيعيااف العخاؽ يعتسج عمى مػارده  5يتزح مغ الذكل رقع 

 تشػيع صادراتو.  

 

بسقارنة حجع اعتساد العخاؽ عمى ريعو الشفصي بثساف دوؿ نفصية واف تفاوتػت كسيػات  5ويدسح الذكل رقع  
اال انيػػػا تتذػػػابو مػػػع العػػػخاؽ فػػػي الكثضػػػخ مػػػغ الجػانػػػب. ولغػػػخض تػضػػػيح الرػػػػرة اكثػػػخ تسػػػت  احتياشياتيػػػا

والحؼ يبضغ تختضب العخاؽ مقارنة بجوؿ العالع التي تعتسج عمى السػارد الصبيعية فػي  6االستعانة بالذكل رقع 
 تكػيغ ناتجيا السحمي االجسالي
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 اإلجسالي السحمي الشاتج مغ مئػية  الصبيعية كشدبة السػارد دخل  6شكل رقع  

 
 

                                  Measure: percent; Source: The World Bank 
 

بامتياز. ويديج مغ قتامة الرػرة التجني  مغ حضث اعتساده عمى مػارده الشفصية مػضحا كػنو اقترادا  ريعيا
   .7الػاضح في مداىسات قصاعي الدراعة والرشاعة وكسا تػضخ الذكل رقع 

 

مػػا اف ندػػب الشسػػػ الدػػشػية لمؿيسػػة السزػػافة مػػغ القصػػاع الدراعػػي تػػجىػرت مػػغ  7ويتزػػح مػػغ الذػػكل رقػػع 
% في العاـ الحؼ يميػو. 4وارفعت الى اقل مغ  2018% في عاـ 3الى اقل مغ  2004%  عاـ 7 بيقار 

واذا مػػا اخػػحنا بشطػػخ االعتبػػار فقػػجاف الدػػمع التػػي يشتجيػػا ىػػحا القصػػاع لمقػػجرة التشافدػػية لمرػػشع السدػػتػردة مػػغ 
خ وشػحة السيػاه فػاف دوؿ الجػار وخاصة ايخاف وتخكيا وكحلظ التغضخ السشاخي الحؼ القى ضبللو مثل الترح

احتسالية ارتفاع مدػاىستو فػي الشػاتج السحمػي االجسػالي ليدػت عاليػة. والػصػف نفدػو يسكػغ اف يصمػق عمػى 
% ولػع يدػتصع ىػحا القصػاع اف يختقػي بشدػبة 2قصاع الرشاعة التحػيميػة الػحؼ لػع يدػاىع اال ندػبة تقػجر ب 

 100ي بمػػج تديػػج مضدانضتػػو الدػػشػية عػػغ عامػػا وىػػي ضػػاىخة غخيبػػة فػػ 16مدػػاىستو فػػي الشػػاتج السحمػػي شضمػػة 
 مميار دوالر. 
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وقجر تعمق االمخ اىساؿ الشطاـ الزخيبي وىػ احج اعخاض لعشة السػارد فضبجو وكسا ىػ جميا في الذػكل رقػع 
وىػي اخػخ بيانػات مػثقػة مػغ  2012الزخيبية )االرقاـ تعػػد الػى العػاـ  إيخاداتواف العخاؽ قج اىسل تساما  8

% عمػى مدػتػػ العػالع كانػت الشدػبة بحػجود  14لي(. ففػي الػقػت الػحؼ كانػت الشدػبة بحػجود قبل البشظ الجو 
% بالشدػػبة لمعػػخاؽ وىػػػ البمػػج الثالػػث عالسيػػا مػػغ حضػػث تػػجني  ندػػبة ايخاداتػػو الزػػخيبية فػػي تكػػػيغ الشػػاتج 1

 السحمي االجسالي.

 

. واذا ما اخحت 2004اـ مقارنة بالع 2019في قػة العسل فقج انخفزت في عاـ  السخأة اما مداىسة 
 تذاؤما  .  فاف الرػرة ستبجو اكثخ 10تػاىا الذكل رقع حمعجالت البصالة الستدايجة والتي ا

 2019 2004معجال البصالة لمفتخة  10شكل رقع 
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نطاما  تقاعجيا شسل ؼيو فئػات لػع تدػاىع فػي خمػق الثػخوة وليدػت ليػا مدػاىسة  2003واتبع العخاؽ بعج عاـ 
في مػجػدات صشجوؽ التقاعج مسا خمق اعباءا مزافة عمى مضدانية الجولة . يزاؼ الػى ىػحا اتبػاع سياسػة 

 ولع تخبط بضغ االجخ واالنتاجية . كفؤةتػضيف غضخ 
والتػػػي تصبػػػق  مؤشػػػخات الحػكسػػػة كدػػػيادة القػػػانػف وفاعميػػػة  والكفػػػؤةكسػػػا اسػػػمفشا سػػػابقا  فػػػاف االدارة الفاعمػػػة 

 عػائج مػاردىا في تشسية اقترادىا.  تدتثسخالحكػمة والديصخة عمى الفداد تدتصيع اف 
ع يتستػع ،لػ  (2003) وماسػتخوزؼ  وكػخاؼ كػفسػاف وضػعيا التػي الحػكسػة  مؤشػخات  بيانػات لقاعػجة ووفقػا

بالسقارنة مع دوؿ مجاورة ودولتػي بػتدػػانا والشػخويج  واإلقميسية العالسية لمسعايضخ وفقا جضجة   بإدارة   العخاؽ
 مػغ مؤشػخات  أبعػاد يغصي خسدة مؤشخات (2رقع )  وجسيعيا تتذابو في وفخة مػاردىا الصبيعية. والججوؿ

 القػانػف، وسػيادة وجػػدة التذػخيعات، الحكػمػة، والسدػاءلة، وفعاليػة السذػاركة    GRICS :الحػكسػة
 الفداد.  ومكافحة

    (GRICS)  2020  الحػكسة مؤشخات . 2ججوؿ  رقع  
ويــــج بوتسوانا االمارات السعودية قطر عمان العراق الكويت البحرين المؤشر   الت 

 1.9839 0.4405 0.9169 0.2406 1.0009 0.6204 1.7537- 0.3317 0.4914 دور القانون

 1.6981 0.4160 1.0834 0.2644 0.8512 0.4591 1.3769- 0.2879 0.6258 النوعية المؤسساتية

 1.9367 0.2568 1.3255 0.1461 0.9083 0.1418 1.3267- 0.1582- 0.4287 فاعلية الحكومة 

 2.1000 0.6290 1.1144 0.2690 0.7839 0.2312 1.2838- 0.0646- 0.0655- السيطرة عىل الفساد

 1.7251 0.4944 1.1843- 1.6107- 1.2876- 1.1459- 1.0100- 0.6802- 1.4575- المشـاركة والمسائـلة  

 إلدارة بالشدػبة خاصة بأىسية تتدع اإلدارة جػانب مغ جػانب أربعة أف وبالشطخ الى  السؤشخات اعبله يبجو
ورغػع اف ىػحا السؤشػخ يبػجو ىػػ االفزػل مقارنػة بالسؤشػخات   والسدػائمة، أوليػا السذػاركة  .الصبيعيػة السػػارد

لتأخػػح  2003العسميػػة الدياسػػية التػػي تػػع تختضبيػػا مػػغ قبػػل سػػمصات االحػػتبلؿ بعػػج عػػاـ  شبيعػػةاالخػػخػ بفعػػل 
صػػبغة ديسقخاشيػػة رغػػع انيػػا بعضػػجة كػػل البعػػج عػػغ السعشػػى الحؿيقػػي لمجيسقخاشيػػة. والسقارنػػة مػػع دوؿ الخمػػيج 

السؤشخ لصبيعة االنطسة الحاكسة في تمظ الجوؿ ولكغ الفخؽ يبجو واضحا عشج السقارنػة  اليعشي اشبلقا جػدة
 مع  الجوؿ التي تجاوزت مػضػعة لعشة السػارد )الشخويج و بػتدػانيا(.  

 لع السجنية. وإذا الخجمة مػضفي وكفاءة العامة الخجمات بشػعية تقاس التي و الحكػمة فعالية ثانيا،  ويأتي
 السػارد ثخوة استغبلؿ في اإلفخاط يتع فدػؼ السػارد، إلدارة جضجة سياسات وتشفضح صشع مغ الحكػمة تتسكغ

إدارة األمػػػاؿ  كبضػخ فػي  تخاجػعكانػت ىشالػظ   2003العػخاؽ وخاصػة  بعػج العػاـ  وفػي .بدػخعة واسػتشفادىا
 عمػى واإلنفػاؽ االسػتثسارؼ  اإلنفػاؽ  . وتخاجػعالعامػػة والقػػجرة عمػػى إدارة السػػػارد وتشفضػػح الدياسػػات بفاعمضػػة

السػػارد الصبيعيػة فيػػ  بأىسيػةامػا السؤشػخ الثالػث ذات العبلقػة   .والرػحة لرػالح االنفػاؽ التذػغضمي التعمػيع
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جػػجا  متػػأخخةسػػيادة القػػانػف ، وكسػػا يتزػػح مػػغ االرقػػاـ فػػي الجػػجوؿ الدػػابق يتزػػح اف العػػخاؽ يحتػػل مختبػػة 
ة فقجاف سػيادة القػانػف الػى حػج كبضػخ واسػتقػاء قػػػ مدػمحة عمػى الجولػة مقارنة اقخانو . وىحا يذضخ الى حؿيق

االجشبػي ومحفػدة لبلسػتثسار السحمػي. امػا مدػتػػ  مسا افقجىا القجرة عمى ضساف بضئػة امشػة جاذبػة لبلسػتثسار
تبػػػأ العػػخاؽ  االداء فػػي مجػػاؿ الدػػيصخة عمػػى الفدػػاد  فيػػػ االسػػػء مػػغ بػػضغ السؤشػػخات  وتذػػضخ االرقػػاـ الػػى 

اكػػد متقجمػػة بػػضغ البمػػجاف "األكثػػخ فدػػادا"، وفقػػا ألحػػجث تقخيػػخ صػػادر عػػغ مشطسػػة الذػػفاؼية العالسيػػة.  لقػػج مخ 
عمى الئحة الجوؿ األكثخ بعجا عغ الشداىة وايغاال في الفدػاد. وباالسػتشاد عمػى  180مغ  160جاء تدمدمو 

ـ كفايػة الحػكسػة( كػاف سػببا فػي ما تقجـ فاف مغ السسكغ القػػؿ اف عػجـ قػجرة العػخاؽ عمػى االداء الجضػج )عػج
عػجـ قجرتػو عمػى تحقضػق مدػػتػيات نسػػ متقجمػة فػي مجػاؿ تػػخاكع راس السػاؿ  بذػؿيو البذػخؼ والسػادؼ وفذػػمو 

 في تشػيع صادراتو وتحقضق معجالت نسػ في القصاعات االنتاجية غضخ الشفصية.
 

 الخالصة 
االقتراد وتػجني اداء  فأحاديةيتزح مغ خبلؿ ما تقجـ اف اغمب  تحجيات لعشة السػارد متسثمة في العخاؽ . 

قصاعاتػػو االنتاجيػػة غضػػخ القصػػاع الشفصػػي وتفذػػى الفدػػاد  وضػػعف مؤسدػػات الجولػػة وتػػجاخل الدػػمصات بػػضغ 
وحكػمػػػة اقمػػػيع كخدسػػػتاف. الحكػمػػػة السخكديػػػة والسدػػػتػيات االدارة االدنػػػى وكػػػحلظ بػػػضغ الحكػمػػػة االتحاديػػػة 

بػػضغ االجػخ واالنتاجيػة . كسػا اف تػػجىػر الشطػاـ التعميسػي والشطػػاـ  طال تػخبيزػاؼ الػى ذلػظ سياسػػة تػضيػف 
بتخاكع راس ماؿ بذخؼ تتػقف عميػو كثضػخا امكانيػة تػضيػف عػائػج السػػارد الصبيعيػة بذػكل  حال يدسالرحي 

 فاعل. 
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 )حىكوخ ادلؤسسبد العرالُخ يف ضىء ادلعبَري الذولُخ (
 التذرَت التحىَلٍ عتوبدبثني لُخ همرتحخ للحذ هي ظبهرح ثطبلخ اخلرجيآ

 
 

 

  االستبر الذكتىر عجُذ حموىد حمسي السوثعٍ                           

 : السقجمة 1-1

االشخ البذػخية  لتأىضليعتبخ التجريب احج االعسجة الخئيدية التي يدتشج عمضيا تشفضح الخصط والبخامج 
لغػػخض زيػػادة الذػػخيحة االنتاجيػػة ورفػػع مدػػتػػ الكفػػاءة واعػػجادىا برػػػرة تسكػػغ مػػغ سػػج فجػػػة االحتيػػاج 

 الفعمي مغ الصمب وبالتالي تحقق السػازنة بضغ العخض والصمب في سػؽ العسل.

تصمبػات لس اسػتجابتواف مذكمة تذغضل الخخيجضغ تتفاعػل مػع معصيػات الػاقػع التعميسػي والتػجريبي ومػجػ 
لمسجػاالت التصبيؿيػة التػي تحتاجيػا الػببلد بػالخغع مػغ  يتجػوسػؽ العسل ، فالتػسع في التعميع العػالي لػع 

اف االىجاؼ االستخاتيجية اعصت االولػية لمتػسع في مجاؿ الجراسات اليشجسية والتقشية، اضػافة الػى اف 
رة لمعسل الفخدؼ واقتحػاـ مجػاؿ العسػل مشاىج التعميع العالي برػرة عامة ال تيضئ الخخيجضغ لخوح السباد

معالجػات مػػغ خػػبلؿ بػخامج التػػجريب التحػػػيمي لمسدػاىسة فػػى تسميػػظ  إليجػػاد، ىػػحا وغضػخة اسػػتجعى التقشػي
ميػػػػارات تدػػػػاعج عمػػػػى مسارسػػػػة االعسػػػػاؿ السعخوضػػػػة فػػػػي سػػػػػؽ العسػػػػل الف الشيػػػػػض بتذػػػػغضل حسمػػػػة 

العػلسػػػػة ومتغضػػػػخات سػػػػػؽ العسػػػػل مػػػػغ الزػػػػخورات التػػػػي تفخضػػػػيا معصيػػػػات  الذػػػػيادات العمسيػػػػة يعتبػػػػخ
 السعاصخ.

اف السعصيػػات االقترػػادية السعاصػػخة بسػػا فػػي ذلػػظ تحخيػػخ التجػػارة العالسيػػة والسخجعيػػة السعمػماتيػػة 
لبلقترػػاد ادػ ويػػؤدؼ الػػى تغضػػخات جػىخيػػة فػػي عػػالع العسػػل وفػػي خمػػق وضػػائف مػػغ نػػػع غضػػخ مدػػبػؽ 

حتػػػؼ وشػػكل العسػػل ومػاقعػػو وشبيعػػة وتقمػػيز وضػػائف وفػػخص عسػػل كانػػت ليػػا اىسضتيػػا .وكػػحلظ فػػي م
عقػػػػد العسػػػل والسيػػػارات الستجػػػجدة وسػػػػاىا، ومػػػغ ىشػػػا تبػػػخز الحاجػػػة وبذػػػكل ممػػػح الػػػى التحجيػػػج الػػػجقضق 

 . والسدتقبميلستصمبات واسالضب الشيػض بتذغضل الخخيجضغ في ضػء احتياجات سػؽ العسل الحالي 



 

 

110 

ة بتغضضػػخ الػػشسط الثقػػافي الدػػائج والػػحؼ يسثػػل لقػػج اتزػػح اف اغفػػاؿ الجػانػػب الثقاؼيػػة واالجتساعيػػة الخاصػػ
جػػدء كبضػػػخ مػػغ اسػػػتفحاؿ ضػػػاىخة العصالػػة واحػػػج مػػغ اىػػػع السذػػػكبلت التػػي تحتػػػاج الػػى الصػػػخؽ السدػػػتسخ 
،وضخورة نذخ ثقافة العسل الخاص والحخ بجال مغ ثقافة التػضيف في القصاع العاـ الحؼ بجوف شػظ ال 

ح مغ الزخورة ايجاد مقاربات بجيمة ، وقج اتزػح مػغ يدتػعب كل ىحا الكع مغ الخخيجضغ . عمية اصب
تجارب الجوؿ اف التجريب التحػيمي في مجاؿ العمػـػ التقشيػة كسػشيج واداة قػج سػاعج كثضػخ مػغ الػجوؿ فػي 

 .تخصي مذكمة البصالة

 مفيـؾ التجريب التحؾيمي : 2-1

رػة ابعػج واعسػق اف مفيػـ التجريب التحػيمي يعسل عمى اكداب الخخيجضغ ميػارات ججيػجة ومتخر
، واف ىػحه السيػارات السكتدػبة تدػيع فػي  االكػاديسيمغ السيارات التقمضجيػة السكتدػبة عػغ شخيػق التعمػيع 

، وازالة عجـ جيةزيادة الكفاءة والفاعمية لمخخيجضغ لتسكضشيع مغ السشافدة واالنخخاط في سػؽ العسل مغ 
 اخخػ. جيةالتػازف بضغ الصمب في سػؽ العسل وميارات وقجرات الخخيجضغ مغ 

اف التػػجريب التحػػػيمي يػػؤدؼ الػػى تشسيػػة السػػػارد البذػػخية مػػغ خػػبلؿ تحقضػػق الطػػخوؼ السػاتيػػة لتيضئػػة 
االعسػػاؿ الخاصػػػة كسػػا ييػػجؼ الػػي خمػػق ميػػارات ججيػػػجة  وإلدارةالسدػػتفضجيغ لمسشافدػػة فػػي سػػػؽ العسػػل 

 صمػبة في سػؽ العسل.م

 ألحػجاثويؤدؼ الى تػفضخ السعخفة العسيقة واكداب السيارات الفاعمة بسػا يديػج مػغ القػجرات السؤديػة 
لمحرػػػؿ عمػػى  لؤلفػػخادالتغضضػػخ فػػي الػػجوافع واالتجاىػػات والدػػمػؾ التػػي مػػغ شػػأنيا زيػػادة القػػجرة التشافدػػية 

 .فخص عسل الئقة

     التشفيح:3-1

حػيمي فاف ىشاؾ عجد مغ السخاحل يتع التخصيط ليا وفق اسذ مشيجية عمسية تسكغ لتشفضح التجريب الت  
السذخوع مغ تحقضق ىجفة االستخاتيجي وىػ االسياـ في خمق ميارات ججيجة ورفع كفاءة اداء الخخيجضغ 

  االعساؿ الخاصة، ويسكغ اجساؿ مخاحل التشفضح باالتي: وإلدارةوتأىضميع لمسشافدة في سػؽ العسل، 

 تحجيج الخؤية والخسالة : 1-3-1

 تتسثل  رؤية ورسالة واىجاؼ السذخوع باالتي:
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 :الخؤية

 فخصة عسل حخ وحياة كخيسة لكل خخيج وخخيجة تحؿيقا لسجتسع العجؿ والكفاية والسداواة.

 الخسالة:

سػػػؽ رفػػع قػػجرات خخيجػػي الجامعػػات والسعاىػػج العميػػا واكدػػابيع السيػػارات البلزمػػة تسكضشػػا  ليػػع مػػغ ولػػػج 
 العسل الحخ البلئق.

 االىجاؼ:

 ىجؼ استخاتيجي واىجاؼ عامة وكسا يمي: 

: االسػػياـ فػػي معالجػػة مذػػكمة  بصالػػة الخػػخيجضغ   مػػغ خػػبلؿ رفػػع القػػجرات السؤىمػػة اليػػجؼ االسػػتخاتيجي
لمسشافدة في سػؽ العسل الحخ والعسػل الػػضيفي وذلػظ بتػػفضخ تخررػات وميػارات ججيػجة مصمػبػة فػي 

 خبلؿ تصػيخ السيارات السختمفة.سػؽ العسل مغ 

 

 يسكغ اجساؿ االىجاؼ العامة لمتجريب التحػيمي ) مذخوع الذيادة التقشية ( باالتي:االىجاؼ العامة: 

 زيادة الفخص في الحرػؿ عمى العسل -1
 رفع قجرات الخخيجضغ وتسكضشيع عبخ التجريب -2
 زيادة الػعي بأىسية التجريب التحػيمي واثخة في احجاث التشسية. -3
 االعبلء مغ الؿيسة االجتساعية واالخبلؾية لمعسل السيشي الحخ. -4
 تػفضخ تخررات وميارات نادرة ومخغػبة في سػؽ العسل.. -5

 
 مشيج وآلية السذخوع:  2-3-1

 مشيج والية السذخوع تتسثل  باالتي:

 السشيج: 

 مدح سػؽ العسل وتحجيج االحتياجات اآلنية والسدتقبمية. -1
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 بسا يتشاسب واكداب ميارات محجدة.ترسيع السشاىج التجريبية  -2
تشفضح البخامج التجريبية وفقا  الحتياجات سػؽ العسل بحضث تكػف دورات قرػضخة ،متػسػصة ، شػيمػة  -3

 ندبيا .
 مشح شيادات معتسجة لسشح رخز مسارسة السيشة. -4
 السداىسة في تػفضخ فخص العسل وتقجيع التدييبلت واصجار التعميسات السداعجة . -5

 

 :اآللية

البػػػخامج المتبلكػػػو الجانػػػب االكػػػاديسي والعسمػػػي )  ىػػػحهالتعمػػػيع التقشػػػي   يعتبػػػخ البضئػػػة االفزػػػل لتشفضػػػح  
اخػػخػ يعصػػي  جيػػة، وانتذػػاره  فػػي عسػػـػ السحافطػػات مػػغ  جيػػةالسيػػارؼ ( وقجرتػػو  عمػػى التشفضػػح مػػغ 
 السذخوع عسػمية االنتذار والتصبضق.

 شخوط السذاركة بالتجريب: 2-3-1

 وط الػاجب استيفاؤىا لمخخيجضغ الخاغبضغ في التجريب التحػيمي باالتي:يسكغ تحجيج الذخ 

 اف يكػف حاصبل  عمى الذيادة الجامعية مغ مؤسدة معتسجة ) بكالػريػس ، دبمػـ (. -1
 سشة. 5اف  ال يكػف قج مزى عمى  سشة التخخج اكثخ مغ  -2
 عاما  عشج التقجيع. 35يتجاوز العسخ  اال -3
 الخاص. اؼ مغ القصاعضغ العاـ او عجـ شغل اؼ وضيفة مشتطسة في -4
 اكتساؿ االىمية. -5

 

 مخاحل تشفيح السذخوع: 3-3-1

يكػف السذخوع تحػت اشػخاؼ وزارة التخصػيط ورعايػة وزارة العسػل والذػؤوف االجتساعيػة حضػث يػتع ابػخاـ اتفػاؽ 
 وزارة التعميع العالي والبحث العمسي . ) السخكد الفشي لمشخب والكفاءات ( مع

  التجريب التحػيمي  السدار:

الفئات السدتيجفة: خخيجػ الجامعات والسعاىج العميا )حسمة البكالػريػس والجبمػـ( مغ الػحيغ لػع يسػس عمػى 
 سشة  . 5تخخجيع اكثخ مغ 
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 يتع تحجيج العجد السدتيجؼ . :العجد السخصط

 مخحمة .تاريخ بجء التشفضح واالنتياء  السقتخح :  يتع االتفاؽ عمى بجاية ونياية كل 

وزارة التعميع العػالي والبحػث العمسػي     ) السخكد الفشي لمشخب والكفاءات (  –الجية السشفحة:  التعميع التقشي 
. 

 احل التشفضح باالتي:ويسكغ تمخيز مخ 

 السخحمة االولى : اعجاد السقتخح الحؼ يتزسغ االعجاد والسحافطات..

السخحمػػة الثانيػػة : اقتػػخاح السجػػاالت والػػجورات التجريبيػػة فػػي كػػل مجػػاؿ والػػحػ تػػع عمػػى اسػػاس مدػػح لحاجػػة 
 الدػؽ لمتخررات والسيارات ولع تيسل رغبة الخخيجضغ ايزا  .

اسػػتسارة خاصػػة بعػػج اقػػخار محتػياتيػػا وتػزيعيػػا عمػػى السحافطػػات السدػػتيجفة وفقػػا السخحمػػة الثالثػػة : اعتسػػاد 
 لمعجد السخصط لكل محافطة ولكل مجاؿ ولكل دورة.

 تبع ذلظ مخحمة الستابعة لمتشفضح وكحلظ التقػيع. 

 4  -1 مكؾنات السذخوع:

يذسل مذخوع الذيادة التقشية سػتة مجػاالت يػتع تشفضػحىا عمػى مجسػعػات حضػث يػتع اختيػار الػجورات 
 وتحجيجىا وفقا  لسؤشخات ودراسات سػؽ العسل واحتياجاتو 
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( السجاالت والجورات التجريبية     0ججوؿ رقؼ )  

 عشاويؽ الجورات مجاؿ التجريب ت

 ترسيؼ وادارة السؾاقع االلكتخونية.-1 تقشية بخمجيات الحاسؾب 1
 ترسيؼ وصيانة شبكات الحاسؾب.-2

 تقشية عمؾـ إدارية 0

 الفشجقة والدياحة.-1
 اإلرشاد الدياحى.-2

 تحزيخ االطعسة.-3

 .الرغيخة إدارة السذخوعات-4

 تقشية اليشجسة السجنية 3

 صيانة طخؽ وجدؾر.-1
 تدييؽ معساري.-2
 تدميح مباني.-3
 مباني.نجارة -4
 اختبارات انذائية.-5

 تقشية اليشجسة الكيخبائية 4

 صيانة السؾتؾرات.-1
 صيانة السزخات الغاطدة.-2
 صيانة السؾلجات الكيخبائية.-3
 .الفزائيصيانة وبخمجة اجيدة االستكباؿ -4
 صيانة االجيدة السكتبية.-5
 صيانة اجيدة السؾبايل.-5
 تجسيع االجيدة االلكتخونية.-6

 اليشجسة الدراعيةتقشية  5

 .والفاكيةتجفيف الخزخ -1
 صشاعة مخكدات العرائخ-2
 تخبية الشحل.-3
 .الحيؾاني لإلنتاجترسيؼ واستخجاـ الحـد التقشية -4
 .الشباتي لإلنتاجترسيؼ واستخجاـ الحـد التقشية -5
 ترشيع اعالؼ السجتخات.-6
 ترشيع مشتجات االلباف -7
 معايخة حاصجات-8

 ميكانيكيةتقشية ىشجسة  6

 السيكاتخونكذ.-1
 صيانة اجيدة نقل الحخكة.-2
 صيانة تكييف الديارات.-3
 خخائ  المجائؽ .-4
 سسكخة وصبغ الديارات.-5
 كيخباء الديارات.-6
 لحاـ االرجؾف.-7
 ستاليؽ. -لحاـ االوكذ-8
 صيانة مشغؾمات اليايجروليػ.-9
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  5  -1 التقؾيؼ:

 السجاالت االتية: فييتع تقػيع التجريب التحػيمي  مغ خبلؿ ؾياس اتجاىات الستجربضغ 

 السجاؿ العمسي والفشي -أ

 السجاؿ االدارؼ والتشطيسي -ب

ويتع  ذلظ مغ خػبلؿ ترػسيع اسػتسارة  تعػج مػغ قبػل مخترػضغ مػغ شخفػي الذػخاكة بػضغ وزارة العسػل 
السدػػح الذػػامل   مػػغ  بأسػػمػبوالذػػؤوف االجتساعيػػة ووزارة التعمػػيع العػػالي والبحػػث العمسػػي   ، ويػػتع التقػػػيع 

 خبلؿ تػزيع  االستسارة عمى جسيع الستجربضغ  وتحمضل  االستسارات ..

 باف التجريب التحػيمي  تتػفخ مقػمات نجاحو   مغ خبلؿ    ندتصيع القػؿ

السخنػػة لستصمبػػات سػػػؽ العسػػل مػػغ خػػبلؿ تشطػػيع البػػخامج التجريبيػػة  واسػػتجابتومضػػدة التعمػػيع التقشػػي 
 جة.االصػيمة والقرضخة والستػسصة االجل وحدب الح

 

 6-1 االستشتاجات والتؾصيات:

 بسا يمي:يسكغ تمخيز أىع االستشتاجات والتػصيات 

إف   التػػػجريب التحػػػػيمي   يػػػؤدؼ الػػػى رفػػػع قػػػجرات خخيجػػػي الجامعػػػات والسعاىػػػج العميػػػا مػػػغ خػػػبلؿ  -1
 إكدابيع السيارة العسمية لتسكضشيع مغ الػلػج إلى سػؽ العسل الحخ.

التجخبة ستداىع في معالجة  ضػاىخة البصالػة   لخخيجػي الجامعػات والسعاىػج العميػا مػغ خػبلؿ رفػع  -2
لمسشافدػػة فػػي سػػػؽ العسػػل الحػػخ والعسػػل الػػػضيفي مػػغ خػػبلؿ تػػػفضخ تخررػػات القػػجرات السؤىمػػة 

 وميارات ججيجة مصمػبة في سػؽ العسل.
تدػػػاىع التجخبػػػة بديػػػادة الػػػػعي بأىسيػػػة  التػػػجريب التحػػػػيمي والؿيسػػػة االجتساعيػػػة واألخبلؾيػػػة لمعسػػػل  -3

الستػجربضغ السيشي الحخ إضػافة إلػى زيػادة الفػخص فػي الحرػػؿ عمػى عسػل مػغ خػبلؿ رفػع قػجرات 
 وتػفضخ ميارات نادرة ومخغػبة في سػؽ العسل.

 
ضخورة ؾياـ وزارة العسل والذؤوف االجتساعيػة بإعػجاد دراسػات مدػحية لحاجػة سػػؽ العسػل وكػحلظ  -4

 متابعة الستجربضغ في أعساليع.
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ضػػخورة الؿيػػاـ بػػالتقػيع عمػػى مػػخحمتضغ عشػػجما يبػػجأ الستػػجرب بالتػػجريب والسخحمػػة الثانيػػة بعػػج انتيػػاء  -5
 التجريب لغخض ؾياس السيارات الحؿيؿية التي اكتدبيا وتقػيع البخامج السختمفة .

 وضع الية دعع لمخخيجضغ الحيغ اجتازوا الجورات التجريبية مغ خبلؿ :  -6
اعصػػاؤىع االولػيػػة فػػي الحرػػػؿ عمػػى السػاقػػع التػػي يسارسػػػف ميػػشيع بيػػا فػػي السشاقرػػات  - أ

 والسدايجات ، ومشح شيادات مسارسة السيشة .
وضػػع اليػػة دعػػع الخػػخيجضغ بقػػخوض ميدػػخة  لتحقضػػق  االىػػجاؼ االقترػػادية  واالجتساعيػػة  - ب

 لمتجريب التحػيمي .
 

 السخاجع:

واإلمكانػػات((  مقجمػػة إلػػى ))السػػػاعضغ  2008دمحم عمػػيا الذػػيخ السجػػحوب دمحم عمػػضغ وآخػػخوفا  -[1]
        الدػداف. –مجمذ الػزراء 

التعمػيع التقشػي الشتػائج  ))الفعاليػات اإلنتاجيػة فػي 2008 الدوبعػيالدوبعيا عبضػج محسػػد محدػغ  -[2]
 العخبي لمتعميع التقشي.مقجـ إلى االتحاد  -بة الدػداف(( تجخ واالنعكاسات

))إدارة التعمػيع والتػجريب التقشػي(( السجمػة العخبيػة  1992الدوبعيا عبضج محسػد محدغ الدوبعػي  -[3]
 .1992لمتعميع التقشي آب 

)) متابعة الخخيجضغ السفيـػ واألبعاد(( مقجـ إلى  2000الدوبعيا عبضج محسػد محدغ الدوبعي  -[4]
 االتحاد العخبي لمتعميع التقشي.

))تصػػػػيخ  2000الدوبعػػػيا عبضػػػج محسػػػػد محدػػػغ الدوبعػػػي، والجشػػػابيا عسػػػاد حػػػاـز الجشػػػابيا  -[5]
 ل العخبية.العسلسيشي والتقشي(( مقجـ إلى مشطسة مشاىج التعميع والتجريب ا

وزراء الخعايػػة االجتساعيػػة وشػػؤوف  -تقػػاريخ األمانػػة العامػػة لبلسػػتخجاـ السشػػتج وتذػػغضل الخػػخيجضغ -[6]
 الدػداف. –السخأة والصفل 

الخػػػخيج السشػػػتجا إصػػػجارة شػػػيخية ترػػػجرىا أمانػػػة اإلحرػػػاء والبحػػػػث باألمانػػػة العامػػػة لبلسػػػتخجاـ  -[7]
 .2008( فبخايخ 3السشتج وتذغضل الخخيجضغ العجد )
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 تمىَن ادلىازًخ العبهخ جلوهىرَخ العراق ثبدلعبَري الذولُخ
 (ادلفتىحخ ادلىازًخ)                                 

 

 

الذكتىر محُذ شكر اجلجىرٌ                                   

  السقجمػػػة

السفتػحة، وىػ يتعمق بالؿياس سشتصخؽ في ىحا البحث الى مػضػع ججيج يصمق عميو أسع السػازنة 
الكسي لسجػ التداـ الجوؿ بسعايضخ مشطسة الذخاكة الجولية لمسػازنة، والحؼ بسػجب السدح الحؼ 
تجخيو ىحه السشطسة كل سشتضغ، يتقخر مجػ التداـ الجوؿ بتمظ السعايضخ وفقا" لشتائج تقضيع االجابات 

مشدػبة الى أجسالي الجرجات البالغة  عمى أسئمة السدح، حضث تعصى كل دولة عجد مغ الجرجات
( دولة في السدح االوؿ 40( درجة. وقج تصػر عجد الجوؿ السذاركة في ىحا السدح، مغ )100)

. عمسا" 2017( دولة في السدح االخضخ الحؼ تع في عاـ 115، الى )2006الحؼ تع في عاـ 
 .2019بأنو يفتخض بأف السشطسة قج أجخت السدح الدابع مصمع ىحا العاـ 

     
 مذكمة البحث:  .1

تعتسج الدمصتضغ التشفضحية والتذخيعية في العخاؽ، الػسائل التقمضجية في اعجاد السػازنة العامة لمجولة 
ومشاقذتيا والسرادقة عمضيا وتشفضحىا، اال اف مغ الػاضح اف ىحه االسذ واالجخاءات ال تشدجع 

 .مع السعايضخ الجولية في ىحا السجاؿ
     

 فخضية البحث:  .2
يفتخض الباحث اف االخح بالسعايضخ الجولية ؼيسا يتعمق بالسػازنة العامة لمجولة في مخاحل االعجاد 
والتذخيع والتشفضح، سيكػف لو أثخ كبضخ عمى تحقضق االىجاؼ االقترادية واالجتساعية التي 

 تتزسشيا ىحه السػازنة.  
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 سشؾات البحث:  .3
، ولكغ فتخة تقػيع أداء 2017لغاية  2006تقػيسية لمفتخة مغ  تتحجد سشػات البحث بدتة دورات

، 2015، 2012، 2010السػازنة العامة في العخاؽ تقترخ عمى اربعة دورات تقػيسية لمدشػات )
 (، وىي الدشػات التي شارؾ فضيا العخاؽ في عسميات السدح.2017

 
 محجدات البحث:  .4

تػفخت فإنيا ال تتزسغ سمدمة زمشية متكاممة، أضافة ال تتػفخ لمباحث كل البيانات السصمػبة، واف 
الى عجـ تسكششا مغ الحرػؿ عمى اجابات لمعجيج مغ االستفدارات والتداؤالت، بدبب تػاججنا 

 خارج القصخ، اضافة الى اف السػقع االلكتخوني لػزارة السالية ال يفي بيحا الغخض.
 

  ليكمية البحث: .5

 السقجمة 
  السفتػحةالسبحث االوؿ: السػازنة 
 السبحث الثاني: مػازنة السػاشغ  
 السبحث الثالث: تقػيع وضع العخاؽ بسعايضخ السػازنة السفتػحة 
 االستشتاجات  
 التػصيات  
 مخاجع البحث 
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 السبحث االوؿ
 السؾازنة السفتؾحة

 

 اوال": مفيـؾ السؾازنة العامة لمجولة:

السػازنػػة العامػػة لمجولػػة، تسيضػػجا" لمػلػػػج الػػى مفيػػـػ قبػػل كػػل شػػيء، بػدنػػا إعصػػاء لسحػػة مػػػجدة عػػغ مفيػػـػ 
  .السػازنة السفتػحة

أف مفاـيع وتصبيقات السػازنة العامة لمجولة قجيسة قجـ أوؿ تذكضل حكػمي في التاريخ، وقػج حطضػت باىتسػاـ 
خػػػاص مػػػغ الحكػمػػػات والسجتسػػػع عمػػػى حػػػج سػػػػاء، بذػػػكل يتشاسػػػب شخديػػػا" مػػػع تصػػػػر ميػػػاـ الجولػػػة والفكػػػخ 

ادؼ، وتصػر مفاـيع السالية العامة في مجاؿ الزخائب والخسػـ، ووفقا" لتصػر ميػاـ الجولػة وحاجتيػا االقتر
الى تشػيع مرادر الجخل لتسػيل أوجو االنفاؽ التي  تتصػر كسا" ونػعا" وفقا" لتصػرات السجتسع ومتصمباتػو 

   .ومتصمبات االمغ والجفاع

اـ السػازنػػة العامػػة، إذ ال يسكػػغ ترػػػر نذػػػء كيػػاف لجولػػة عميػػو ال أرػ اف ىشػػاؾ أىػػع واقػػجـ واخصػػخ مػػغ نطػػ
دوف اف يراحبو نطاـ يتع مغ خبللو تقجيخ اوجو االنفاؽ البلزمة إلدارة الجولة وتشفضح شؤونيا لفتخة قادمة قج 
تكػػػػف سػػػشة. وفػػػي الجانػػػب اآلخػػػخ السقابػػػل لئلنفػػػاؽ فػػػي ىػػػحا الشطػػػاـ ىػػػػ واردات الجولػػػة لػػػشفذ الفتػػػخة، وبيػػػاف 

الػاردات وكسيا وتاريخ جبايتيا، وفي ىحه الحالة تتحقػق السػازنػة بػضغ االيػخادات والشفقػات. وقػج  مرادر ىحه
تتعخض الجولة الػى خصػخ خػارجي كػالغدو مػثبل"، مسػا يػؤدؼ الػى زيػادة نفقاتيػا دوف اف تكػػف السػػارد كاؼيػة 

جػػد، وفػػي ىػػحه الحالػػة لتغصيػػة مثػػل ىػػحه الشفقػػات، وفػػي ىػػحه السخحمػػة مػػغ تصػػػر السػازنػػة يكػػػف قػػج ضيػػخ الع
تبحػػث الجولػػة عػػغ مرػػادر لتسػيػػل ىػػحا العجػػد، وقػػج يكػػػف ذلػػظ عػػغ شخيػػق زيػػادة الزػػخائب والخسػػػـ لمػفػػاء 

  .بستصمبات االنفاؽ، او قج تمجأ الجولة الى االقتخاض لتغصية ىحا العجد

تبعيػػا بعػػج ذلػػظ مػػغ ولعػػل تمػػظ االجػػخاءات كانػػت البجايػػة االساسػػية لشذػػػء نطػػاـ السػازنػػة العامػػة لمجولػػة، ومػػا 
تصػرات حرمت في القخف الدادس عذخ السيبلدؼ، والتػي كانػت اسػاس التصػػر فػي مفيػػـ السػازنػة العامػة 

 .في العرخ الحجيث

إف اصػػصبلح السػازنػػة يعشػػػي أصػػبل  حقضبػػة الشقػػػػد أو الحقضبػػة العامػػػة التػػي تدػػتخجـ كػعػػػاء إليػػخادات الجولػػػة 
( التػي كػاف Exchequer“)الحقضبػة الجمجيػة ” ا فػي بخيصانيػا عمػىونفقاتيا، وقج أشمق اصصبلح السػازنة ىػح
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يحسػػل فضيػػا وزيػػخ الساليػػة  إلػػى البخلسػػاف الػثػػائق التػػي تتزػػسغ احتياجػػات الحكػمػػة إلػػى الشفقػػات ومرػػادر 
تسػيميػػا. ثػػع أصػػبح ىػػحا االصػػصبلح يصمػػق عمػػى الػثػػائق التػػي تحتػييػػا الحقضبػػة أؼ الخصػػط التػػي تتزػػسغ 

تسػيميػػا والتػػي تقػػجـ إلػػى الدػػمصة التذػػخيعية العتسادىػػا والسػافقػػة عمضيػػا. لػػحا فػػإف أسػػذ الشفقػػات الحكػميػػة، و 
نطاـ السػازنة العامة الحجيثة ضيخت بجاية في بخيصانيا،  ثع تع إضفاء الخقابة البخلسانية عمى سمصات السمظ 

ة االىتسػػاـ بحسايػػة فػػي جبايػػة الزػػخائب، أمػػا الخقابػػة عمػػى اإلنفػػاؽ العػػاـ فقػػج جػػاءت متػػأخخة بعػػج ذلػػظ نتيجػػ
 ZveřejnilMichal Holubدافعي الزخائب. 

ووفقا" لمتعخيفات الدائجة لمسؾازنة العامة لمجولة، فأنيا "بياف تفريمي يؾضح تقجيخات ايخادات الجولة 
ومرخوفاتيا معبخا" عؽ ذلػ في صؾرة وحجات نقجية، تعكذ في مزسؾنيا خظة الجولة لدشة مالية 

 مقبمة، وىحا البياف يتؼ اعتساده مؽ قبل الدمظة التذخيعية في الجولة". 

فيػـ السػازنة العامة لمجولة يعبخ عغ كػنو "البخنامج السالي الحؼ يعكذ سياسات الحكػمة كسا اف م
السختمفة، واالشار الحؼ يتزسغ القخارات الستعجدة الختيار الدياسات واالىجاؼ التي تخغب الحكػمة في 

ف وثيقة السػازنة تحؿيقيا، وكحلظ اختيار الػسائل والبخامج التي تؤدؼ الى أحخاز ىحه االىجاؼ. لحلظ فأ
تػفخ معمػمات عغ القخارات التي تتخحىا الحكػمة لتػزيع مػاردىا بضغ االستخجامات الستشافدة إلشباع 

 ZveřejnilMichal Holubالحاجات العامة". 

كسا تعخؼ السػازنة عمى انيا وثيقة أو مجسػعة مغ الػثائق التي تذضخ إلى الػضع السالي والخصط 
)األسخة ، السؤسدة ، الحكػمة(،  بسا في ذلظ السعمػمات الستعمقة باإليخادات والشفقات السدتقبمية لمسشطسة 

 (Lee and Johnsonوالشذاشات واألغخاض أو األىجاؼ. )
 

 ثانيا": مفيـؾ السؾازنة السفتؾحة: 

فػػي   ( فػػي واليػػة كػجػػاراتCSO( وىػػي مشطسػػة مجتسػػع مػػجني )Disha، شمبػػت مشطسػػة ) 1985فػػي عػػاـ 
اليشػػػج،  مػػػغ الحكػمػػػة أف تعػػػالج العجيػػػج مػػػغ القزػػػايا التػػػي تػػػؤثخ عمػػػى الفقػػػخاء الػػػحيغ يعيذػػػػف فػػػي السشػػػاشق 
ا بػػالحجج  القبميػػة، بسػػا فػػي ذلػػظ حقػػػؽ األرض والػػجعع لمشدػػاء. وعمػػى الػػخغع مػػغ أف ديذػػا كانػػت مجيػػدة جضػػج 

أنػػو بػػجوف بيانػػات دؾيقػػة حػػػؿ االقترػػادية واألخبلؾيػػة وكانػػت مػػغ السػػجافعضغ السخزػػخمضغ، إال أنيػػا أدركػػت 
كيؽيػػة اسػػتخجاـ الحكػمػػة الػششيػػة والحكػمػػات السحميػػة األمػػػاؿ العامػػة لػػجعع التشسيػػة القبميػػة، سػػيكػف أقشػػاع 
الحكػمة بسعالجة ىحه القزايا أمخا" مدتحيبل". لحا بجأت السشطسة في جسع ىحه البيانات واستخجاميا لمػجعػة 
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وىكحا ولجت واحػجة مػغ مشطسػات السجتسػع السػجني )مجسػعػات السػازنػة  إلى سياسات أقػػ لمفقخاء والقبمضضغ.
األولػػػى(، التػػػي تحمػػػل السػازنػػػات الحكػميػػػة وتجػػػخؼ الػػػجعػة لمتػػػأثضخ عمػػػى ىػػػحه السػازنػػػات مػػػغ أجػػػل تحدػػػضغ 

 الدياسات وتقجيع الخجمات وخاصة بالشدبة لمفقخاء.

الػاليػات الستحػجة  –وتعسػل مػغ واشػشصغ ، 1997(  فقػج تأسدػت  فػي عػاـ IBPأما شػخاكة السػازنػة الجوليػة)
االمخيكية، لتذجيع عسميات السػازنة الحكػمية الذفافة والذاممة كػسضمة لتحدضغ الحكػع وتقػجيع الخػجمات فػي 

(  CSOsالعػػالع الشػػامي. كػػاف تخكضػػد شػػخاكة السػازنػػة الجوليػػة عمػػى السػػػاششضغ ومشطسػػات السجتسػػع السػػجني )
سجتسػػع السػػجني الخائػػجة فػػي عػػجد قمضػػل مػػغ البمػػجاف متػسػػصة الػػجخل فػػي أوائػػل مػػجفػع ا بجيػػػد مخاؾبػػة مػازنػػة ال

 التدعضشيات مغ القخف الساضي. 

قياس مجى الذفافية والسذاركة السجتسعية والسداءلة، فيسا وعميو تعخؼ السػازنة السفتػحة عمى أنيا " 
 IBP 2012" يتعمق بالسؾازنات العامة في البمجاف حؾؿ العالؼ

السػازنة الجولية مع مخاكد أبحاث في حػالي ثسانية بمجاف، ومع مجتسع أوسع نصاقا  وأكثخ تعسل شخاكة 
( بمج. وبدبب جيػد شخاكة 115تشػع ا مغ السشطسات السدتقمة السكخسة لسخاؾبة السػازنة في أكثخ مغ )

الشاس ”جما يذارؾ السػازنة الجولية وشخكائيا في السجتسع السجني، أصبح مغ السدمع بو بذكل متدايج أنو عش
في إدارة األمػاؿ العامة،  فأنو يقل الفداد وسػء اإلدارة، وتكػف ىشاؾ نتائج أفزل لمذعب “ العاديضغ

ويدتشج عسل السشغسة وشخكاؤىا مؽ السجتسع السجني، إلى فكخة أف مشغسات السجتسع )وخاصة الفقخاء(.  
عمؾمات وفخص السذاركة في عسمية السؾازنة، السجني والسؾاطشيؽ السيخة، باإلضافة إلى الؾصؾؿ إلى الس

تداىؼ في زيادة كسية السؾارد العامة السخررة لخجمة السجتسع وتحديؽ طخؽ إنفاؽ ىحه السؾارد.  
ولتحقضق ىحه الشتائج والحفاظ عمضيا وتحدضغ تأثضخ السػازنة عمى السجتسعات الفقضخة والسيسذة، يجسع شخكاء 

بضغ التحمضل عالي الجػدة والستاح في الػقت السشاسب مع الشذخ الفعاؿ ( IBPشخاكة السػازنة الجولية )
والجعػة والعسل السكثف في االئتبلفات ومع الجيات الخسسية وغضخ الخسسية األخخػ ) الحكػمة واليضئات 

 التذخيعية ومخاجعي الحدابات والسجتسع السجني ووسائل اإلعبلـ(.

لجولية في ضساف استخجاـ السؾارد العامة بذكل أكثخ فعالية يتسثل اليجؼ الشيائي لذخاكة السؾازنة ا
لسكافحة الفقخ وتعديد التشسية العادلة والسدتجامة في البمجاف حؾؿ العالؼ، اذ تسثل أىجاؼ التشسية 

(، ججوؿ 1-( ىجفا" )ممحق رقؼ 17( البالغة )Sustainable Development Goalsالسدتجامة )
دشؾات الخسدة عذخ القادمة. وىي تدعى لمتعامل مع األوجو الثالثة أعساؿ تشسية يتدؼ بالظسؾح لم
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لمتشسية السدتجامة، وىي: الخفالية االقترادية والتشسية االجتساعية والحساية البيئية. وىي تؾفخ فخصة 
واضحة لمحكؾمات لتؾفيخ الخجمات في القظاعات الحيؾية، مثل الرحة والتعميؼ، وخمق تأثيخ عمى حياة 

 البذخ.

 سمؾب عسل شخاكة السؾازنة الجولية: أ

يتسثل اسمؾب عسل شخاكة السؾازنة الجولية، مؽ خالؿ أجخاء السدؾحات لبخنامج السؾازنة العامة لمجوؿ 
السذاركة في البخنامج، والتي يتظؾر عجدىا مؽ سشة ألخخى. وقج أجخت مدح لمسؾازنة خالؿ الدشؾات 

دولة(،   100 – 2012دولة(، ) 93 – 2010دولة(، ) 77 – 2008دولة(، ) 40  -2006)
.  2019دولة(. وسيكؾف مؾعج السدح القادـ بجاية عاـ  115 -2017دولة(، و ) 102 – 2015)

ىؾ التقييؼ السدتقل الؾحيج في  2006( الحي تؼ إطالقو في عاـ OBSوي عج مدح السؾازنة السفتؾحة )
 فافية،  الخقابة،  السذاركة العامة.العالؼ لألركاف الثالثة لسداءلة السؾازنة العامة: الذ

ويتع السدح بسػجب استسارات خاصة ترسسيا السشطسة والتي تتصػر مغ مدح آلخخ وفق مدتججات 
السحتؾيات واإلصجار في الؾقت السشاسب لثساف مؽ  يكيِّؼ السدحالسعمػمات والشتائج التي تحرل عمضيا. 

لبمجاف إصجارىا عشج نقاط مختمفة في عسمية السػازنة، التي يشبغي عمى جسيع اوثائق السؾازنة األساسية 
والعجيج مؽ ىحه السعاييخ مدتسج ، ووفقا لسعاييخ السسارسة الخشيجة السقبؾلة عسؾما إلدارة السالية العامة

ميثاؽ السسارسات الدميسة في مجاؿ شفافية  :مؽ تمػ التي وضعتيا مشغسات متعجدة األطخاؼ، مثل
ر عؽ صشجوؽ الشقج الجولي، وأفزل السسارسات مؽ أجل الذفافية السالية الرادرة السالية العامة  الراد

عؽ مشغسة التعاوف االقترادي والتشسية، وإعالف ليسا لمسبادئ التؾجييية بذأف السبادئ األساسية 
وقػة (. INTOSAIلمخقابة السالية الرادر عؽ السشغسة الجولية لألجيدة العميا لمخقابة السالية العامة )

ىحه السبادغ التػجضيية تكسغ في قابمية التصبضق الذامل عمى أنطسة مختمفة لمخقابة السالية العامة والسحاسبة 
 (IBPلمسػازنة في جسيع أنحاء العالع وعمى البمجاف ذات مدتػيات الجخل السختمفة. )

عمى الستػسط البديط  (،  بشاء  100( إلى )0( لكل دولة درجة مغ )OBIيحجد مؤشخ السػازنة السفتػحة )
( سؤاؿ في االستبياف الحؼ يؿّيع التػفخ العاـ لسعمػمات 109لمؿيسة العجدية لكل رد مغ اإلجابات عمى )

( لبمج ما، مجػ إتاحة وثائق السػازنة الخئيدية الثسانية لمجسيػر عمى OBIالسػازنة. تؿيذ درجة مؤشخ)
.  سػلية معمػمات السػازنة الستاحة لمعامةمػقع الػيب الحكػمي ذؼ الرمة في الػقت السشاسب وش

https://www.internationalbudget.org 

https://www.internationalbudget.org/
https://www.internationalbudget.org/


 

 

123 

 
ومدح السؾازنة السفتؾحة يكيِّؼ تؾافخ معمؾمات السؾازنة العامة لمجولة لمجسيؾر والسسارسات األخخى 

لمسالية العامة يتدؼ بالسداءلة واالستجابة في جسيع أنحاء  لؾضع السؾازنة والتي تديؼ في نغاـ 
العالؼ، فغالبية  أسئمة السدح تكيؼِّ ما يحجث عمى أرض الؾاقع، وليذ ما ىؾ مظمؾب بسؾجب القانؾف. 

(IBP) 

تعج شفاؼية السػازنة والسذاركة العامة مغ العػامل الخئيدية لزساف أف الحكػمات تقػـ بالتخصيط واإلنفاؽ 
بذكل فعاؿ مغ أجل الػفاء بأىجاؼ التشسية السدتجامة وأف كل أصحاب السرالح تتػافخ لجييع الػسائل 

ية السػازنة والسخاؾبة والسحاسبة يسكغ أف البلزمة لمتأثضخ والسخاؾبة والتعمع مغ العسمية. وُتطيخ األدلة أف شفاؼ
تداىع بذكل كبضخ في تحدضغ نتائج التشسية.  كسا اف مدح السػازنة السفتػحة يعالج مػاضيع إضاؼية ذات 

الجدول رقم )   ( 

انًحخىيانعُىاٌ

انبٛاٌ انتًٓٛذ٘ نهًٕاصَت 

تكشف ْزِ انٕثٛقت عٍ يعهٕياث ٔاسعت نًقتشح انًٕاصَت نهسهطت انتُفٛزٚت، 

فٓٙ تذذد تٕقعاث انذكٕيت االقتظادٚت، ٔاٚضا" انذخم ٔانُفقاث، ٔانذٌٕٚ 

انًتٕقعت.

5043%

يقتشح انًٕاصَت نهسهطت 

انتُفٛزٚت

ْزِ انٕثٛقت أ يجًٕعت انٕثائق انًقذيت يٍ قبم انسهطت انتُفٛزٚت انٗ انسهطت 

انتششٚعٛت دتٗ تتى انًٕافقت عهٛٓا، تٕضخ تفاطٛم االٚشاداث ٔانتخظٛظاث 

انتٙ ٚتى عًهٓا نكم انٕصاساث ٔانتغٛٛشاث انًقتشدت فٙ انسٛاست ٔكزنك 

انًعهٕياث االخشٖ انضشٔسٚت نفٓى انًٕقف انًانٙ نهذٔنت.

8877%

%10087ْزِ ْٙ انًٕاصَت انتٙ تى اعتًادْا يٍ خالل انسهطت انتششٚعٛت.انًٕاصَت انًقشسةانًٕافقت 

انتقاسٚش انذٔسٚت 

تشتًم ْزِ انٕثائق عهٗ يعهٕياث دٕل االٚشٚاداث انفعهٛت انتٙ ٚتى تجًٛعٓا 

ٔانُفقاث انفعهٛت انتٙ ٚتى طشفٓا، ٔكزنك انذٌٕٚ انًستذاَت عهٗ انًستٕٚاث 

انًختهفت، انتٙ ٚتى اطذاسْا كم ثالثت أشٓش.

8070%

انًشاجعت َظف انسُٕٚت 

تذتٕ٘ ْزِ انٕثٛقت عهٗ تذذٚث شايم بشأٌ تُفٛز انًٕاصَت، يٍ يُتظف انعاو 

انًانٙ، بًا فٙ رنك يشاجعت االفتشاضاث االقتظادٚت انشئٛسٛت فٙ انًٕاصَت، 

ٔانتٕقعاث انًذذثت نُتائج انًٕاصَت.

3329%

تقشٚش َٓاٚت انسُت 
تعشع ْزِ انٕثٛقت دساباث انذكٕيت فٙ َٓاٚت انعاو انًانٙ، ٔتشتًم ًَٕرجٛا" 

عهٗ تقٛٛى انتقذو انز تى َذٕ تذقٛق أْذاف سٛاست انًٕاصَت.
7666%

تقشٚش انًشاجعتانشقابت 
طادس عٍ جٓاص انشقابت االعهٗ انخاص بانذٔنت. تعًم ْزِ انٕثٛقت عهٗ فذض 

ساليت ٔاكتًال دساباث َٓاٚت انعاو نهذكٕيت.
7767%

يٕاصَت انًٕاطٍُٛ كم انًشادم 

أطذاس بسٛظ ٔاقم فُٛت يٍ يٕاصَت انذكٕيت، يظظى خظٛظا" نُقم 

انًعهٕياث انشئٛسٛت نهعايت. كًا ٚكٌٕ اطذاس اطذاساث آخشٖ نهًٕاطٍُٛ يٍ 

انٕثائق االخشٖ أيشا" يشغٕبا" فّٛ كزنك.

5750%

انتُفٛز 

وثائق انًىازَت انرئيسيت ويشاركت اندول انخي حى يسحها وانخي قايج بانُشر في يسح انًىازَت انًفخىحت نعاو 2017

انتكٍٕٚ 

وثائق انًىازَت انرئيسيت
يرحهت دورة 

انًىازَت

عدد اندول يٍ 

أصم )115( 

انخي قايج 

بانُشر في يسح 

انًىازَت 

انًفخىحت نعاو 

2017

َسبت اندول انخي 

قايج بانُشر
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أىسية لمسجتسع السجني وأنرار الحكع الخشضج، بسا في ذلظ مجػ إمكانية مذاركة الجسيػر في كل مخحمة 
امل الستعمقة بقػة الدمصة التذخيعية، ودور ديػاف السحاسبة الػششي مغ مخاحل عسمية السػازنة، والعػ 

 /https://www.internationalbudget.orالسدتقل لمبمج )والسعخوؼ أيزا باسع "جياز الخقابة األعمى"(.

عسمية بحثية  مؾازنات مفتؾحة، تبجؿ الحياة"،" تحت شعار  2012كاف مدح السػازنة السفتػحة لعاـ  
بمج التي شسميا التقضيع  ( 100تعاونية عسمت فضيا شخاكة السػازنة الجولية مع شخكاء السجتسع السجني في )

في الجػلة الخابعة لمسدح، تع اختيارىا إلخخاج عضشة تسثل مختمف السشاشق ومدتػيات الجخل. وفي الجػلة 
( دولة عبخ ست قارات، بإضافة 115بتقضيع ) 2017ع لفتخة الدشتضغ، قاـ مدح عاـ الدادسة مغ ىحا التقضي

 .2015( دولة ججيجة إلى السدح مشح الجػلة األخضخة في 13)

يقـؾ مفيـؾ السؾازنة السفتؾحة السعتسج مؽ قبل مشغسة شخاكة السؾازنة الجولية، عمى اساس قياس 
( مؤشخات والتي سبق عخضيا في أعاله، لسعخفة مجى 8)السؾازنة العامة لمجولة بثالثة معاييخ تزؼ 

 تظابق معاييخ السؾازنة العامة لمجولة مع معاييخ السؾازنة السفتؾحة، وىحه السعاييخ ىي: 

 (:TRANSPARENCYأوال": معيار الذفافية )

السدتعار مغ .  وقج أخحت الذفاؼية  معشاىا Transparency مرصمح الذفاؼية ىػ تخجسة حخؼية لكمسة  
وبيحا  ،عمع الفضدياء وتعشي السادة الذفافة الػاضحة الدجاجية بحضث يسكغ رؤية الصخؼ اآلخخ مغ خبلليا

عشجما تخظؾ الشغؼ الجيسقخاطية يكػف ليا في الثقافة اإلندانية معاني االنفتاح واالتراؿ والسحاسبة. 
سحاسبة مدؤولي الحكؾمة ومكافحة الفداد. الميبخالية خظؾة نحؾ االماـ فيي تدتخجـ الذفافية كؾسيمة ل

والجساىيخ، وىشاؾ فخصة ألي شخص لسخاجعة  لإلعالـفعشجما تكؾف االجتساعات الحكؾمية مفتؾحة 
وتجقيق مؾازنة الحكؾمة وججوؿ عسميا السالي، ويكؾف ىشاؾ مجاؿ لمحؾار ومشاقذة القؾانيؽ والتعميسات 

، وتزيق الفخص أماـ الحكؾمة في إساءة استخجاـ الدمظة حيشيا يعتبخ نغاـ الحكؼ شفافاً  ،والقخارات
لحلظ فأف بعس السشطسات والذبكات مثبل  ال ترخ فقط عمى تػفضخ السعمػمات  لييا.ؤو لسرمحة مد

السيسة لمسجتسع وجعميا في متشاوؿ الضج، بل عمى وجػب الكذف واإلعبلف عغ جسيع السدتػيات السخؽية 
 (Wikipedia)ما يدسى بالذفاؼية الخاديكالية.  لرشاعة القخار )تقخيبا (،  وىػ

يتع ترشيف الجوؿ حدب اجسالي عجد الجرجات التي تحرل عمضيا بسػجب نتائج  مدح الذفاؼية ضسغ 
 فئتضغ تتزسغ خسدة مجسػعات، وكسا يمي:

https://www.internationalbudget.or/
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 :والتي تتزسغ مجسػعتضغ لسؤشخ السػازنة السفتػحة وىسا شفافية السؾازنة الكافية:  -االولى  الفئة
السجسػعة االولى: الجوؿ التي تػفخ معمػمات شاممة عغ السػازنة: وتحرل في تقضيع االجابة عمى 

 ( درجة. 100 – 81استسارات السدح عمى درجات تتخاوح ما بضغ )
:  وتحرل في تقضيع االجابة عمى السجسػعة الثانية: الجوؿ التي تػفخ معمػمات جػىخية عغ السػازنة

 ( درجة.80 – 61استسارات السدح عمى درجات تتخاوح ما بضغ )
والتي تتزسغ ثبلثة مجسػعات لسؤشخ السػازنة السفتػحة،  شفافية السؾازنة غيخ الكافية:  -الثانية  الفئة
 وىي:

في تقضيع االجابة عمى السجسػعة الثالثة: الجوؿ التي تػفخ معمػمات محجودة عغ السػازنة:  وتحرل 
 ( درجة.60 – 41استسارات السدح عمى درجات تتخاوح ما بضغ )

حصُيف اندول حسب اجًاني عدد اندرجاث انخي ححصم عهيها بًىجب َخائج  يسح انشفافيت 

Transparncy Information 

                     شفافيت انًىازَت انكافيت                

 BUDGET TRANSPARENCY IS        

SUFFICIENT

                               حىفر يعهىياث شايهت عٍ انًىازَت                        

                 Extensive Information Available                           

)81-100(                       

                                حىفر يعهىياث جىهريت عٍ انًىازَت                    

             Substantial Information Available                            

)61-80(                        

 BUDGET   شفافيت انًىازَت غير انكافيت

 TRANSPARENCY IS
INSUFFICIENT

                                 حىفر يعهىياث يحدودة عٍ انًىازَت                    

                 Limited Information Available                              

)41-60(                                                     

                           حىفر انحد االدًَ يٍ انًعهىياث عٍ انًىازَت               

                Minimal Information   Available                            

)21-40(                       

       ال حىفر اال يعهىياث قهيهت او ال حىجد يعهىياث يخاحت عٍ انًىازَت       

             Scant or No Information Available                           

)0-20(                              
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السجسػعة الخابعة: الجوؿ التي تػفخ الحج االدنى مغ السعمػمات عغ السػازنة:  وتحرل في تقضيع 
 ( درجة.40 – 21االجابة عمى استسارات السدح عمى درجات تتخاوح ما بضغ )

ال تػجج معمػمات متاحة عغ      لتي ال تػفخ اال معمػمات قمضمة اوالسجسػعة الخامدة: الجوؿ ا
 السػازنة:  وتحرل في تقضيع االجابة عمى استسارات السدح عمى درجات تتخاوح ما بضغ

 ( درجة.20 – 0)          
 

 : 2017و 2015(، نتائج مدح الذفافية لمدشتيؽ 2-)ممحق رقؼ  –( 1ونعخض في الججوؿ رقؼ ) 

الججوؿ السذار اليو بأف أعمى تختضب ضسغ ىحا السؤشخ لمسجسػعة االولى مغ الجوؿ حرمت  ويتبضغ مغ
 ( لكل مغ )ليدػتػ، قصخ(.0( درجة،  وادنى تخيب كاف بجرجة )89عميو نضػزيمشجا )

اما تختضب الجوؿ العخبية السذاركة في السدح فقج كاف كسا يمي: ضسغ السجسػعة الثالثة: االردف بتدمدل 
( وبسعجؿ 71( درجة،  وتػنذ بتدمدل )42( وبسعجؿ )68( درجة، والسغخب بتدمدل )59( وبسعجؿ )28)
سجسػعة ( درجة. اما ال29( وبسعجؿ )84( درجة.  ومرخ ضسغ السجسػعة الخابعة بتدمدل )41)

( وبسعجؿ 99( درجة، والجدائخ بتدمدل )8( وبسعجؿ )94الخامدة فقج ضست الرػماؿ واليسغ بتدمدل )
( 6( وبسعجؿ )104( درجة، والدػداف بتدمدل )8( وبسعجؿ )102( درجة، والرػماؿ بتدمدل )11)

ة، وقصخ ( درج3)( وبسعجؿ 111( درجة، ولبشاف بتدمدل )3( وبسعجؿ )109درجة، والعخاؽ بتدمدل )
 ( درجة.  0( وبسعجؿ )115بتدمدل )

ويتزح مغ معمػمات السدح التي أضيخىا الججوؿ في أعبله،  اف العجيج مغ الحكػمات حػؿ العالع تقجـ 
(  سشػات مغ التقجـ السصخد مغ قبل 10معمػمات أقل عغ كيؽية جسع األمػاؿ العامة وإنفاقيا. اذ أنو بعج )

ا ا متػاضع  %(  43إلى ) 2015%( في عاـ 45في متػسط  درجات الذفاؼية، مغ ) الجوؿ، ضيخ انخفاض 
. إف عكذ مكاسب الذفاؼية أمخ غضخ مذجع خاصة بالشطخ إلى أف ما يقخب مغ ثبلثة 2017في عاـ 

( درجة  أو أعمى، 61%( مغ الجوؿ، ال تشذخ مػازنة كاؼية السعمػمات )75أرباع البمجاف التي تع تقضيسيا )
خظيخ قجرة السؾاطشيؽ في جسيع أنحاء العالؼ عمى مداءلة حكؾماتيؼ عؽ  مسا يقؾض عمى نحؾ

 . استخجاـ األمؾاؿ العامة بكفاءة وفعالية

وىشاؾ مذكمة أخخى أكثخ شيؾًعا وىي أف العجيج مؽ الجوؿ ما زالت عالقة في مدتؾيات عجـ كفاية 
تي تدتسخ في عخض مدتؾيات الؾثائق الستعمقة بالذفافية. ويذسل ذلػ )عمى سبيل السثاؿ( الجوؿ ال
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مشخفزة مؽ الذفافية عاًما بعج عاـ. وقج كانت الجدائخ وبؾليفيا وكسبؾديا وتذاد والريؽ وغيشيا 
االستؾائية والعخاؽ وميانسار وقظخ والسسمكة العخبية الدعؾدية وفيتشاـ بيؽ الجوؿ األقل شفافية )حيث 

أو أقل( في كل عاـ شاركت فيو في السدح رغؼ  20كانت نتائج مؤشخ السؾازنة السفتؾحة الخاصة بيا 
 (IBP) أف بعض تمػ الجوؿ قج شيجت تقجًما معتجاًل.

  ثانيا": معيار الخقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:

 ، ىي قجيسة قجـ اوؿ تذكضل ادارؼ عخفتو االندانية، ومشح اف كاف  وإنساالخقابة بذكل عاـ ليدت ولضجة الضـػ
عمى ىحا التذكضل اف يشيس بسياـ الجولة االساسية الستسثمة بحساية حجودىا مغ الغدو الخارجي، 
والسحافطة عمى االمغ الجاخمي، كاف عميو تحقضق الخقابة عمى تحرضل مػارد الجولة لتأمضغ مدتمدمات 

وقج أجسع عمساء االقتراد والسالية واالدارة والسحاسبة ة الجولة والخجمات االساسية.  الجفاع واالمغ وأجيد 
 عمى اف أي نغاـ اداري ال يذتسل عمى رقابة حازمة، يعج نغاما" ناقرا" يفتقخ الى السقؾمات الستكاممة

 .عبجهللا الشقذبشجؼ( .)د

يع والتشفضح، كيف ال والسػازنة ىي شخياف اف الخقابة تػاكب السػازنة في كل مخاحميا في االعجاد والتذخ 
الحياة لمجولة، فبجونيا يتعصل عسل الحكػمة وتختل التداماتيا وتشحدخ واجباتيا، وكسا نخػ في الفرل 
االخضخ مغ كل عاـ كيف تشذط الحكػمة وتدخخ كل امكانياتيا لمحرػؿ عمى مػافقة البخلساف عمى 

الذاغل لمسػاشغ والحكػمة عمى حج سػاء، ويترجر وسائل  مذخوع السػازنة، ويربح ىحا السػضػع الذغل
 االعبلـ، وىحا بحج ذاتو يعتبخ احج وسائل الخقابة الجساىضخية عمى السػازنة.

 والخقابة عمى السػازنة تتع في ثبلثة مخاحل، ىي: 

نات وىحه تتع مغ قبل الػزارات السخترة عمى مػاز  الخقابة عمى اعجاد السؾازنة: - السخحمة االولى
 التذكيبلت التابعة ليا، ورقابة وزارة السالية عمى مقتخحات مػازنات الػزارات. 

وىي رقابة الدمصة التذخيعية )البخلساف( عمى مذخوع   الخقابة عمى مذخوع السؾازنة:  - السخحمة الثانية
قق عغ كثضخ مغ السػازنة السقجـ مغ قبل مجمذ الػزراء، وىحه تعتبخ السخحمة الحىبية لسسثمي الذعب لمتح

ومغ نافمة القػؿ اف اقتشاص البخلساف ليحه الفخصة وتحقضق دوره في تسثضل الذعب  جػانب السػازنة. 
وتحقضق تصمعاتو مغ خبلؿ دوره في الخقابة الدابقة عمى مذخوع السػازنة العامة لمجولة، يعبخ عغ اف 

 الفعمي في تسثضل الذعب الحؼ أنتخبو. البخلساف يقػـ بجوره السحجد في الجستػر والقانػف، ويؤدؼ دوره 
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وىي التي تدسى الخقابة السدايخة لمتشفضح والبلحقة لمتشفضح، والتي   الخقابة عمى التشفيح: -السخحمة الثالثة 
 تقػـ بيا االجيدة التالية: 

 أجيدة الخقابة الجاخمية في الػزارات والجوائخ.   .1
 رقابة دوائخ وزارة السالية السخترة.  .2
الخقابة الخارجية )أجيدة الخقابة العميا(، والتي تقـػ بتقضيع ما إذا كانت األمػاؿ العامة تجبى جياز  .3

  وتشفق وفق ا لمقانػف.
اف الخقابة الخارجية تعتبخ مغ انجع انػاع الخقابة، اوال" لكػنيا تتع مغ قبل جية مدتقمة ال تخزع لمدمصة 

ة التذخيعية،  وثانيا" لكػنيا تتع مغ قبل جية ذات التشفضحية حضث يكػف ارتباشيا في الغالب بالدمص
 اختراص وخبخة في مجاؿ الخقابة. 

عمى تقضيع ما إذا كانت الدمصات التذخيعية وأجيدة الخقابة العميا،  2017يعسل مدح السػازنة السفتػحة لعاـ 
وقجر تعمق االمخ بجياز بيا. لجييا الدمصة واالستقبلؿ والقجرة والسػارد البلزمة لمؿياـ بسياـ الخقابة الخاصة 

الخقابة السالية العميا، فأف مدح السؾازنة السفتؾحة قج أعتسج أربعة مؤشخات لتقييؼ قؾة جياز الخقابة 
 األعمى، وىحه السؤشخات ىي: 

 الدمظة لرخؼ رئيذ جياز الخقابة األعمى مؽ الخجمة.  .1
 .الدمظة القانؾنية لسخاجعة السالية العامة .2
 .الستاحة لجياز الخقابة األعمى وسمظة تحجيج السؾازنة الخاصة بوالسؾارد السالية  .3
 تؾافخ العامميؽ السيخة في السخاجعة. .4

، ؼيسػػا يتعمػػق بسعيػػار الخقابػػة لمػػجوؿ التػػي تػػع مدػػحيا والبػػالغ 2017وقػػج أضيػػخ مدػػح السػازنػػة السفتػحػػة لعػػاـ 
ػا مػا بػالشطخ إلػى أجيػدة 115مجسػعيػا )  )الدػمصة التذػخيعية، الخقابػة الخسػسية( دولػة، صػػرة مختمصػة نػع 

 أجيدة الخقابة العميا، السؤسدات السالية السدتقمة(، اذ أضيخت نتائج السدح ما يأتي:
 كانت الشتائج كسا يمي:  أوال":  رقابة الدمظة التذخيعية:

 %(،  لجييا مسارسات الخقابة الكاؼية. 28( دولة فقط  )32أف الدمصات التذخيعية ؿ ) -
 %(،  لجييا مسارسات رقابة محجودة.41( دولة )47وأف )  -
 %(، لجييا مسارسات رقابة ضعيفة. 31( دولة )36وأف ) -
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رقابة محجودة، ولكغ يسكشيا تػفضخ رقابة أكثخ  ةوبرفة عامة، تذارؾ الدمصات التذخيعية في مسارس
ا مغ خبلؿ مخحمة تذخيع السػازنة أكثخ مشيا عشج  التشفضح. وكسثاؿ لمصخؽ التي تسارس بيا  تذجيج 

%( مغ الدمصات التذخيعية في الجوؿ 44الدمصات التذخيعية رقابة غضخ كاؼية، أضيخ السدح أف )
ؼ تعجيبلت عمى مقتخحات السػازنة السقجمة إلضيا مغ قبل التي تع مدحيا لع تشجح في الؿياـ بعسل أ

  .الدمصة التشفضحية
 كانت الشتائج كسا يمي: ثانيا": رقابة الجياز االعمى لمخقابة:

%(، لجييا الذخوط األساسية البلزمة لجياز الخقابة األعمى لسسارسة ميامو 65( دولة تذكل )75) -
 الخقابية. 

 لجييا أجيدة رقابة عميا ضعيفة.   %(، 21(  دولة تذكل )24وأف )  -
 %(  لجييا أجيدة رقابة عميا محجودة السجاؿ. 14( دولة تذكل )16وأف ) -

اف الجوؿ ذات الذفافية األقل برفة عامة تؾفخ عخوًفا ضعيفة لعسل أجيدة الخقابة العميا، حتى 
خاجعة. ولكؽ أكثخ عشجما يقـؾ السخاقبؾف بتشفيح عسميؼ، يعتسجوف عمى الدمظات التذخيعية في الس

مؽ ثمث الدمظات التذخيعية التي تؼ مدحيا ال تقـؾ بسخاجعة تقاريخ السخاجعة التي ترجرىا أجيدة 
 .الخقابة العميا

 كانت الشتائج كسا يمي: ثالثا": رقابة السؤسدات السالية السدتقمة:
 ( دولة لجييا مؤسدات مالية مدتقمة وتتستع بسػارد جضجة. 18أف ) -
 ؿ لجييا مؤسدات مالية مدتقمة ال تتستع بسػارد جضجة أو مدتقمة قانػن ا. ( دو 10وأف ) -
 ( دولة ليذ لجييا مؤسدات مالية مدتقمة.87وأف ) -

أف  تأسيذ مؤسدات مالية مدتقمة تتستع بسػارد جضجة،  يداعج الحكػمات عمى استعادة السرجاؾية 
 عمى جسع وإنفاؽ الساؿ العاـ بسدؤولية.وتحدضغ ثقة السػاششضغ والدمصة التذخيعية في قجرة الحكػمة 

 
, 2012، نتائج مدح قػة االجيدة الخقابية لمدشػات: (3 –)ممحق رقؼ  –( 2ونعخض في الججوؿ رقؼ )

، حضث اعتسجنا معياريغ لمتقػيع، اوليسا باحتداب معجؿ لمدشػات الثبلثة لقػة الجياز 2017, 2015
نتائج تقػيع السدػحات التي اجختيا مشطسة شخاكة  باعتساداالعمى لمتجقضق  التذخيعي، والثاني لقػة الجياز
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السػازنة الجولية. وبػية التػصل الى تقػيع عاـ لقػة االجيدة الخقابية )التذخيعية والتجؾيؿية(، فقج اعتسجنا 
 . اناىتختضب حدب أعمى الجرجات الى أد وإعصائيامعيار السعجؿ العاـ لتقػيع وضع كل دولة مغ الجوؿ 

ويتبضغ مغ الججوؿ السذار اليو بأف أعمى تختضب ضسغ ىحا السؤشخ لمسجسػعة االولى مغ الجوؿ حرمت 
(.  1( وبجرجة )103( درجة،  وادنى تختضب كاف لقصخ بتدمدل )93( وبسعجؿ )1عميو الشخويج بتدمدل )

 .وقج استبعجنا مغ التقػيع الجوؿ التي كاف ليا مذاركة واحجة في عسمية السدح
( 55( وبسعجؿ )61اما تختضب الجوؿ العخبية السذاركة في السدح فقج كاف كسا يمي: العخاؽ بتدمدل )

( درجة.  وتػنذ  38( وبسعجؿ )86( درجة،  ومرخ بتدمدل )42( وبسعجؿ )84بتدمدل ) واألردفدرجة، 
( 91بتدمدل )( درجة، والجدائخ 31( وبسعجؿ )90( درجة. واليسغ بتدمدل )34( وبسعجؿ )88بتدمدل )
( 26( وبسعجؿ )96( درجة، والسغخب بتدمدل )28( وبسعجؿ )92( درجة، ولبشاف بتدمدل )30وبسعجؿ )

( وبسعجؿ 100( درجة، والدػداف  بتدمدل )21( وبسعجؿ )98درجة، والسسمكة العخبية الدعػدية بتدمدل )
 ( درجة. 1( وبسعجؿ )103( درجة، وقصخ بتدمدل )19)

  

 سذاركة العامة: ثالثا": معيار ال

يعتبخ استقراء السػازنة السفتػحة أف الػثيقة ستكػف "متاحة لمجسيػر" إذا تع نذخىا عمى السػقع الحكػمي 
  .ذؼ الرمة ضسغ اإلشار الدمشي السحجد وىي متاحة مجان ا

 وتمعب مشطسات السجتسع السجني دورا  ميسا  في وضع السػازنة العامة، اذ  يسكغ أف تداعج في تحدضغ
سياسات السػازنة مغ خبلؿ تػفضخ السعمػمات حػؿ االحتياجات واألولػيات العامة، وذلظ مغ خبلؿ 
عبلقاتيع مع السػاششضغ والسجتسعات والقصاعات السختمفة. كسا يسكغ لسشطسات السجتسع السجني )إلى جانب 

ي مداءلة السدؤولضغ السذخعضغ والسخاجعضغ ووسائط اإلعبلـ والجسيػر العاـ(، أف تمعب دورا  ىاما  ف
 التشفضحيضغ عغ كيؽية استخجاميع لمسػارد العامة.

مغ خبلؿ السذاركة في عسمية السػازنة مغ مخحمة الرياغة الى التشفضح والخقابة، يسكغ لمسجتسع السجني 
التي يسكغ أف تؤدؼ إلى خيارات سياسية و  ،السداىسة بسعمػمات ىامة حػؿ احتياجات وأولػيات العامة

ة. وعشجما تتسكغ مشطسات السجتسع السجني مغ الجسع بضغ السعخفة الستعسقة لقزايا مثل الرحة أو أكثخ قػ 
يسكغ ليا أف تؤثخ بذكل إيجابي عمى  ،التعميع واستخاتيجية فعالة لمجفاع، مع معخفة قػية بالسػازنات

ميل السؾازنات والسذاركة إف تعديد قجرة السجتسع السجني عمى تحالقخارات الدياسية الخاصة بالسػازنة. كسا 
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بفعالية يسكؽ أف يمعب دورًا أساسيًا ليذ فق  في الدياسات وتقجيؼ الخجمات ولكؽ أيزًا في بشاء 
 مجتسع ديسقخاطي أكثخ انفتاحًا وتذاركًا.

اف جحب السديج مغ الشاس لمسذاركة في السشاقذة، ونذخ معمػمات السػازنة، وتجريب أفخاد الجسيػر عمى 
  :السػازنات الحكػمية نفديا،  يكسل قجرة الحكػمة عمى اعجاد السػازنة بفعالية مغ خبلؿفيع وتحمضل 

 . تقجيع الجعع الفشي -
  .إعصاء رأؼ مدتقل حػؿ مقتخحات السػازنة -
 مداءلة السدؤولضغ العسػمضضغ عغ استخجاـ السػارد العامة بكفاءة وفعالية لتحقضق الشتائج السخجػة. -
ميسضغ في الحكػمة، بسا في ذلظ مجيخؼ البخامج في الػكاالت الحكػمية والسذخعضغ  تصػيخ حمفاء ججد -

 والسخاجعضغ.
يسكؽ إحباط قجرة السجتسع السجني عمى السذاركة في مشاقذة السؾازنة مؽ خالؿ الحؾاجد ومع ذلظ ، 

لستاحة القانؾنية والسؤسدية والدياسية. وقج أدى ىحا ، إلى جانب الشقص العاـ في السعمؾمات ا
لمجسيؾر بذأف قزايا السؾازنة، إلى عخقمة شجيجة لمجيؾد التي تبحليا السشغسات الؾطشية السحمية التي 
تحاوؿ السذاركة في السشاقذة بذأف استخجاـ السؾارد العامة. اذ انو عشجما تفتقخ مشغسات السجتسع 

فإنيا تفتح  ،عسميات السؾازنة السجني إلى إمكانية الؾصؾؿ إلى معمؾمات السؾازنة أو فخص السذاركة في
ويتؼ إىجار الساؿ العاـ،  ،الباب أماـ الدمظة التشفيحية الختيار بخامج غيخ شعبية أو غيخ مشاسبة

 .والدساح بالفداد أو االنخخاط فيو
الذعب أف يقػـ بترحيح مدضخة امػالو عشجما تغضب أو ُتغضب االدوار الحؿيؿية  عال يدتصي، وبالتأكضج

سجتسعية والخقابية والقزائية واإلعبلمية فزبل  عغ حخمانو مغ الػصػؿ لمسعمػمات والتي مغ لمسؤسدات ال
شأنيا اف تزع الشقاط عمى الحخوؼ وتدسي االشياء بسدسياتيا عشج الحرػؿ عمضيا وترحح السدضخ 

 بال تخغضغ، وفي الػاقع والغالب إف الحكػمات وخرػصا  التي يتخبع عمضيا االنتيازيضغ والجكتاتػري .الحقا  
في مػقع معضغ عمى  ،مغ حضث االيخادات وأبػاب صخفيا العامة بالكذف عغ كيؽية الترخؼ باألمػاؿ

شبكة األنتخنضت، فزبل  عغ إبعاد الذعب عغ السذاركة في إعجادىا ومخاقبتيا، وىحا ما يخـخ الثقة بضغ 
  (18-08-2018حامج عبج الحدضغ الجبػرؼ، )السػاششضغ والحكػمة. 

وعمى الخغع مغ أف التحجيات الستبؿية كبضخة، إال أف ىشاؾ شاقة متدايجة تجفع الحكػمات إلى فتح مػازناتيا 
مغ خبلؿ السعمػمات والسذاركة. وبضشسا تكػف درجات السذاركة في السػازنة مشخفزة برفة عامة، إال أف 

ات السذاركة، وما تحتاج ىحه %(، مغ الجوؿ التي تع مدحيا لجييا بالفعل شكل ما مغ آلي80أكثخ مغ )
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الجوؿ لفعمو ىػ تعديد شسػلية اآلليات السػجػدة بالفعل وتشفضح آليات مذابية في مخاحل أخخػ مغ عسمية 
 السػازنة، وىحه االنتقاالت ليدت مدتحضمة بالشدبة ألؼ حكػمة.

لسػازنة في مدح ا السذاركة الجساىيخية، نتائج (4 –)ممحق رقؼ  –( 3ونعخض في الججوؿ رقؼ )
.  وبػية التػصل الى تقػيع عاـ لمسذاركة الجساىضخية في 2017, 2015, 2012السفتػحة لمدشػات: 

 وإعصائياالجوؿ السذاركة في السدح، فقج اعتسجنا معيار السعجؿ العاـ لتقػيع وضع كل دولة مغ الجوؿ 
كاف ليا مذاركة واحجة في )عمسا" بأنو تع استبعاد الجوؿ التي  تختضب حدب أعمى الجرجات الى أدناىا

 عسمية السدح مغ التقػيع السحكػر(.
الججوؿ السذار اليو بأف أعمى تختضب ضسغ ىحا السؤشخ لمسجسػعة االولى مغ الجوؿ حرمت   ويتبضغ مغ

( 102( درجة،  وادنى تختضب كاف لمدػداف بتدمدل )71( وبسعجؿ )1عميو كػريا الجشػبية بتدمدل )
 (.  0وبجرجة )

( 16( وبسعجؿ )53ب الجوؿ العخبية السذاركة في السدح فقج كاف كسا يمي: االردف بتدمدل )اما تختض
( درجة، واليسغ 9( وبسعجؿ )76( درجة،  ومرخ بتدمدل )10( وبسعجؿ )72درجة، وتػنذ بتدمدل )

( 93( درجة، والسغخب بتدمدل )5( وبسعجؿ )89( درجة، والجدائخ بتدمدل )5( وبسعجؿ )88بتدمدل )
(، 1( وبسعجؿ )96( درجة، والعخاؽ بتدمدل )2( وبسعجؿ )95( درجة، ولبشاف بتدمدل )3عجؿ )وبس

( درجة، 1( وبسعجؿ )101( درجة، وقصخ بتدمدل )1( وبسعجؿ )98والسسمكة العخبية الدعػدية بتدمدل )
 ( درجة.  0( وبسعجؿ )102والدػداف بتدمدل )

السالية، وتتجاىل آراء السػاششضغ، وتفذل في احتخاـ  عشجما يخػ السػاششػف أف الحكػمات تخفي األمػر
ا مغ الحل  .فرل الدمصات، يدداد شكيع في الحكػمة ولحلظ يشبغي أف يكػف تحدضغ عسمية السػازنة جدء 

لتخاجع الثقة في الحكػمة والجيسقخاشية التسثضمية. إذا كاف يجب التغمب عمى التحجيات الحالية لعجـ السداواة 
دياسي حػؿ العالع، فشحتاج إلى إعادة ترػر لكيؽية مذاركة الحكػمة والسجتسع في صشع واالستقصاب ال

أف الحكػمات في جسيع أنحاء العالع لجييا األدوات لسػاجية التحجيات  .القخار ؼيسا يخز األمػاؿ العامة
حكػمات بالفعل التي تقابميا، وعمضيا اختيار استخجاـ ىحه األدوات. وفي مػضػع السذاركة العامة تقػـ ال

ا. عمى سبضل السثاؿ، قامت  بجدء مسا تحتاج إلى فعمو ويسكشيا التأسيذ عمى ذلظ لتحدضغ الػضع سخيع 
جسيع الحكػمات ماعجا أربع حكػمات بشذخ بعس وثائق السػازنة عبخ اإلنتخنت أو قامت بحلظ مغ قبل. 

خ اإلنتخنت ولكغ ال تشجح في وضع ولكغ تقػـ دولتاف مغ كل ثبلث دوؿ بشذخ عمى األقل وثيقة واحجة عب
 عبخ اإلنتخنت في الػقت السشاسب.  (تشتجيا بالفعل)وثائق إضاؼية 
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(،  يشبغي أف تتاح لمسؾاطشيؽ فخص السذاركة في صشع IBPيقؾؿ وارف كخافتذيػ )السجيخ التشفيحي لػ 
وإنفاًقا فعااًل. إف فذل السؾازنة واإلشخاؼ عمييا، األمخ الحي يسكؽ أف يؤدي إلى مؾازنات أكثخ إنراًفا 

معغؼ الحكؾمات في إشخاؾ الجسيؾر في صشع القخار أو شخح خظظيا ومؾازناتيا يزعف الثقة ويقؾض 
 الجيسقخاطية ".

 : 2017الى  2006درجات مؤشخ السؾازنة السفتؾحة لمدشؾات مؽ  -
أعجت شخاكة السػازنة الجولية ججوؿ درجات تقػيع السػازنة السفتػحة لمجوؿ السذاركة في عسميات السدح 

، عجد (5 –ممحق رقؼ ) –( 4وتزسؽ الججوؿ رقؼ )( دورات، 6) 2017 – 2006خبلؿ الدشػات 
 الجوؿ السذاركة في كل سشة مغ سشػات السدح، والسعجؿ الحؼ حرمت عميو كل دولة.

 

 الثانيالسبحث 

 مؾازنػػػػة السؾاطػػػػػؽ
مغ ضسغ العشاصخ التي تتزسشيا مؤشخات السػازنة السفتػحة، والتي لع تجرج ضسغ استسارات السدح 

 وبالتالي ال يتزسشيا الؿياس الكسي لسعايضخ السػازنة السفتػحة ىػ ما يدسى بػ "مػازنة السػاشغ". 
عاـ، وىي مكتػبة بمغة عامة  ة عامة رئيدية لجسيػريتع ترسيع مػازنة السػاششضغ لتقجيع معمػمات مالي

يسكغ الػصػؿ الضيا. وتتزسغ مػازنة السػاشغ عشاصخ مخئية لسداعجة القخاء غضخ الستخررضغ عمى فيع 
السعمػمات. ورغع اف اصجارات السػازنة ىي مغ اعجاد الجيات التشفضحية في الدمصة ومذخعة مغ قبل 

شية الستعارؼ عمضيا في عخض السػازنات العامة، اال انو يسكغ اعادة الدمصة التذخيعية وفق االشخ الف
صجار ندخ مشيا بحضث يسكغ لمسػاشغ غضخ الستخرز مغ فيع مكػناتيا بذكل سيل وواضح. وعادة ما إ

يتػلى ىحه السيسة مشطسات السجتسع السجني أو غضخىا مغ مجسػعات السشاصخة، اال انو يجب اف يتع 
ػمات، ألنيا تعسل عمى أضفاء الصابع السؤسدي عمى التداـ الحكػمة بتقجيع صجارىا مغ قبل الحكإ

 سياساتيا بصخيقة مفيػمة لمجسيػر. 
وتأتي أىسية مػازنة السػاششضغ مغ كػنيا تعصي فيسا" راسخا" لمصخؽ العجيجة التي تؤثخ بيا السػازنة عمى 

يو أكثخ مغ معطع وثائق السػازنة حياتيع، مغ خبلؿ تقجيع معمػمات السػازنة بذكل يديل الػصػؿ ال
الؿياسية، اذ أنيا تعدز فيسا" أكبخ لكيؽية أدارة الساؿ العاـ. وبالتالي ال يفيع مغ ذلظ اف الغخض مغ مػازنة 
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وثائق السػازنة الفشية واالكثخ تفريبل" بيا، ولكشيا بػابة ميسة لجخػؿ السػاششضغ الى  استبجاؿالسػاششضغ 
 معشية، ومداءلة الحكػمة عغ كيؽية ادارتيا لمساؿ العاـ.  كأشخاؼضيا لمسذاركة السعخفة التي يحتاجػف ال

 اف السعمػمات التي يجب اف تتزسشيا مػازنة السػاششضغ، تتسثل بسا يأتي: 

االفتخاضات االقترادية الكامشة وراء السػازنة: التػقعات حػؿ الشسػ االقترادؼ والتزخع، وحػؿ  -
 عمى فائس او عجد.  ما اذا كانت السػازنة ستعسل

 مجسع العائجات: شخح عغ مرجر امػاؿ الحكػمة.  -
 مخررات االنفاؽ: شخح لكيؽية انفاؽ الساؿ العاـ، ولساذا.   -
 السبادرات الدياسية اليامة: شخح لمديادات او االنخفاضات الكبضخة في االيخادات او االنفاؽ.  -
 معمػمات حػؿ كيؽية صياغة السػازنة وتشفضحىا.  -
 ات الحكػمية في قصاعات محجدة مثل الرحة والتعميع .. مثبل". الدياس -
معمػمات االتراؿ: تفاصضل الذخز الحؼ يسكغ االتراؿ بو لمحرػؿ عمى مديج مغ  -

 السعمػمات. 
ويسكغ تقجيع مػازنة السػاششضغ بعجة شخؽ مشيا كتضب بديط الى تقخيخ شػيل وشامل. وبغس الشطخ عغ 

لتقجيع معمػمات حػؿ السػازنة بصخيقة مػجدة وسيمة الفيع. كسا يجب اعجاد  الذكل، يجب اف تكػف االولػية
عمى نصاؽ بػسائل االعبلـ ، ونذخىا ، وباألشكاؿ السختمفةمػازنة السػاششضغ بجسيع المغات الخسسية لمببلد

 واسع، وأتاحتيا في الػقت ذاتو تقخيبا" مع السػازنة نفديا. 

يذكل تحػيل وثائق السػازنة الفشية والكمسات السالية الى المغة التي يسكغ لمشاس العاديضغ الػصػؿ الضيا 
تحجيا" رئيديا". ويسكغ اف تداعج عسمية التسثضل البرخؼ والخسػـ التػضيحية، في تػضيح السعمػمات 

 االساسية. ونعخض ؼيسا يمي نساذج مغ مػازنة السػاششضغ في بعس الجوؿ: 

 (6 -)ممحق رقع  2015ازنة السػاششضغ الفمبضشضضغ لعاـ مػ  -
 (7 -)ممحق رقع  2014/2015مػازنة مػاششي تشدانيا لعاـ   -
 (8 -  )ممحق رقع 2014مػازنة مػاششي جشػب افخيؿيا لعاـ  -
 (9 -مػازنة مػاششي جسيػرية مرخ العخبية )ممحق رقع  -
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 السبحث الثالث 

 السؾازنة السفتؾحةتقؾيؼ وضع العخاؽ وفق معاييخ 
 :اف التذخيعات التي حكست مػضػع السػازنة العامة لمجولة في العخاؽ في العرخ الحجيث، ىي

ـ، فقج تع اقخار اوؿ مػازنة لمعخاؽ في سشة 1921اندجاما" مع تذكضل اوؿ حكػمة عخاؾية في  .1
. ثع صجر 1910قانػف اصػؿ السحاسبات العثساني لدشة  ألحكاــ، والتي نطست وفقا" 1921

، والحؼ تزسغ تخػيل وزيخ السالية 1924( لدشة 715نطاـ الدمصة في االمػر السالية  رقع )
صبلحية مخاؾبة معامبلت الجولة السالية وجعمو السدؤوؿ عغ الحدابات الستعمقة بجسيع 

و حق تفتير السعامبلت السالية والحدابات السقبػضات والسجفػعات مغ قبل دوائخ الحكػمة، وخػل
العائجة ألؼ وزارة او دائخة، لكي يتحقق لجيو اف تمظ السعامبلت والحدابات تجخؼ وفق االصػؿ 

  والتعميسات السالية.
(، وقج جاء في االسباب 107صجر قانػف السػازنة العامة السػحجة لمجولة رقع ) 1985في سشة  .2

بالشطخ لعجـ وجػد تذخيع يشطع كيؽية اعجاد السػازنة العامة لمجولة،  القانػف بانو إلصجارالسػجبة 
 .ىحا القانػف  صجارإومخاحل تحزضخىا والجيات السدؤولة عغ التشدضق بضشيا فقج تع 

بعج احتبلؿ العخاؽ مغ قبل الػاليات الستحجة االمخيكية وصجور قخار مجمذ االمغ باعتبارىا سمصة  .3
لدشة  95تبلؼ السػحجة،  قانػف االدارة السالية والجيغ العاـ رقع احتبلؿ، اصجر مجيخ سمصة االئ

( لدشة 107، والحؼ اوقف بسػجبو سخياف العسل بقانػف السػازنة العامة لمجولة رقع )2004
. وقجر تعمق االمخ بسػضػع السػازنة العامة لمجولة، فقج كاف ابخز ما تزسشتو نرػص ىحا 1985

( الغخض مغ القانػف، والحؼ تزسغ  باف القانػف  1السالية ىػ القدع ) باإلدارةالقانػف ؼيسا يتعمق 
بشي عمى ثبلثة مبادْؼ اساسية ىي )الذفاؼية، الذسػلية والػحجة(. وؼيسا يتعمق بسبجأ الذفاؼية فقج 
نز القانػف عمى اف " تشذخ معمػمات السػازنة وفق السعايضخ السقبػلة دوليا"، وتقجـ بصخيقة تديل 

عدز الثقة بيا". ولعل ىحه ىي السضدة الػحضجة التي تزسشيا ىحا القانػف، والتي تمتـد التحمضل وت
 شذخ بيانات السػازنة والحدابات الختامية الدشػية عمى مػقعيا االلكتخوني.ببسػجبيا وزارة السالية 

 :  بضغ ما يميمغ خبلؿ استعخاض تدمدل جسيػرية العخاؽ في معايضخ تقػيع السػازنة السفتػحة الثبلثة، يتو 

رغع اف درجات السؤشخ لمجوؿ السذاركة في عسميات السدح خبلؿ الدشػات  معيار الذفافية: .1
، وكسا مبضغ في 2017و  2015، لع تعخض في ججوؿ مػحج سػػ لمدشتضغ 2017 – 2006
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( 115( مغ مجسػع )109اف العخاؽ قج أحتل التدمدل ) يتبضغ(، اال انو مع ذلظ 1الججوؿ رقع )
( درجة، 89بضشسا بمغ معجؿ تقػيع الجولة االولى في معيار الذفاؼية: نضػزيبلنجا )فدولة مذاركة، 

( درجة، مسا يذضخ حؿيقة الى انعجاـ الذفاؼية في عخض 3نجج اف العخاؽ حرل عمى معجؿ )
 السػازنة العامة لمجولة.

خ بسعيار الذفاؼية، فأنو ال يكفي اف تقػـ الحكػمة العخاؾية بشذخ بيانات السػازنة وقجر تعمق االم 
وعمى سبضل  .العامة برػرة الججاوؿ االجسالية، ولكغ يتػجب االفراح عغ مكػنات ىحه الججاوؿ

السثاؿ فاف تخريرات فرل السشح واالعانات ال تعخض بتفاصضميا، حضث اف الجلضل السحاسبي 
( جية حكػمية وشبو حكػمية ومشطسات 21،  قج تزسغ مشح لػ )2012ة لدشة لػزارة السالي

مجتسع مجني، وال نعمع عجد ىحه الجيات االف، وال مقجار التخريرات السسشػحة لكل مشيا سشػيا" 
( جية حكػمية، والجعع، 15لػ ) باإلعاناتاو أجسالي السشح الدشػية ليا. وكحلظ االمخ ؼيسا يتعمق 

لقخوض الخارجية والسحمية، والسرخوفات االخخػ وبزسشيا التعػيزات )حخوب، والفػائج عمى ا
السداعجات الخارجية قج كحلظ فأف ججوؿ ضحايا، مختمفة( والغخامات، وااللتدامات والسداىسات. 

( جامعة ومشطسة ومجمذ وىضئة وصشجوؽ ومعيج واتحاد وجياز ومخكد ومجمذ 112تزسغ )
سية وأمانة ومجسع وفخع ومعاىجة وشبكة ولجشة وقسة وشخكة وجسعية وأكادي وإدارة ورابصة 

وال نعمع ؼيسا اذا  ،( جية153ومداىسة ومؤسدة. اما السداىسات الجولية فقج بمغت حدب الجلضل )
، وال مقجار التخريرات الدشػية التي 2019زاد عجد تمظ الجيات او نقز حتى مػازنة عاـ 

 تسشح ليا.  
 معيار الخقابة:  .2

ا تدمدل العخاؽ ضسغ معجؿ قػة الجياز التذخيعي )البخلساف(، لػججنا اف العخاؽ يحتل اذا اخحن
( 91( درجة، ؾياسا" بالشخويج التي احتمت التدمدل االوؿ وبسعجؿ )55( وبسعجؿ )59التدمدل )

درجة، االمخ الحؼ يعبخ عغ ضعف دور البخلساف واداءه لجوره التذخيعي والخقابي، رغع اف ىحه 
تعبخ عغ تقضيع لمشرػص التذخيعية لمدمصة التذخيعية في العخاؽ أكثخ مشيا عغ تقػيع  الجرجة قج

 الفعمي لمبخلساف. لؤلداء
اما اذا اخحنا بتدمدل العخاؽ ضسغ معجؿ قػة الجياز االعمى لمتجقضق )ديػاف الخقابة السالية(، 

بالدػيج التي احتمت التدمدل ( درجة، ؾياسا" 65( وبسعجؿ )56لػججنا اف العخاؽ يحتل التدمدل )
 ( درجة.98( وبسعجؿ )1رقع )
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اخحنا بسػقع العخاؽ ضسغ معجؿ قػة االجيدة الخقابية )الدمصة التذخيعية والجياز االعمى  واذا
( درجة ؾياسا" بالشخويج التي احتمت 55( وبسعجؿ )61لمتجقضق(، لػججنا اف العخاؽ يحتل التدمدل )

 رجة.  ( د93التدمدل االوؿ وبسعجؿ )
(، رغع اف 61، 56، 59ولعل الجانب االيجابي في ىحا التقػيع اف العخاؽ كاف ضسغ التدمدبلت )

الباحث يخػ اف ىحا التقجـ في مدتػػ تقػيع العخاؽ ضسغ ىحا السعيار يخجع الى تقػيع لشرػص 
 الخقابية. لؤلجيدةالفعمي  لؤلداءقانػنية أكثخ مشيا تقػيع 

  معيار السذاركة العامة:   .3
( والخاص بتقػيع السذاركة الجساىضخية في مدح السػازنة السفتػحة 3كسا تبضغ مغ ججوؿ رقع )

( درجة، 1( وبسعجؿ )96) لالتدمد(، نجج اف العخاؽ قج احتل 2017، 2015، 2012لمدشػات )
( درجة. ورغع اف السعجؿ العاـ 71( وبسعجؿ )1ؾياسا" بكػريا الجشػبية التي احتمت التدمدل رقع )

مسذاركة الجساىضخية في السػازنة السفتػحة في مخاحل االعجاد والخقابة كاف متجنيا" بذكل عاـ ل
( درجة لسعجؿ الذفاؼية، و 89لجسيع الجوؿ حضث انخفس معجؿ الجولة ذات التدمدل االوؿ مغ )

ل ( درجة لسعجؿ السذاركة الجساىضخية، مسا يجل71( درجة لسعجؿ قػة االجيدة الخقابية، الى )93)
كاف معجؿ التقػيع عمى السدتػػ عمى ضعف السذاركة الجساىضخية عمى السدتػػ العالسي، اذ 

( دوؿ ضسغ معجؿ 7(، و )80 – 61( دولة عمى تدمدل ضسغ معجؿ )2)الجولي اف حرمت 
( 20 – 0( دولة ضسغ معجؿ )62(، و )40- 21( دولة ضسغ معجؿ )31(، و )60 – 40)

في  فقط لجييا مذاركة واحجة مغ ججوؿ التقػيع ألف( دولة 13اد )استبعب قسشادرجة. عمسا" بانو 
 السدح. 

 

  :االستشتاجات
لعخاؽ، ىػ البمج الخائج في وضع أسذ السػازنة العامة لمجولة ومفاـيسيا، مشح القخف الثالث ا .1

 . قبل السيبلد
الستعاؾبة عمى ، بادرت الحكػمات العخاؾية 1921مع انذاء الجولة العخاؾية الحجيثة عاـ  .2

وضع القػانضغ واالنطسة والتعميسات التي تشطع أسذ العسل السالي لمجولة، وعمى وجو 
 . الخرػص مشيا ما يتعمق بسػضػع السػازنة العامة لمجولة والسحاسبة الحكػمي
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مغ قبل الػاليات الستحجة االمخيكية  لمعخاؽ ، وقبل االحتبلؿ البلشخعي2003حتى العاـ  .3
العخاؽ يقجـ خبختو الى الجوؿ العخبية واالجشبية في مجاؿ السػازنة العامة وحمفائيا، كاف 

والحدابات الحكػمية، مغ خبلؿ مشطسات االمع الستحجة والجامعة العخبية، ومغ خبلؿ 
 . االتفاؾيات الثشائية

بعج االحتبلؿ االمخيكي الغاشع لمعخاؽ، والتي مغ بضغ أىجافو تفكيظ الجولة العخاؾية الحجيثة،  .4
وأنذاء دولة فاشمة تخجـ االحتبلؿ وتحقق أىجافو، فقج تخاجع أداء السؤسدات السالية في 
العخاؽ، وتفذى الفداد السالي واالدارؼ، وأنخفس مدتػػ االداء الحكػمي في الجػانب السالية 

 . عمى وجو الخرػص بذكل كبضخ
السفتػحة الحؼ تقػـ بو ، في أعساؿ مدح السػازنة 2010تعتبخ مذاركة العخاؽ مشح العاـ  .5

، عسبل" إيجابيا". اال أنو في الػقت نفدو يتصمب مغ 2006شخاكة السػازنة الجولية مشح العاـ 
الجيات السخترة في العخاؽ الػفاء بالتدامات ىحا السدح، وتصػيخ مدتػػ االداء بسا يمبي 

 . حرػؿ العخاؽ عمى مخاكد متقجمة في نتائج السدح
أداء العخاؽ وفق معايضخ السػازنة السفتػحة وفي ضػء نتائج السدح أضيخت نتائج تقػيع  .6

 : لدشػات مذاركة العخاؽ، الشتائج التالية
( درجة مغ مجسػع درجات السعيار البالغة 3معيار الذفاؼية: حرل العخاؽ عمى معجؿ ) .6-1

 . ( دولة115( مغ مجسػع )109( درجة، وبالتالي يكػف تدمدل العخاؽ )100)
( درجة مغ مجسػع درجات السعيار 55ة: حرل العخاؽ عمى معجؿ )معيار الخقاب .6-2

 .( دولة115( مغ مجسػع )61( درجة، وبالتالي يكػف تدمدل العخاؽ )100والبالغة )
( درجة مغ مجسػع درجات السعيار 1معيار السذاركة العامة: حرل العخاؽ عمى معجؿ ) .6-3

 . ( دولة115( مغ مجسػع )96( درجة، وبالتالي يكػف تدمدل العخاؽ )100والبالغة )
كانت نتائج تقػيع السػازنة العامة لجسيػرية العخاؽ وفق معايضخ السػازنة السفتػحة في التقػيع  .7

، 2012، 2010، 2008، 2006العاـ لمجوؿ السذاركة في عسميات السدح لمدشػات )
(، حرػؿ العخاؽ عمى تقػيع عغ مذاركتو في أعساؿ السدح لمدشػات 2017، 2015

( درجة، 100( درجة مغ مجسػع )3(، عمى معجؿ )2017، 2015، 2012، 2010)
 . ( دولة115( مغ مجسػع )98وبتدمدل )
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 :ياتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتؾص
اف العػػخاؽ ال تشقرػػو حاليػػا" التذػػخيعات وال الخبػػخات وال الكػػػادر السؤىمػػة، لتعػػجيل مػقعػػو فػػي  .1

تشقرو االرادة الػششيػة مػغ الدػمصتضغ التذػخيعية مجاؿ تقػيع معايضخ السػازنة السفتػحة، وإنسا 
 .والتشفضحية لمشيػض بحلظ

أف يتع اعتساد نطاـ مػازنة السػاشغ، في عخض السػازنة العامة الدشػية، لتعديد نقتخح  .2
  العبلقة بضغ الذعب والدمصتضغ التذخيعية والتشفضحية.
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  :  ىَ تد ٍ إٔد ف  ىتٍَْ   –( 1ٍي ق زقٌ )

 

 

 ٕدف  ىت ٌ٘و  ى  ىٌ 17

 ع٘ة خٍَع  ى يد ُ  ىفقٍسة ٗ ىغٍْ  ٗ ىَت٘سط  (،  ت َِ 17ًٕٗ )إٔد ف  ىتٍَْ   ىَ تد ٍ  

 ىدخو ىي َو ىت صٌص   ش ٕ ز ٍع  ألخر ب  عت  ز حَ ٌ  م٘مب  ألزض. ٗ دزك ٕرٓ 

ً إىى خْب ٍع    ستس  ٍدٍ    ىتً   ًْ   ٕد ف بأُ  ىق  ء عيى  ىفقس ٌدب أُ ٌ ٍس خْ  

 ىَْ٘   قتص  ي مَ  ٗ تْ ٗه ٍدَ٘ع  ٍِ   حتٍ خ     ختَ عٍ  بَ  فً ذىل  ىت يٌٍ 

 .ٗ ىص   ٗ ى َ ٌ    ختَ عٍ  ٗفسص  ى َو ٍع ٍ  ىد   غٍس  ىَْ خ ٗحَ ٌ   ى ٍئ 

  ٕدفً  ٗ ٖدف إىى  ىت  ٍو ٍع  ألٗخٔ  ىثالث  ىيتٍَْ 17ٗ  ٌ إٔد ف  ىتٍَْ   ىَ تد ٍ  

  : ىَ تد ٍ ، ًٕٗ

 

 :أٗ ":   ىسف ٍٕ    قتص  ٌ 

  ىفقس .1
  ىد٘ع ٗ ألٍِ  ىغر ئً .0
  ىص   .3
  ىت يٌٍ .4
  ىَ  ٗ ة بٍِ  ىدْ ٍِ ٗ َنٍِ مو  ىْ  ء .5
  ىٍَ ٓ ٗخدٍ    ىصسف  ىص ً .6

 

 :ث ٍّ ":  ىتٍَْ    ختَ عٍ 

  ىط ق  .7
  ىَْ٘   قتص  ي .8
  ى ٍْ   ألس سٍ  .9

  ى يد ُ ى د ٍِ  ّ د ً  ىَ  ٗ ة   خو  .12
  ىَدُ .11
 أَّ ط  ستٖالك ٗإّت ج ٍ تد ٍ  .10

 

 :ث ىث "  ى َ ٌ   ى ٍئٍ 

  غٍس  ىَْ خ .13
  ىَ ٍط   .14
  ىتْ٘ع  ى ٍ٘ى٘خً ٗ ىتص س .15
  ى الً ٗ ى د ى  .16
  ىشس م   .17
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2017 - 2015( معيار الذفافية لمدشؾات 2( ممحق رقؼ )1ججوؿ رقؼ )  

 انذونت  
2015 2017 

  

انًجًىع 

انعاو 

 نهطُتيٍ 
 انًعذل 

 درجت  درجت    درجت  درجت 

 89 177   89 88 َيىزيالَذا 1
 88 175   89 86 جُىب إفريميا 2
 87 174   87 87 انطىيذ 3
 85 169   85 84 انُرويج 4
 79 158   77 81 انىالياث انًتحذة 5
 77 154   77 77 انبرازيم 6
 75 150   74 76 فرَطا 7
 75 150   75 75 روياَيا 8
 75 149   74 75 انًًهكت انًتحذة 9
 74 74   74   أضترانيا 10
 74 148   82 66 جىرجيا 11
 74 148   73 75 بيرو 12
 73 146   73 73 إيطانيا 13
 73 146   72 74 روضيا 14
 73 145   79 66 انًكطيك 15
 71 71   71   كُذا 16
 70 140   69 71 أنًاَيا 17
 69 137   69 68 ضهىفيُيا 18
 66 131   66 65 بهغاريا 19
 66 131   67 64 انفهبيٍ 20
 65 130   61 69 جًهىريت انتشيك 21
 65 130   66 64 انبرتغال 22
 63 125   60 65 كىريا انجُىبيت 23
 62 123   64 59 إَذوَيطيا 24
 62 123   59 64 بىنُذا 25
 61 122   60 62 أوغُذا 26
 60 60   60   انياباٌ 27
 59 118   63 55 األردٌ 28

جًهىريت  29

 انذوييُيكاٌ
51 66 

  117 59 
 58 58   58   يىنذوفا 30
 58 116   59 57 ضهىفاكيا 31
 58 115   57 58 تشيهي 32
 56 112   54 58 إضباَيا 33
 55 110   56 54 كىضتاريكا 34
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 55 110   57 53 كرواتيا 35
 55 109   50 59 األرجُتيٍ 36

جًهىريت  37

 ليرغيسضتاٌ
54 55 

  109 55 
 54 107   50 57 كىنىيبيا 38
 54 107   61 46 جىاتيًاال 39
 53 105   50 55 بابىا غيُيا انجذيذة 40
 52 104   53 51 كازاخطتاٌ 41
 51 102   58 44 تركيا 42
 51 101   50 51 غاَا 43
 50 100   54 46 أوكراَيا 44
 50 99   49 50 اإلكىادور 45
 49 98   45 53 انطهفادور 46
 49 98   56 42 تايالَذ 47
 49 97   41 56 بُجالديش 48
 49 97   54 43 هُذوراش 49
 49 97   46 51 يُغىنيا 50
 48 96   50 46 َاييبيا 51
 48 95   46 49 انًجر 52
 47 94   48 46 انهُذ 53
 47 94   46 48 كيُيا 54
 47 94   51 43 انطُغال 55
 46 92   46 46 يانيسيا 56
 46 91   49 42 أفغاَطتاٌ 57
 46 91   26 65 ياالوي 58
 45 90   43 47 صربيا 59
 45 90   38 52 ضيرانيىٌ 60
 45 89   43 46 َيكاراجىا 61
 44 88   50 38 أنباَيا 62
 44 87   44 43 باكطتاٌ 63
 43 43   43   باراجىاي 64
 43 85   34 51 أرربيجاٌ 65
 43 85   39 46 ياني 66
 42 84   39 45 بُيٍ 67
 42 83   45 38 انًغرب 68
 42 83   44 39 ضريالَكا 69
 41 81   40 41 تيًىر انشرليت 70
 41 81   39 42 تىَص 71
 40 79   41 38 يىزيبيك 72
 39 78   35 43 انبىضُت وانهرضك 73
 38 76   52 24 َيبال 74
 37 74   36 38 نيبريا 75
 36 72   37 35 يمذوَيا 76
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جًهىريت انكىَغى  77

 انذيًمراطيت
39 29 

  68 34 
 34 34   34   يذغشمر 78
 34 67   24 43 بىركيُا فاضى 79
 34 67   33 34 تريُذاد وتىباجى 80

81 
ضاو تىيي إي 

 بريُطيبي
29 31 

  60 30 
 29 58   22 36 رواَذا 82
 29 58   23 35 زيًبابىي 83
 29 57   41 16 يصر 84
 28 56   41 15 فيجي 85
 28 56   10 46 تُساَيا 86
 28 55   8 47 بتطىاَا 87
 28 55   30 25 طاجيكطتاٌ 88
 26 51   25 26 أَغىال 89
 26 51   7 44 انكاييروٌ 90
 24 24   24   كىث ديفىار 91
 24 47   8 39 زايبيا 92
 21 41   17 24 َيجيريا 93
 17 34   0 34 انيًٍ 94
 17 33   15 18 فيتُاو 95
 14 28   20 8 كًبىديا 96
 14 27   10 17 بىنيفيا 97
 14 27   13 14 انصيٍ 98
 11 22   3 19 انجسائر 99
 9 17   0 17 انُيجر 100
 8 8   8   جسر انمًر 101
 8 8   8   انصىيال 102
 7 7   7   بىروَذي 103
 6 12   2 10 انطىداٌ 104
 5 5   5   جُىب انطىداٌ 105
 5 9   7 2 يياًَار 106
 4 8   0 8 فُسويال 107
 3 6   2 4 تشاد 108
 3 6   3 3 انعراق 109
 3 3   3   ضىازيالَذ 110
 3 5   3 2 نبُاٌ 111
 2 4   0 4 غيُيا االضتىائيت 112

113 
انعربيت انًًهكت 

 انطعىديت
0 1 

  1 1 
 0 0   0   نيطىتى 114
 0 0   0 0 لطر 115
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 (: انًشاركت انجًاهيريت في يطح انًىازَاث انًفتىحت4( يهحك رلى )3جذول رلى )

 2117 - 2112نهطُىاث 

 انبهذ  
2012 2015 2017 

 

 ىَدَ٘ع 

 ى  ً 

 ىيدزخ   
 انًعذل 

 درجت درجت   درجت درجت درجت
 39 83 92 كىريا انجُىبيت  1

 
214 71 

 59 65 58 َيىزيهُذا  2
 

182 61 
 57 58 56 انًًهكت انًتحذة  3

 
171 57 

 41 67 53 انفهبيٍ  4
 

161 54 
 22 69 58 انىالياث انًتحذة  5

 
149 50 

 24 65 58 جُىب أفريميا  6
 

147 49 
 17 75 53 انُرويج  7

 
145 48 

 35 71 36 انبرازيم  8
 

142 47 
 11 56 58 ضهىفيُيا  9

 
125 42 

 22 46 47 جىرجيا  10
 

115 38 
 17 48 50 انطىيذ  11

 
115 38 

 24 44 45 بىنُذا  12
 

113 38 
 35 44 25 انًكطيك  13

 
104 35 

 15 46 39 كىنىيبيا  14
 

100 33 
 26 38 36 كرواتيا  15

 
100 33 

 17 40 42 فرَطا  16
 

99 33 

17 
جًهىريت 

 لرغيسضتاٌ 
11 52 31 

 

94 31 

 22 38 33 بهغاريا  18
 

93 31 
 22 29 36 غاَا  19

 
87 29 

 15 33 39 كيُيا  20
 

87 29 
 30 23 31 أوكراَيا  21

 
84 28 

 9 42 28 جًهىريت انتشيك  22
 

79 26 
 22 40 17 بيرو  23

 
79 26 

 15 44 19 يالوي  24
 

78 26 
 22 36 19 إَذوَيطيا  25

 
77 26 

 13 27 31 األرجُتيٍ  26
 

71 24 
 13 25 33 رواَذا  27

 
71 24 

 28 23 19 أوغُذا  28
 

70 23 
 13 25 31 َيجيريا  29

 
69 23 

 15 40 14 زايبيا  30
 

69 23 
 7 35 25 إيطانيا  31

 
67 22 

32 
جًهىريت 

 انذوييُيكاٌ 
25 23 17 

 

65 22 
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 11 31   انًجر  33
 

42 21 
 13 25 25 روضيا  34

 
63 21 

 7 42 14 تايالَذ  35
 

63 21 
 7 42 14 فيتُاو  36

 
63 21 

 17 23 22 أنًاَيا  37
 

62 21 
 6 42 14 روياَيا  38

 
62 21 

 9 25 28 ضهىفاكيا  39
 

62 21 
 15 33 14 تُساَيا  40

 
62 21 

 7 31 22 هُذوراش  41
 

60 20 
 24 19 17 َيبال  42

 
60 20 

 6 31 19 ضيرانيىٌ  43
 

56 19 
 6 27 22 االكىادور  44

 
55 18 

 13 27 14 كازاخطتاٌ  45
 

54 18 
 15 25 14 انبرتغال  46

 
54 18 

 15 27 11 أفغاَطتاٌ  47
 

53 18 
 15 19 19 بىتطىاَا  48

 
53 18 

 7 27 19 كىضتاريكا  49
 

53 18 
 9 23 19 انبىضُت وانهرضك  50

 
51 17 

 15 19 17 انهُذ  51
 

51 17 
 22 12 17 يانيسيا  52

 
51 17 

 11 27 11 األردٌ  53
 

49 16 
 7 27 14 تريُيذاد وتىباغى  54

 
48 16 

 13 23 11 بُجالديش  55
 

47 16 
 7 29 11 انكاييروٌ  56

 
47 16 

 7 23 17 فُسويال  57
 

47 16 
 11 23 11 شيهي  58

 
45 15 

 7 19 19 يُغىنيا  59
 

45 15 
 30 10 3 جىاتيًاال  60

 
43 14 

 11 21 11 نيبيريا  61
 

43 14 
 9 10 22 تيًىر انشرليت  62

 
41 14 

 9 15 17 زيًبابىي  63
 

41 14 
 6 23 11 بابىا غيُيا انجذيذة  64

 
40 13 

 6 17 14 انطهفادور  65
 

37 12 
 11 19 6 أرربيجاٌ  66

 
36 12 

 15 10 11 فيجي  67
 

36 12 
 11 15 8  ضري الَكا 68

 
34 11 

 2 17 14 إضباَيا  69
 

33 11 
 0 21 11 تركيا  70

 
32 11 

 2 21 8 صربيا  71
 

31 10 
 2 21 8 تىَص  72

 
31 10 

 7 19 3 طاجيكطتاٌ  73
 

29 10 
 2 15 11 أنباَيا  74

 
28 9 
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 0 10 17 بىركيُا فاضى  75
 

27 9 
 11 8 8 يصر  76

 
27 9 

 6 10 11 باكطتاٌ  77
 

27 9 
 9 17 0 بُيٍ  78

 
26 9 

 6 6 14 انصيٍ  79
 

26 9 
 2 13 11 انطُغال  80

 
26 9 

 7 12 6 أَجىال  81
 

25 8 

82 
جًهىريت انكىَغى 

 انذيًمراطيت 
3 13 9 

 

25 8 

 6 4 11 ياني  83
 

21 7 
 11 6 3 َيكاراجىا  84

 
20 7 

 0 15 3 َاييبيا  85
 

18 6 
 7 2 8 يىزيبيك  86

 
17 6 

 13 0 3 بىنيفيا  87
 

16 5 
 0 10 6 انيًٍ  88

 
16 5 

 0 0 14 انجسائر  89
 

14 5 
 0 6 8 يمذوَيا  90

 
14 5 

 4 8 0 كًبىديا  91
 

12 4 
 0 6 6 يياًَار  92

 
12 4 

 0 2 6 انًغرب  93
 

8 3 
 0 4 3 ضاو تىيي  94

 
7 2 

 0 6 0 نبُاٌ  95
 

6 2 
 0 4 0 انعراق  96

 
4 1 

 0 4 0 انُيجر  97
 

4 1 

98 
انًًهكت انعربيت 

 انطعىديت 
3 0 0 

 

3 1 

 0 2 0 تشاد  99
 

2 1 
 0 2 0 غيُيا االضتىائيت  100

 
2 1 

 2 0 0 لطر  101
 

2 1 
 0 0   انطىداٌ  102

 
0 0 

 41     اضترانيا 103
 

    
 0     بىروَذي 104

 
    

 39     كُذا 105
 

    
 0     جسر انمًر  106

 
    

 0     ديفىار كىث 107
 

    
 20     انياباٌ 108

 
    

 0     نيطىتى 109
 

    
 9     يذغشمر 110

 
    

 7     يىنذوفا 111
 

    
 11     باراجىاي 112

 
    

 2     انصىيال 113
 

    
 2     جُىب انطىداٌ  114

 
    

 0     ضىازيالَذ 115
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 ( مؾازنة السؾاطشيؽ الفميبيشيؽ:6ممحق رقؼ )
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 ( مؾازنة السؾاطشيؽ التشدانييؽ:7ممحق رقؼ )
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 في جشؾب أفخيكيا: السؾاطشيؽ( مؾازنة 8ممحق رقؼ )
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 ( مؾازنة السؾاطشيؽ السرخييؽ:9ممحق رقؼ )
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  :السخاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

       - https://www.internationalbudget.org 

       -  ZveřejnilMichal Holub 

       - Lee and Johnson 

       - Wikipedia 
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 اثر خصبئص الرَبدٌ يف إدارح االزهخ السراعُخ يف العراق

 

 

 الذكتىر مجبل أمحذ الذورٌ                

 السمخص

لسا يسخ بو العخاؽ مغ ضخوؼ استثشائية كاف ليا التأثضخ عمى القصاع الدراعي الحؼ تخدػ كثضػخا ومػا يتصمػب 
وقجرات وشاقات عالية لخمق اضافات ججيجة وابتكػارات خبلقػة تبلقػي شمبػا ورواجػا ذلظ مغ جيػد استثشائية 

في القصاع الدراعي او انذاء مذاريع ججيجة وفعاليات مزافة تتجدػج فػي العسػل الخيػادؼ الػحؼ يقػػده انػاس 
 قػػادريغ عمػػى خمػػق كػػل مػػا ىػػػ ججيػػج والػػحيغ يستمكػػػف القػػجرة عمػػى تحػيػػل االفكػػار الػػى اعسػػاؿ خبلقػػة والتػػي

 تتسثل بشساذج اعساؿ ججيجة تحقق نسػ اقترادؼ شػيل االمج.

ييػػجؼ البحػػث الػػى ؾيػػاس اثػػخ خرػػائز الخيػػادؼ واالعسػػاؿ االداريػػة فػػي ادارة االزمػػة الدراعيػػة فػػي العػػخاؽ 
والتػػي تػػػتمخز مذػػػاكميا فػػػي اف الصػػخؽ التقمضجيػػػة فػػػي الدراعػػػة ىػػػي االكثػػخ اسػػػتخجاما, خاصػػػة لػػػجػ صػػػغار 

التػقضتػػػات الدراعيػػػة وضػػػعف انتطاميػػػا وكػػػحلظ قمػػػة اسػػػتخجاـ السدػػػتمدمات البلزمػػػة السػػػدارعضغ وعػػػجـ التقضػػػج ب
لتحقضػػػق االنتػػػاج االفزػػػل, اضػػػافة الػػػى انخفػػػاض كفػػػاءة االرض الدراعيػػػة بدػػػبب قمػػػة السيػػػاه وارتفػػػاع درجػػػة 

 السمػحة, وتتػج السذاكل بالػضع الدياسي واالقترادؼ الحالي لمعخاؽ .

الوؿ مشيجية البحث التي تسثل اىسية واىػجاؼ البحػث ومذػكمتو, امػا تكػف البحث مغ اربع مباحث تزسغ ا
السبحث الثاني فقج سمط الزػء عمى الجانب الشطخؼ الحؼ غصى السفيػـ الخاص لكل مغ الخيادة والخيادؼ 
وخرائز الخيادؼ اضػافة الػى مفيػػـ االزمػة وادارة االزمػات, فػي حػضغ ركػد السبحػث الثالػث عمػى الجانػب 

غ الػاقع الحالي لمقصاع الدراعي واالزمػة الخانقػة الستسثمػة فػي تمبيػة ىػحا القصػاع الحتياجػات العسمي الستزس
السجتسع الخئيدية, وخمز البحث في مبحثو الخابػع الػى مجسػعػة مػغ االسػتشتاجات والتػصػيات التػي تعتبػخ 

الػػػحات السشطسػػػات الخياديػػػة مرػػػجرا  ومعضشػػػا  لمعسػػػل عمػػػى تعديػػػد السضػػػدة التشافدػػػية بػػػضغ مشطسػػػات االعسػػػاؿ وب
الدراعية والتػصل الى صيغة يتع مغ خبلليا التغمب عمى جسيع السذاكل الدراعية التي يعػاني مشيػا العػخاؽ 
حاليا ومغ ثع الشيػض بيا القصػاع السيػع والػصػػؿ بػو الػى مدػتػيات متقجمػة فػي االنتػاج الدراعػي وبجسيػع 
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تقػػجيخ وزيػػادة كسيػػات ونػعيػػات االنتػػاج بذػػكل  اشػػكالو والػػحؼ سػػضؤدؼ الػػى تحقضػػق االكتفػػاء الػػحاتي عمػػى اقػػل
 كبضخ مغ خبلؿ استخجاـ تقشيات متصػرة.

 الكمسات الجالة :

 الخيادة, الخيادؼ, االزمة, ادارة االزمة, القصاع الدراعي في العخاؽ

 

 انًمذيت   

و ابتكػار شػضئا تعشي الخيادة الدبق في مضػجاف مػا، اضػافة الػى انيػا تعشػي ادارة شػضئا ججيػجا فػي مضجانػو ا     
ججيػػجا يبلقػػي شمبػػػا ورواجػػا مػػا , والخيػػػادة قػػج تكػػػف انذػػػاء مذػػخوع ججيػػج او الؿيػػػاـ بفعاليػػة مزػػػافة او ادارة 

ليدػػت حكػػخا عمػػى اقامػػة مذػػخوع ججيػػج بػػل تعشػػي مسارسػػة السػػجراء  فأنيػػاالسػػػارد لتقػػجيع شػػيء ججيػػج، وبالتػػالي 
ججيػػػجة او انذػػػاء خصػػػػط انتػػػاج ججيػػػجة  العػػػاممػف فػػػي السشطسػػػات لشذػػػاط ييػػػجؼ الػػػى تقػػػجيع سػػػمع وخػػػجمات

ولزساف بقػاء واسػتسخارية االنذػصة الججيػجة فانػو يتصمػب مػغ السػجراء ادارة مػػاردىع السحػجودة بصػخؽ تختمػف 
 عغ االسمػب التقمضجؼ السعتسج مغ قبل االخخيغ، وتزسغ البحث اربع مباحث تسثمت بسا يأتي:

 أىجاؼ البحث ومذكمة البحث واسئمتيا.السبحث االوؿ : مشيجية البحث التي تسثل أىسية و 

السبحػػث الثػػاني: الجانػػب الشغػػخي الػػحي غظػػى مفيػػـؾ كػػل مػػؽ الخيػػادة والخيػػادي وخرائرػػو اضػػافة الػػى 
 مفيـؾ االزمة وادارة االزمات ومخاحل نغاـ ادارة االزمات.

 السبحث الثالث : الجانب السيجاني السيتؼ بظخيقة البحث واجخاءاتو .

 التؾصيات التي تؾصل الييا البحث.االستشتاجات و السبحث الخابع : 

 

 التعخيفات االجخائية
ىػ الفخد القادر عمى  االبجاع  والتسضد مغ خبلؿ إدارة السػارد بشجاح و يتخح مػغ السخػاشخ فخصػا   :الخيادي

د في بضئة لئلنجاز والشجاح وإنتاج أفكار و مشتجات ججيجة تعدز مضدة مشطستو التشافدية وتكدبو التسضد والتفخ 
 األعساؿ.
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وىػي  ) القػجرة  بالخيػادة تستع الفػخد  عمى تجؿ التي والدمػكيات الخرائز مجسػعة ىي:الخيادي خرائص
 عمى التحكع بالحات، القجرة عمى اتخاذ القخار، القجرة عمى اإلنجاز، االىتساـ بالػقت، الثقة بالشفذ(.

طسػة قػج يكػػف مخغػػب ؼيػو او غضػخ شحجث غضخ متػقع أو متػقػع أحيانػا  يػؤدؼ الػى  تغضضػخ فػي الس األزمة :
 مخغػب ؼيو.

 

 

 السبحث االوؿ : مشيجية البحث

 أىسية البحث

تعتبخ االزمات وبكل اشكاليا مغ العػامػل السػؤثخة عمػى مشطسػات االعسػاؿ كسػا اف انتقاليػا مػغ مكػاف آلخػخ 
ذلػظ الػى التقػجـ التكشػلػػجي واالنفتػاح الػحؼ سػاد العػالع كمػو مسػا ادػ الػى اف يكػف بذكل سخيع ججا ويعػػد 

 تكػف العبلقات بضغ السشطسات عبلقات متذعبة ومتذابكة.

وتأتي اىسية ىحا البحث كػنو يخكد عمى مجػ قجرة السشطسات عمى مػاجية االزمات قبل وقػعيا وذلظ مػغ 
 البذخية لسػاجية كل انػاع االزمات.خبلؿ استغبلؿ امكانياتيا السادية وكفاءاتيا 

ويخكػػػد ىػػػحا البحػػػث عمػػػى دور العػػػاممضغ وبالػػػحات الخيػػػاديضغ فػػػي مضػػػجاف الدراعػػػة لسػاجيػػػة االزمػػػات وكيؽيػػػة 
 الترخؼ قبل وعشج وقػعيا .

 مذكمة البحث 

تػػػػشبع مذػػػكمة البحػػث مػػػغ تعػػػخض القصاعػػات االقترػػػادية بذػػػكل عػػاـ والقصػػػاع الدراعػػػي بذػػكل خػػػاص الػػػى 
اخميػػة وخارجيػػة عجيػػجة تػػؤدؼ الػػى وقػػػع االزمػػات حضػػث اف ىشػػاؾ مشافدػػة شػػجيجة فػػي القصػػاع ضػػغػشات د

الدراعي في داخل وخارج القصخ األمخ الحؼ يدتػجب وجػد مػضفضغ رياديضغ قادريغ عمػى التعامػل مػع ىػحه 
مػغ ىػحا األزمات وإدارتيا بذكل يحافع عمى أداء ىػحا القصػاع ويعػدز مػغ مضدتػو التشافدػية لػحا فػإف الغػخض 

 البحث ىػ معخفة تأثضخ خرائز وإدارة االزمة في القصاع الدراعي . 
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 أسئمة البحث

   يسكغ التعبضخ عغ عشاصخ مذكمة البحث مغ خبلؿ التداؤالت التالية: 

 ما أثخ خرائز الخيادؼ في إدارة االزمة الدراعية ؟-1

 الدراعية ؟ما اثخ القجرة عمى التحكع بالحات في إدارة األزمة  -2

 ما اثخ القجرة عمى اتخاذ القخار في إدارة األزمة الدراعية ؟ -3

 ما اثخ القجرة عمى االنجاز في إدارة األزمة الدراعية؟  -4

 أىجاؼ البحث
 ييجؼ ىحا البحث الى :

 التعخيف بالخيادة والخيادؼ وخرائرو في مشطسات االعساؿ. -1
ة االزمػة وقػػجرة الخيػادؼ عمػػى مػاجيػة االزمػػات التػي تعرػػف بيػاف العبلقػة بػػضغ خرػائز الخيػػادؼ وادار  -2

 بالسشطسات.
حاجة القصاعػات االقترػادية الػى الخيػاديضغ وبالػحات القصػاع الدراعػي كػػف االزمػات التػي قػج تػاجػو ىػحا -3

مػشيع، ووجػػد الخيػاديضغ يػؤدؼ  السػدارعضغالقصاع ليػا اثػار سػمبية كبضػخة عمػى عسػـػ الذػعب العخاقػي وخاصػة 
 مػاجية تمظ االزمات او تخؽيفيا. حتسا الى

 السبحث الثاني: الجانب الشغخي 
 اوال: الخيادة 

تعػػجد البػػاحثػف فػػي تعػػخيفيع لمخيػػادة وتحجيػػج مفيػميػػا , فسػػشيع مػػغ عػػخؼ الخيػػادة عمػػى انيػػا " عسميػػة حخكيػػة 
يػا والسيػارات البذػخية , وىػي مسكشػة التصبضػق فػي وذات مخاشخة , تتزػسغ تػليفػة مػغ راس السػاؿ والتكشػلػج

 ,sethi ,Jyotsna ,2005جسيع االعساؿ برخؼ الشطخ عغ حجسيا وتػجييا االقترادؼ او الخجمي " )
p2 ) 

ومػػشيع مػػغ عخفيػػا " عسميػػة بػػجء عسػػل تجػػارؼ وتشطػػيع السػػػارد الزػػخورية لػػو مػػع افتػػخاض السخػػاشخ والسشػػافع 
 ( Daft, Richard, 2010, p602السختبصة بو " )
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بػة  ءال شػيكسا وعخفت بانيا " نذاط مبجع , وىي القابمية عمى تكػيغ وبشاء شيء مػا مػغ  عسميػا وانيػا مـػ
االحدػػاس والفخصػػة التػػي يخاىػػا االخػػخوف مذػشػػة ومتشاقزػػة , ؼيسػػا يسثػػل الخيػػادؼ ىػػػ السبتكػػخ الػػحؼ يخمػػق 
االعسػػاؿ مػػغ خػػبلؿ مشطسػػات او شخائػػق انتػػاج او اسػػػاؽ او اشػػكاؿ ججيػػجة مػػغ السشطسػػات مػػغ اجػػل تحقضػػق 

سػػاؿ الخياديػػة مػػغ خػػبلؿ احتزػػاف الثػػخوة ويسكػػغ اف تدػػاىع حاضػػشات االعسػػاؿ بذػػكل مباشػػخ فػػي دعػػع االع
 ,liussa, Fernandoالسذخوعات السختمفة مشح بجايتيا مغ خبلؿ تػفضخ راس الساؿ السادؼ السرػخفي " )

2009, p4) 

ؼيسا عخفيا ) الشجار والعمي ( بانيا " انذػاء شػيء ججيػج ذؼ ؾيسػة وتخرػيز الػقػت والجيػج والسػاؿ الػبلـز 
سػػتؿباؿ السكافػػػأة الشاتجػػػة " )الشجػػػار، فػػايد والعمػػػي ، عبػػػج الدػػػتار، لمسذػػخوع وتحسػػػل السخػػػاشخ السرػػػاحبة وا

 ( 5، ص2006

ويشصػػػػؼ مفيػػػػـ الخيػػػادة عمػػػى مشطػػػػريغ : اوليسػػػا داخمػػػي ، فالخيػػػادة الجاخميػػػة تسثػػػل الخيػػػادة داخػػػل السشطسػػػة 
الػػى جانػػب وتتعامػل مػػع السػػػارد الجاخميػػة التػػي تستمكيػػا وتذػػكل الخيػادة الجاخميػػة احػػج مقػػاييذ االداء الخيػػادؼ 

مؤشخات العائج والتحكع والبقػاء ، امػا الخيػادة الخارجيػة فتسثػل االبتكػار خػارج حػجود السشطسػة ضػسغ شػبكات 
                             خارجية كالسخاشخات السذتخكة والسقاوالت الثانػية والتحالفػات االسػتخاتيجية .

         (christtensen, karina, skovvang, 2004, p304) 
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 ثانيًا: مخاحل الخيادة

يسكػػغ عػػخض السخاحػػل السختمفػػة لمخياديػػة التػػي تبػػجأ بػػالسفيػـ ثػػع الػػػالدة واالسػػتسخارية , وكػػحلظ مػػغ الخيػػادؼ 
الػحؼ يؤسػذ االعسػاؿ ,  الشاشػئججيػجة قائسػة وناجحػة مػخورا بالخيػادؼ  إلعسػاؿالسحتسل الى السجيخ والسالظ 

 ( Tracangna, andrea, 2009, p10والذكل االتي يػضح ذلظ . ) 

 

 

 

 

 

 

   ستَس ز          ٗ  ة  ىشسم              ىَفًٖ٘                                            

Source: |Tracagna,andrea,(   9(,”Entrepreneurship Development  : Key issues & Challenge “:   

 ( مخاحل الخيادة السختمفة1شكل رقؼ)                                             

 

 الخيادي ثالثًا: مفيػـؾ

تشػع الباحثػف  في تعخيفيع لمخيادؼ , كسا تشػعػا في تعخيفيع لمخيػادة فسػشيع مػغ يخكػد عمػى اف الخيػادؼ ىػػ 
الػػحؼ يػػشطع ويشفػػح الفػػخص " الفػػخد الػػحؼ يسضػػد الفػػخص الخياديػػة ويتخػػح السخػػاشخ مػػغ اجػػل تصػػػيخ االبتكػػارات 

 ( Kamal, T.j, 2006, p8بيجؼ استثسار ومػاصمة تمظ الفخص " ) 

ومػشيع مػػغ حػػجده بانػػو مػػغ يحرػػل عمػػى السػػارد والعسالػػة والسػػػاد والسػجػػػدات االخػػخػ بتػافػػق لجعػػل ؾيستيػػا 
 اكبخ مغ ذؼ قبل فعخؼ 

 ( Thombson, business, 2006, p8) ى تكػيغ مشطسة ما لغخض اقترادؼ "بانو " الفخد الحؼ يتػل

الريادي المحتمل 
) الفرص، المعرفة، 

 المهارات(
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حػيل فكػخة ججيػجة او اختػخاع الػى ابتكػار نػاجح مػغ كسا وعخؼ بانو " الفخد الحؼ يستمظ الخغبة والقجرة عمى ت
 اجل ايجاد مشتجات 

 (10مرجر سابق صTracangna, andreaونساذج اعساؿ ججيجة تحقق نسػ اقترادؼ شػيل االمج " ) 

 

 رابعًا: خرائص الخيادي

الخرػائز بالخغع مغ تعجد اراء الباحثضغ حػؿ خرائز الخيادؼ , اال اف ىشاؾ اتفاؽ عمػى مجسػعػة مػغ 
 ( 13-10والعمي، مرجر سابق ، ص ) الشجار  -الذخرية الستسثمة بسا يأتي :

القػػجرة عمػػى الػػتحكع بالػػحات  : تعتبػػخ مػػغ السفػػخدات الذخرػػية التػػي تشسػػػ عبػػخ مدػػضخة حيػػاة الفػػخد  -1
 وتشرػػيخ فػػي سػػمػكياتو والتػػي يسكػػغ تصػيخىػػا بقػػجر عبلقتيػػا بالخيػػادة االداريػػة وبالتػػالي فػػاف الخيػػادؼ ىػػػ مػػغ

لجيو ايساف بالسدتقبل والقجرة عمػى الزػبط والدػيصخة عمػى العػامػل الخارجيػة السػؤثخة ؼيػو , وتعػج ىػحه الدػسة 
بالعػامػل الخارجيػة الػى درجػة سػيصختيا عميػو  متػأثخاعكذ سػسة الػتحكع الخػارجي التػي تجعػل مػغ صػاحبيا 

 في قخاراتو .
القجرة عمى اتخاذ القػخار : امتبلكػو لخؤيػة واسػعة  وبعضػجة يحػيط مػغ خبلليػا بسعطػع العػامػل السػؤثخة  -2

عمػػػػى السشطسػػػػة وقػػػػخاءة السدػػػػتقبل والعسػػػػل عمػػػػى جعمػػػػو حؿيقػػػػة واقعػػػػة مػػػػغ خػػػػبلؿ رسػػػػع الخصػػػػط والدياسػػػػات 
ػمة , وتكػػػف السدػػتقبمية لمسشطسػػة واتخػػاذ القػػخارات السشاسػػبة مػػع تمػػظ الخصػػط لمػصػػػؿ الػػى االىػػجاؼ السخسػػ

قػػػخاراتيع مدػػػتشجة عمػػػى معمػمػػػات دؾيقػػػة مدػػػتقاة مػػػغ واقػػػع السشطسػػػة ومحيصيػػػا وبالتعػػػاوف مػػػع العػػػاممضغ فػػػي 
 السشطسة .

القجرة عمى االنجاز : تسثل ىحه الخاصية الخغبة في مػقف تشافدي معضغ , الخاغبػػف بتقػجيع افزػل  -3
الرعاب ويتػقعػف ردود فعػل سػخيعة تجػاه  انجاز يتحسمػف مدؤولية بمػغ اليجؼ بججارة ويسضمػف الى تحسل

نذػاشيع وانجػازىع حضػػث يدػعى اصػحاب الخيػػادة االداريػة الػى ؾيػػاس نجػاحيع بقابميػاتيع عمػػى بمػػغ االىػػجاؼ 
 وميالضغ الى التحجيث وتحسل االعباء .
متفػػػؽ ويختػػار الطػػخوؼ  ألنػػوبجرجػػة عاليػػة  لئلنجػػازالحاجػػة  إلشػػباعولكػػػف الخيػػادؼ شػػخز لجيػػو الجافعيػػة 

التػػي تػػػفخ لػػو الشجػػاح فػػي عسمػػو الػػحؼ يترػػف بالتحػػجؼ واالىػػجاؼ الرػػعبة ليحقػػق بيػػا درجػػات عاليػػة مػػغ 
 الخضا . 



 

 

172 

يؤجػػل عسػػل يػمػػو الػػى غػػجه لػػحلظ  االىتسػػاـ بالػقػػت : ييػػجؼ الخيػػادؼ الػػى انجػػاز عسمػػو فػػي وقتػػو وال -4
 جه مغ الػقت لكػنيا تعشي الكثضخ عش المحطةفيػ يعتبخ شخز غضخ صبػر ومدتعجل ويشتيد 

يحسػل ثقػة كبضػخة بػالشفذ  بالتأكضػجالثقة بالشفذ : كػف الخيادؼ ميتسا بالػقت وبزخورة االنجاز فانػو  -5
التػػي تقػػػده الػػى السديػػج مػػغ الشجػػاح حضػػث اف الثقػػة بػػالشفذ تشذػػط الجػانػػب االدراكيػػة والترػػػرية لمفػػخد لسػػا 

لتي يتستع بيػا الخيػادؼ والتػي اوردىػا يجعمو اكثخ تفاؤال تجاه السػقع مغ اعسالو الججيجة . لكثخة الخرائز ا
تمظ  وتأثضخمغ خرائز يسكغ اعتسادىا في بحثيع ىحا  ـما تقجالباحثػف والسعشضػف فاف الباحثاف يخوف اف 

 الخرائز عمى كيؽية ادارة االزمة .
 

 

 خامدًا: مفيـؾ االزمة
تتشػع مفاـيع االزمة باختبلؼ مػضػعاتيا , ولقج وردت عجة مفاـيع لبلزمػة مػغ قبػل العجيػج مػغ البػاحثضغ , 
فسشيع مغ عخفيا بانيا " سمدمة مترمة مغ االحجاث تبجأ بحادثة صغضخة تتصػػر الػى حػجث اكبػخ ثػع تتحػػؿ 

 الرخاع وتشتيي بالػصػؿ الى درجة االزمة  وما يذبالى 
Incident                  accident                 conflict                  crisis  

ىي نػػع مػغ التسػدؽ والتػجىػر الػحؼ يػؤثخ فعميػا عمػى نطػاـ السشطسػة ككػل وييػجد قػاعػجىا االساسػية  فاألزمة
        ( 334،ص2005وشعػرىا بحاتيا وكيانيا ". ) الجساؿ، راسع وعيادخضخت، 

                        كسا وتعخؼ " مجخد احجاث مفاجئة وغضخ متػقعة وربسا يسكششا اف نتػقع حػجوثيا  
                 (Armstrong, Michael, 2001, p194  ) 

سػػء او االفزػل , فيػي حالػة مػغ عػجـ االسػتقخار ؿ في حياة السشطسة نحػػ األنقصة تحػ   فأنياوبذكل عاـ 
 .ؤدؼ الى نتائج غضخ مخغػب فضياا تغضضخ حاسع يؤدؼ الى نتائج مخغػب فضيا او قج ييػشظ اف يحجث فضي

 سادسًا: ادارة االزمات 

 التشبػؤوعمى الخغع مػغ امكانيػة  التأكجالديل كػنيا محاشة بالغسػض وعجـ  باألمخاف ادارة االزمات ليدت 
الػػى متصمبػػات ليدػػت بالدػػيمة وال او تػقػػع حػػجوث مثػػل ىػػحه االزمػػات فػػاف ادارتيػػا كسسارسػػة عسميػػة تحتػػاج 

 ألنيػابالستػفخة دائسا وفي جسيع السشطسات , وعميو فبلبج مػغ اف تفيػع ادارة االزمػات كفعػل ولػيذ كػخد فعػل 
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تعشػػي االسػػتعجاد لسػاجيػػة االزمػػات مػػغ خػػبلؿ تخصػػيط وتشفضػػح عػػجد مػػغ االسػػتخاتيجيات التػػي يسكشيػػا مشػػع او 
 ( 340جساؿ وعياد، مرجر سابق، صتقمضل االثار الدضئة عمى السشطسة . ) ال

كسػػا اف  ادارة االزمػػات تعشػػي تحجيػػج مػػشيج واضػػح لمتعامػػل مػػع االزمػػة عشػػج حػػجوثيا باالعتسػػاد عمػػى الػػػعي 
الكامػػل بقػػجرات السشطسػػة مػػغ حضػػث اسػػمػب االدارة الدػػائج وشبيعػػة العسػػل والقػػجرات الذخرػػية لمسػػجراء التػػي 

مقتخحاتيع التي تداعج عمى حل االزمة , واف يتستػع بالرػبخ والتػأني تتسثل باالنفتاح عمى السػضفضغ وتقبل 
اف يكػنػػا حاسػسضغ فػي تعػامميع  وعجـ التدخع باتخاذ القخارات غضخ السجروسة وبالحات الػقت , فعمى السجراء

مع االزمات مغ خبلؿ تفاعميع معيا بدخعة معتسجيغ بحلظ عمى مياراتيع وخبخاتيع الفائقة في سػخعة اتخػاذ 
لقخار الرائب , كسا ويجب اف يتع تقجيخ القػجرات الساديػة والبذػخية الستػػفخة لػجػ السشطسػة بذػكل سػميع الف ا

مرػػػجر سػػػابق، ص  Armstrong, Michaelاؼ خصػػػأ او مبالغػػػة بػػػحلظ سػػػضؤدؼ الػػػى نتػػػائج سػػػمبية . ) 
100-101) 

 سابعًا: مخاحل نغاـ ادارة االزمات

خ بيػا  ادارة االزمػة لكػي تكػػف مػؤثخة ومتػأثخة ومكسمػة لبعزػيا يسكغ تحجيػج  مجسػعػة مػغ السخاحػل التػي تسػ
البعس، اف اؼ فذل في اؼ مغ تمظ السخاحل سضؤدؼ الػى تفػاقع االزمػة وبالتػالي الفذػل فػي حميػا , وتتسثػل 

  -( :65-62،ص1995تمظ السخاحل باالتي )السحسبلوؼ، دمحم رشاد، 

ى رصػػج وتحمضػػل االشػػارات التػػي تشبػػيء بػقػػػع االزمػػة مخحمػة االكتذػػاؼ .. فػػي ىػػحه السخحمػػة يػػتع التخكضػػد عمػػ -1
 ويتع وضع مؤشخات خاصة لمسشطسة لكي تداعجىا عمى اكتذاؼ االزمة .

مخحمة االستعجاد .. وىي السخحمة التي تخكػد عمػى اسػتعجاد السشطسػة فػي الترػجؼ لبلزمػة وعػجـ وقػعيػا -2
بيػا فضػتع رسػع سػضشاريػىات ليػا , وذلػظ لمحػج  التشبػؤبيػا , امػا بالشدػبة لبلزمػات التػي يسكػغ  التشبػؤمغ خػبلؿ 

 مغ الخدائخ الى ادنى حج مسكغ .

حاؿ وقػعيا , وذلظ يعشي اف االزمة تقع في ىحه  باألزمةمخحمة االحتػاء .. تيتع السشطسة في ىحه السخحمة  -3
تذػار السخحمة وعمى السشطسة اف تقػـ بػضع خصصيا مػضػع التشفضػح وتدػتخجـ الػسػائل البلزمػة لمحػج مػغ ان

 االزمة 
مخحمة استعادة الشذاط .. تتسثل ىحه السخحمة بقجرة السشطسة عمى استعادة نذاشيا ومسارسة اعساليا  -4

 وقػع االزمة . لما قباالعتيادية والعػدة بػضعيا الى مخحمة 
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مخحمػػة الػػتعمع .. آخػػخ السخاحػػل , حضػػث تقػػـػ السشطسػػػة بجراسػػة اسػػباب وقػػػع االزمػػة وضخوفيػػا السػػػتخبلص  -5
 والعبخ لزساف عجـ تكخار مثل ىحه االزمة مدتؿببل . الجروس

في السخحمتضغ االولى والثانية مغ مخاحل ادارة االزمة تكػف قجرة االدارة عمى استخجاـ عشرػخ السبػادرة , امػا 
في السخحمتضغ الثالثة والخابعػة فػاف االدارة تقػػـ بػخد الفعػل لبلزمػة فػي حػضغ يػتع تػػفضخ عشرػخ االدارة الفعالػة 

 لسخحمة الخامدة .في ا
 

 

 :  ىد ّب  ىٍَد ًّ  ىَ  ث  ىث ىث

يعتبػخ القصػػاع الدراعػػي مػغ أىػػع القصاعػػات فػػي االقترػاد العخاقػػي، بػػل يعتبػخه الػػبعس القصػػاع األوؿ بػػالشطخ 
لػػجوره كقاعػػجة أساسػػية لبلقترػػاد العخاقػػي، وألف ىػػحا القصػػاع ىػػػ الػػحؼ يػػػفخ األغحيػػة لمدػػكاف، وعميػػو يعػػير 

% مػغ القػػػ العاممػػة، وىػػ الػحؼ يػػػفخ 20الدػػكاف وىػع سػكاف الخيػػف، وؼيػو يذػتغل قخابػػة % مػغ 30قخابػة 
 السػػػاد األوليػػة ذات األصػػل الشبػػاتي والحضػػػاني لمرػػشاعات العخاؾيػػة، فزػػبل عسػػا يػػػفخه مػػغ سػػمع لمترػػجيخ.

دراعػة ويشبغي أف ال يغضب عغ ترػرنا أف الشفط ثػخوة ناضػبة قػج نفقػجىا فػي السدػتقبل، بضشسػا سػػؼ تطػل ال
ومػػغ ىشػػا يفتػػخض االىتسػػاـ بيػػحا القصػػاع ومعالجػػة مذػػاكمو  رصػػضجا دائسػػا لسعيذػػة أجيالشػػا السقبمػػة وتذػػغضميع.

 وتشسضتو بالسدتػػ الحؼ يتػازف مع أىسضتو ودوره في تصػر العخاؽ اقتراديا واجتساعيا.

قبػػػل السػػػيبلد كسػػػا تػػػجؿ عمضيػػػا   عػػػخؼ العخاقضػػػػف الدراعػػػة فػػػي بػػػبلد مػػػا بػػػضغ الشيػػػخيغ مشػػػح سػػػبعة االؼ عػػػاـ
وذلػػػظ لخرػػػػبة اراضػػػضيا ومياىػػػا الػػػػفضخة ومشاخيػػػا الستشػػػػع مػػػع ابػػػجاع العقػػػل العخاقػػػي فػػػي  األثخيػػػةالحفخيػػػات 

عيػػة وكانػػت الدراعػػة فػػي انتػػاج مختمػػف انػػػاع السحاصػػضل الدرا  اسػػتغبلؿ السػػػارد بكفػػاءة عاليػػة مكشيػػا عمػػى 
العخاؽ وعمى مخ االزمشة مغ اىع السػارد وىي مرجر الغحاء لمدػكاف ومػغ اىػع مرػادر دخميػع حضػث يعسػل 
فػػي الحقػػل الدراعػػي ندػػبة عاليػػة مػػغ العػػاممضغ و كانػػت تغصػػي معطػػع اراضػػيو فػػي الػسػػط والجشػػػب بدػػاتضغ 

 .د مغ مشتػجات السحاصضل الدراعية.الشخضل وما يدرع فضيا مغ محاصضل اخخػ وكاف العخاؽ مرجرا لعج

مختمفػػة مسػػا ادػ الػػى تػػجىػر  ألسػػبابتسثمػػت االزمػػة الدراعيػػة فػػي العػػخاؽ ؼػػيع اصػػاب الدراعػػة مػػا اصػػابيا 
االنتاجية واصبح البمج مدتػرد لمعجيج مغ مشتجات السحاصضل السختمفة واصبح يػاجو عػجدا مػغ الرػعػبات 

االراضػػي الدراعيػػة  خرػػػبةي كفػػاءة السػجػػػد مشيػػا , تػػجىػر التػػي تتسثػػل بػػالشقز فػػي وسػػائل االنتػػاج وتػػجن
عيػػة مػػغ قبػػل الفبلحػػضغ ا الػػى سػػػء االدارة الدر  باإلضػػافةوضػػعف راس السػػاؿ السدػػتثسخ فػػي القصػػاع الدراعػػي 

والسػػدارعضغ وتخمػػف الدياسػػات الدراعيػػة الستبعػػة فػػي البمػػج كػػل ذلػػظ كػػاف بدػػبب عػػجـ اىتسػػاـ الحكػمػػة بيػػحا 
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الثخوة الدراعية بجسيع اشكاليا  إلنياءو اصبع االتياـ الى جيات مدؤولة في التعسج القصاع الحضػؼ بل يػج
كػػي يتػػاح ليػػا عسميػػة االسػػتضخاد لمسشتجػػات الدراعيػػة لتحقضػػق اربػػاح تػػجخل جضػػػب الفاسػػجيغ عمػػى حدػػاب ىػػحا 

 -القصاع الحضػؼ وىحا ادػ الى:

 .انخفاض واضح في معجؿ االنتاجية لمسحاصضل في وحجة السداحة-1

 انخفاض في االنتاجية الحضػانية-2

 ضعف وتجني كفاءة استخجاـ مياه الخؼ -3 

تػػجني كفػػاءة العسػػل الدراعػػي الحقمػػي باسػػتخجاـ شػػخؽ زراعيػػة تقمضجيػػة وعػػجـ التػسػػع باسػػتخجاـ التكشػلػجيػػا -4
 . الحجيثة

 ستثساريةالرغضخة وانخفاض عائج الػحجة اال االستثساريةتجني انتاجية راس الساؿ بدبب قجرتيا  -5 

تػػجىػر فػػي جػػػدة السشتػجػػات الدراعيػػة مقارنػػو بسثيبلتيػػا فػػي الخػػارج والسشافدػػة الذػػجيجة لمسشتػػػج الدراعػػي -6
 الػششي

مغ اىع االىجاؼ التي يدعى العخاقضػف لتحؿيقيا  ىػ تصػيخ القصاع الدراعي وتحدضغ االنتاجية وصػال الى 
ؼ سػػيعػؿ عميػػو فػػي سػػج الفجػػػة الغحائيػػة وتحقضػػق االمػػغ االكتفػاء الػػحاتي كػػػف الدراعػػة تعػػج القصػػاع االىػػع الػػح

 . الغحائي الػششي

اف التغضضخات التي تحرل في السشاخ الكػني وزيادة عجد الدكاف ونقز في السػارد السائية سػؼ يكػف ليا 
تػػأثضخ كبضػػخ عمػػى االنتػػاج الدراعػػي وزيػػادة الفجػػػة بػػضغ االنتػػاج والحاجػػة لمغػػحاء ويعتبػػخ ذلػػظ مػػغ  التحػػجيات 

شػػكل يػضػػح مػػجػ  يػػأتي مػػاالكبضػػخة والتػػي تشػػحر بأزمػػة غحائيػػة يكػػػف تأثضخىػػا اكثػػخ حػػجة عمػػى العػػخاؽ وفػػي 
 خصػرة مثل ىحا التحجؼ وكيؽية مػاجيتو .
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والججوؿ التالي يػضح تأثضخ زيادة الدكاف عمى الصمب عمى الغحاء ويبضغ حاجة العػخاؽ الػى الحشصػة خػبلؿ 
مع االخح باالعتبار اف معجؿ استيبلؾ الفخد الذيخؼ لمػجقضق يقػجر بتدػعة كغػع وىشػا  2025- 2003الفتخة 

خاصػة  تأمضشػولكفضمػة فػي كيؽيػة البج مغ الشطخ الى ىحا االحتيػاج الكبضػخ ومحاولػة ايجػاد الحمػػؿ والػسػائل ا
 ( 2014وانو يسثل الجدء السيع في حياة االنداف.)ناقج التسيسي، االنتاج الدراعي في العخاؽ، 

 الحاجة / الف طؽ الدشة

2009 5008 

2011 5313 

2015 5980 

2018 6535 

2020 6933 

2022 7355 

2025 8037 
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 محرؾلي الحشظة والذعيخ بإنتاجججوؿ يبيؽ مداىسة السحافغات 

 ندبة مداىسة السحافغات في انتاج الحبؾب  %
  السحافغة

 الحشظة الذعيخ

 1 نيشؾى  20 32

 2 واس  12 5

 3 كخكؾؾ 10 3

 4 الجيؾانية 10 11

 5 ديالى 10 3

 6 اربيل 5 14

 7 صالح الجيؽ 5 1

 8 ميداف 5 7

 9 بغجاد 4 >1

 10 بابل 4 2

 11 الشجف 4 -

 12 الشاصخية 4 8

 13 االنبار 3 -

 14 دىؾؾ 1 4

 15 سميسانية 1 8

 16 السثشى 1 2

 17 البرخة 1 >1

 18 كخبالء >1 -
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االكثخ اىسية في االمػغ الغػحائي  باعتبارىساولشتبضغ واقع انتاج الحبػب في العخاؽ وخاصة الحشصة والذعضخ 
% مػغ مجسػػع 51% والذػعضخ 49الػششي فأف تػزيعيسػا عمػى السدػاحات السدروعػة حضػث يتذػكل الحشصػة 

السداحات السدروعة في القصخ . اما تػزيعيسا عمى السدػاحات حدػب االرواء فػأف محرػػؿ الحشصػة يػدرع 
 % في الجيسية . 48% في السشاشق االروائية و 52بشدبة 

اف التغضػػػخات السشاخيػػػة الكػنيػػػة قػػػج ضيػػػخت تأثضخىػػػا عمػػػى مشصقػػػة الذػػػخؽ االوسػػػط ومشيػػػا العػػػخاؽ مػػػغ خػػػبلؿ 
انخفػػاض معػػجالت سػػقػط االمصػػار وعػػجـ انتطػػاـ سػػقػشيا وتكػػخار ضػػاىخة الجفػػاؼ سػػاىست بذػػكل كبضػػخ فػػي 

حافطػات انحدار السداحات السدروعة ديسيا وانخفاض االنتاج قج تزػخرت فعػبل بالجفػاؼ الػحؼ يزػخب الس
الذػػسالية نضشػػػػ وكخكػػػؾ وصػػبلح الػػجيغ و اربضػػل وىػػي مشػػاشق انتػػاج لعػػجد مػػغ السحاصػػضل واىسيػػا الحشصػػة 

 . والذعضخ

 

 اَتاج يحاصيم انخضر :

والخيػار والباذنجػاف والفمفػل  الصسػاشعيسكغ القػؿ اف تصػرا قج حرل في انتػاج محاصػضل الخزػخ وخاصػة 
(حضػػػث انتاجيػػػا يقتػػػخب مػػػغ سػػػج الحاجػػػة مػػػغ FAWوالبرػػػل والذػػػجخ وغضخىػػػا )كسػػػا جػػػاء بجراسػػػة مشطسػػػة 

 االستيبلؾ السحمي ويسكغ اف نجرج اسباب ذلظ الى ما يمي : 
حضػػث اسػػيست مثػػل ىػػحه البػػخامج بشقػػل  الصسػػاشعاعتسػػاد بػػخامج انسائيػػة لتصػػػيخ بعػػس السحاصػػضل مثػػل -1

جيا حجيثة في االنتاج وكحلظ رافقيا بخامج ارشادية مضجانية مسػا سػاىع بتصػػيخ اسػالضب الدراعػة وتغضػخ تكشػلػ 
الػػشسط الدػػائج فػػي الدراعػػة الػػى انسػػاط ججيػػجة سػػاىست فػػي حػػل عػػجد مػػغ السذػػاكل الفشيػػة وتصػػػيخ ميػػارات 

 السدارعضغ.
سحسية التي سػاىست بذػكل واسػع التػسيع الكبضخ الحؼ شيجه قصاع انتاج الخزخ في استخجاـ البضػت ال-2

 في زيادة االنتاج وتػفخ االنتاج عمى مجار الدشة .
ىجضشػػػة لسعطػػػع محاصػػػضل الخزػػػخ والتػػػي تتسضػػػد ىػػػحه االصػػػشاؼ  ألصػػػشاؼالتػسػػػع فػػػي اسػػػتخجاـ بػػػحور  -3

 اليجضشة بغدارة االنتاج ومقاومتيا لآلفات الدراعية وتبكضخىا بالشزج .
ع االنتػػػػاج محاصػػػػضل الخزػػػػخ مػػػػغ خػػػػبلؿ االسػػػػتثسار وتػػػػػفضخ مدػػػػاىسة القصػػػػاع الخػػػػاص بتصػػػػػيخ قصػػػػا-4

الػػى انفتػػاح القصػػاع الخػػاص عمػػى الخػػارج لمتعػػاوف  باإلضػػافةمدػػتمدمات االنتػػاج ونقػػل التكشػلػجيػػا الحجيثػػة 
 السذتخؾ واالستفادة مغ التكشػلػجيا الججيجة .
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غػػخاؽ الدػػػؽ السحميػػة اف السصمػػػب السػػتسخار تصػػػر انتػػاج الخزػػخ ىػػػ مدػػانجة السػػدارعضغ مػػغ خػػبلؿ عػػجـ ا 
 انخفػاضبسشتػجات خزخ مدتػرة مغ دوؿ الجػار تؤثخ بذكل كبضخ عمى تجني االسعار مسا يشعكذ عمػى 

 في السػاسع البلحقة . باإلنتاجعائج السدارع العخاقي ويقػد بالشتيجة الى ضعف االىتساـ 
مػغ خػبلؿ  السػدارعضغمدػاعجة الى ذلظ ولديادة معجؿ الشسػ فػي ىػحا القصػاع يتصمػب مػغ الحكػمػة  باإلضافة

الجسعيات التدػيؿية عمى فتح مشافح لمتدػيق الخارجي مسا يذجع بذكل كبضخ عمى زيادة االنتاج واالنتاجية 
 .وىحا يعشي زيادة قبػؿ السدارعضغ عمى تبشي تكشػلػجيا حجيثة تداىع في زيادة االنتاج

 
 

  ىَ  ث  ىس بع :  ستْت خ   ٗ ىت٘صٍ  

 

 اوال : االستشتاجات 
لكي يتع الشيػض بالػاقع الدراعي وانتذالو مغ واقعو الستجني ولتحقضق نتائج ايجابية في ضل الػضع الػخاىغ 

 البج مغ تحجيج اىع اسباب التخمف الحاصل في الػاقع الدراعي والستسثمة ؼيسا يأتي :
االقترػػاد العخاقػػي عمػػى الػػشفط كسرػػجر وحضػػج لمثػػخوة وىػػػ خيػػار آنػػي ولػػيذ اسػػتخاتيجيا وإىسػػاؿ  اعتسػػادػػػ 1

)رائػػج الياشػػػسي، الػاقػػع الدراعػػػي فػػي العػػػخاؽ مذػػكبلت وحمػػػػؿ، .القصاعػػات األخػػخػ ومشيػػػا القصػػاع الدراعػػػي
2018) 

 السشػاخ والطػخوؼػ شح السياه وحالة الترحخ التي ولجتيا في مداحات شاسعة مػغ األراضػي نتيجػة حالػة 2
 .الجػية واالحتباس الحخارؼ التي أسيست في قمة تداقط األمصار

 بيػا ػ الدياسة الدمبية التي تسارسيا الجوؿ السجاورة التي تشبع مشيا مياه األنيار العخاؾية والجوؿ التي تسخ3 
 .صمة لمعخاؽىحه األنيار حتى ترل الى االراضي العخاؾية ما أثخ بشحػ كبضخ عمى كسية السياه الػا

 ػ عجـ احتزاف الجولة لمفػبلح وعػجـ رعايتػو وتقػجيع الػجعع الحؿيقػي لػو بشحػػ صػحيح وعػجـ االسػتساع إلػى4 
 .آرائػػػو تدػػػبب فػػػي تعصضػػػل عسػػػل الجسعيػػػات الفبلحيػػػة التػػػي أصػػػبحت مجػػػخد عبلقػػػة ولػػػيذ ليػػػا فعػػػل ُيػػػحكخ

القصػػاع الدراعػػي فػػي شػػتى  ػػػ قمػػة التخريرػػات الساليػػة مػػغ الحكػمػػة السخكديػػة والحكػمػػات السحميػػة لػػجعع5
 .تفاصضمو أدػ الى التجىػر الحاصل في ىحا القصاع الحضػؼ 
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ػ اإلىساؿ الػاضح لمػاقػع الدراعػي بشحػػ عػاـ جعػل العػخاؽ سػػقا  لمسحاصػضل الدراعيػة السدػتػردة مػغ دوؿ 6 
اتيػا  فػي ىػحا الجػار و جعل العخاؽ مدتيمكا  وليذ مشتجا  بخغع تػفخ جسيع السقػمات فػي البمػج لكػي يكتفػي ذ

 .السجاؿ ويكػف مرجرا  لمسحاصضل الدراعية
ػ عجـ حساية السشتجات الدراعية السحمية مغ مشافدة مثيبلتيػا السدػتػردة مػغ دوؿ الجػػار والػجوؿ االخػخػ 7 

 .مجاراتو ف ال يدتصيعػ ما جعل معطع الفبلحضغ يتخكػف ميشة الدراعة بدبب ىحا التشافذ الحؼ 
يسكغ تػصل الى مجسػعة مغ االستشتاجات االضاؼية مشيا ما يتعمق بالقصاع الدراعي بذكل عاـ  ـمسا تقج

 و دور الخيادؼ بالشيػض بيحا القصاع والتخمز مغ االزمات الستحققة ؼيو وكسا يمي: 
ظ اف الخيػػادة تعتبػػخ مرػػجرا ومعضشػػا دائػػع يعسػػل عمػػى  تعديػػد السضػػدة التشافدػػية بػػضغ السشطسػػات وبالػػحات تمػػ -أ

 العاممة في القصاع الدراعي.
اف االىتساـ بالخيادة والخياديضغ اصبح ضخورة ممحة لسػاكبة التصػر الدخيع في العمـػ السختمفة وبذكل  -ب

 خاص العمـػ الدراعية.
اىػػع مخحمػػػة فػػػي ادارة االزمػػة ىػػػي مخحمػػػة االكتذػػػاؼ والتػػي تعشػػػي معخفػػػة التحػػجيات التػػػي تػاجػػػو القصػػػاع -ج

 -انخفاض االنتاجية لمسحاصضل يسكغ اجساليا باالتي : والتي تدببت في الدراعي قبل حرػليا
وخضػخ مثػاؿ  السػدارعضغالزالت  الصخؽ التقمضجيػة فػي الدراعػة ىػي االكثػخ اسػتخجاما  وخاصػة لػجػ صػغار  -1

عمػػى ذلػػظ عػػجـ انتطػػاـ الحخاثػػة والتدػػػية والتشعػػيع وشخيقػػة البػػحار التقمضجيػػة وغضخىػػا وكػػل ىػػحه ليػػا تػػأثضخ عمػػى 
 نتاجية .اال
 الصخؽ الحجيثة في الدراعة . باستخجاـعجـ التػسع  -2
عجـ التقضج بالتػقضتات الدراعية وخاصة مػعج الدراعة الحؼ لو اثخ كبضخ عمى ندبة الكثافػة الدراعيػة فػي  -3

 وحجة السداحة حضث تشخفس ىحه الشدبة شخديا مع تأخخ السػعج .
 السشاسبة .عجـ استخجاـ االسسجة بالسػعج السشاسب والكسية  -4
 عجـ انتطاـ مػاعضج الخؼ . -5
 عجـ تحزضخ االرض مغ حخاثة وتشعيع بالذكل الرحيح . -6
% مػػغ البػػحور السدػػتخجمة فػػي زراعػػة الحشصػػة واكثػػخ مػػغ 90اسػػتخجاـ بػػحور مشخفزػػة الجػػػدة حضػػث اف  -7

مػػػغ اخػػػخيغ لػػػع تخزػػػع  مذػػػتخاه ع فػػػي السػسػػػع الساضػػػي او دار لمذػػػعضخ ىػػػي بػػػحور امػػػا مػػػغ انتػػػاج السػػػ% 97
 ات ضبط الجػدة وىي بالتأكضج ذات جػدة مشخفزة تؤثخ في تجني االنتاجية .لفحػص

 الفاقج الكبضخ في الحراد . -8
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مدػػتػػ ممػحتيػػا وممػحػػة السيػػاه السدػػتخجمة فػػي  بارتفػػاعكفػػاءة االرض االنتاجيػػة التػػي تتػػأثخ خرػػػبتيا  -9
 الخؼ . 

االصشاؼ الدراعية السدتخجمة حاليا ومجػ قجرتيا عمى االستجابة لمطخوؼ البضئية مغ حػخارة وجفػاؼ  -10
 وممػحة . 

 انتذار االدغاؿ واالوبئة وضعف مكافحتيا .  -11
 االستسخار في اعتساد شخؽ الخؼ التقمضجية في زراعة الخزار . -12
حقمػػو باسػػتخجاـ االسػػالضب العمسيػػة مػػغ تصػػػيخ  وال يسكشػػالدراعػػي  إلنتاجػػوالسػػدارع مػػغ بيعػػو  مػػخدوداف  -13

 والسعجات البلزمة(. واآلالتالستصػرة واستخجاـ السدتمدمات الحجيثة )كالبحور واالسسجة 
 

 

 التؾصيات : ثانياً 
 ا ُيػصي الباحث بسا يأتي:عمى ضػء االستشتاجات التي تع التػصل الضي

 .إلبجاعاتيعمغ الزخورؼ االىتساـ بالخيادة والخياديضغ واشبلؽ العشاف  -1
 االىتساـ بتيضئة وتحدضغ السشاخ التشطيسي السشاسب الستثسار الخياديضغ وتبشي افكارىع. -2
تيضئػػػة الفػػػخص البلزمػػػة لجسيػػػع مشتدػػػبي القصػػػاع الدراعػػػي العػػػاـ والخػػػاص لتصػػػػيخ امكانيػػػاتيع العمسيػػػة  -3

 واالدارية .
 الدراعي. العسل عمى تعديد خرائز الخيادؼ وجعميا جدء مغ اىجاؼ العسل -4
التخكضػػػد عمػػػى االىتسػػػاـ بالػقػػػت مػػػغ خػػػبلؿ تعسضػػػق اىسيػػػة الػقػػػت فػػػي العسػػػل بذػػػكل عػػػاـ وفػػػي مػاجيػػػة  -5

االزمػػات بذػػكل خػػاص . وحضػػث اف االنتػػاج الدراعػػي بصبيعتػػو انتػػاج مػسػػسي فبلبػػج مػػغ ايػػبلء الػقػػت اىسيػػة 
 مػضفضغ او مدتثسخيغ او صغار السدارعضغ. اكانػ قرػػ عشج جسيع العاممضغ في القصاع الدراعي سػاء 

االىتسػػاـ باتخػػاذ القػػخار الػػحؼ يعػػج مػػغ اىػػع الخرػػائز التػػي يتستػػع بيػػا االدارؼ وبالػػحات الخيػػادؼ ويػػتع  -6 
ذلػػظ مػػغ خػػبلؿ دورات تجريبيػػة مكثفػػة لمسعشضػػضغ والعسػػل عمػػى مذػػاركة العػػاممضغ فػػي السػاقػػع الستػسػػصة فػػي 

 اتخاذه وىع في السػاقع الستقجمة.ة عمى اتخاذ القخار كي يكػنػا اكثخ قجر 
ومغ التػصػيات العامػة التػي تتعمػق برػمب العسميػة الدراعيػة ؼػيسكغ تثبضػت التػالي كتػصػيات دافعػة لمعسميػة 

التفرػػػضمية والتػػػي تسثػػػل مجسػعػػػة مػػػغ التػصػػػيات السقخونػػػة بقػػػخارات جدئيػػػة سػػػػاء كانػػػت  بأشػػػكالياالدراعيػػػة 
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 ال شػيءالخيادية الحؼ يعشي القابمية عمى تكػيغ وبشاء شيء مػا مػغ حكػمية او فخدية ويشجرج ضسغ مفيـػ 
بة االحداس والفخصة التي يخاىا االخخوف مذػشة ومتشاقزة وكسا   -: يأتيعسميا ومـػ

ضخورة العسل عمى تخكضد انتاج الحبػب في السشاشق االقل تعخضا لسخاشخ الجفاؼ حضث يسكغ عادة  -1
 لسحرػلي مغ خبلؿ : تحجيج مرادر الشسػ في االنتاج ا

  التػسع في السداحات السدروعة 
  زيادة الكثافة الدراعية 
  زيػػػادة معػػػجالت الغمػػػة الدراعيػػػة ) فسػػػغ السسكػػػغ التػسػػػع فػػػي السدػػػاحات الدراعيػػػة فػػػي العػػػخاؽ حضػػػث

الزالت ىشاؾ الكثضخ مغ األراضي الرػالحة لمدراعػة غضػخ مدػتغمة بدػب عػجـ وجػػد مرػادر لمسيػاه 
الػػى ذلػػظ مػػغ خػػبلؿ انذػػاء مذػػاريع ججيػػجة لمػػخؼ ومثػػاؿ ذلػػظ مذػػخوع ارواء ولكػػغ يسكػػغ الػصػػػؿ 

 الجديخة في السػصل وغضخىا مغ السذاريع االروائية .
  .استغبلؿ السياه الجػؼية بذكل امثل 
 .استخجاـ مياه األمصار بكفاءة عالية مغ خبلؿ استخجاـ التكشػلػجيا الحجيثة 
  اعيػة و مشيػا اسػتخجاـ تكشػلػجيػا الػخؼ الحػجيث ) الػخؼ الدر  لؤلغػخاضتحدضغ كفاءة اسػتخجاـ السيػاه

 بالخش والتشؿيط ( .
  .التػسع باستخجاـ تكشػلػجيا الخؼ التكسضمي في السشاشق الجيسية 
 . صيانة األراضي الستجىػرة واستربلحيا 

ضػػخة آف اضػػافة اراضػػي ججيػػجة لديػػادة السدػػاحة السدروعػػة قػػج يتصمػػب جيػػجا ووقتػػا لػػيذ بالقمضػػل واسػػتثسارات كب
ولكػػغ يػجػػج حاليػػا شاقػػة كبضػػخة لديػػادة االنتػػاج الػػى مدػػتػيات عاليػػة فػػي األراضػػي الجاخمػػة حاليػػا فػػي االنتػػاج 
الدراعػػي مػػغ خػػبلؿ زيػػادة التكثيػػف السحرػػػلي وكػػحلظ زيػػادة معػػجالت الغمػػة السػػيسا أف األصػػشاؼ الستجاولػػة 

 ويتع ىحا األمخ مغ خبلؿ : حاليا ليا شاقة إنتاجية عالية غضخ مدتغمة بحجودىا االنتاجية القرػػ 
دعع البحػث الدراعية وتشذيصيا وتفعضميا في تبشي أسالضب زراعية حجيثة تشاسب الػاقع الدراعي وتيجؼ  -2

عمػى ؾيػاـ دائػخة البحػػث الدراعػة بعسػل تعػاوف عمسػي بحثػي مػع  التأكضػجإلى زيادة معجالت الغمة مع ضخورة 
السؤسدػػات والسعاىػػج الجوليػػة لشقػػل الخبػػخة والتعػػاوف فػػي وضػػع مذػػاريع بحثيػػة تعػػالج السذػػاكل التقشيػػة التػػي 

 تػاجو القصاع الدراعي .
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اليشجسػػة الػراثيػػة مػػع  بأبحػػاثوىشػػا البػػج مػػغ االشػػارة الػػى ضػػخورة السباشػػخة ببحػػػث البػػايػتكشمػجي والتػسػػع 
التخكضػػػد ؼ ضػػػخورة نقػػػل السعخفػػػة التكشػلػجيػػػة ومدػػػتمدمات عسميػػػا مػػػغ السختبػػػخات و الكػػػادر السؤىػػػل لػػػحلظ 

حضدا كبضخا مػغ خػبلؿ اسػتخجاـ  يأخحالستشباط األصشاؼ السحػرة جضشيا حضث أف مدتقبل انتاج الغحاء سػؼ 
اكثػػخ وخاصػػة فػػي مشاشقشػػا التػػي تتعػػخض الػػى مثػػل ىػػحه األصػػشاؼ لدػػج الفجػػػة الغحائيػػة والتػػي سػػػؼ تتدػػع 

 تقمبات مشاخية تؤثخ عمى انتاج الغحاء وتػفضخه . 

تفعضػػل اإلرشػػاد الدراعػػي وتحػػجيث وسػػائل عسمػػو اإلرشػػادية وتحػيمػػو الػػى اداة فعالػػة لشقػػل أسػػالضب الدراعػػة  -3
 الحجيثة . 

 البج مغ تصػيخ اصشاؼ  ولغخض التخؽيف مغ آثار العػامل الصبيعية التي تؤثخ سمبا عمى االنتاج
 لمسحاصضل الدراعية وسبلالت حضػانية مقاومة لمجفاؼ وارتفاع درجات الحخارة والتسمح . 

  تدتخجـ التكشػلػجيا الحجيثة مغ حضث كفاءة استخجاـ  ألنياالتػسع باستخجاـ تشؿية الدراعة السحسية
 عي وتػفضخ الغحاء . السياه و ارتفاع معجؿ االنتاج مسا يداعج عمى زيادة االنتاج الدرا 

 
مدػػاعجة السػػدارعضغ الزػػعفاء مػػغ غضػػخ القػػادريغ عمػػى االسػػتفادة مػػغ ارتفػػاع االسػػعار وذلػػظ بدػػبب عػػجـ  -4

 كفاية فخص الػصػؿ الى السجخبلت الدراعية لغخض زيادة االنتاج السحمي لسختمف السحاصضل الدراعية .
اىسية التعاوف بضغ القصاعضغ الخاص والعاـ وكل مشيع يتحسل دورا رئيديا في تشفضح بػخامج اعػادة تأىضػل  -5

القصاع الدراعي واحجاث نيزة زراعية فاعمة حضث يسكغ أف يذسل دور القصاع العاـ الستسثل في الحكػمػة 
عمػى التسػيػل السػالي وتبدػيط في تبديط االنطسة واالجخاءات القانػنيػة وتحدػضغ سػبل الحرػػؿ  ومؤسداتيا

 القضػد التجارية وتحدضغ البشية التحتية األساسية.
الشيػػػػض بالدراعػػػة الػششيػػػة الذػػػاممة ىػػػجفيا زيػػػادة االنتػػػاج الدراعػػػي الػػػػششي  ةاسػػػتخاتيجيضػػػخورة وضػػػع  -6

سمػظ مػغ وخاصة اف العػخاؽ بسػا ي الدراعيباالستفادة مغ العائجات الشفصية الكبضخة في االستثسار في القصاع 
مػػغ الغػػحاء عمسػػا اف الكثضػػخ مػػغ الػػجوؿ قػػج تشبيػػت الػػى مذػػكمة تػػامضغ  حاجتػػوارض وميػػاه الفػػاتخ عمػػى تػػامضغ 

الغحاء عمى السجػ القادـ مغ خبلؿ التػسع في االستثسار الدراعي فػي غضػخ بمػجانيع التػي ال تدػسح ضخوفيػا 
 ميجية . السشاخية مغ التػسع في الدراعة وكسا تعسل حاليا عجد مغ الجوؿ الخ
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مسػػا تقػػجـ يبلحػػع اف ىشػػاؾ تػػجىػر مدػػتسخ لقصػػاع الدراعػػة فػػي العػػخاؽ واف ىشػػاؾ العجيػػج مػػغ السذػػاكل التػػي 
يجب الػقػؼ عمضيا ومعالجتيا بججية , وفي اعػبله ذكػخت العجيػج مػغ التػصػيات التػي يسكػغ ليػا اف تدػاىع 

صػػاع الدراعػػي مسػػا ىػػػ ؼيػػو باعتسػػاد مدػػاىسة فعالػػة فػػي معالجػػة السذػػاكل السػػحكػرة اال انػػو يسكػػغ انتذػػاؿ الق
مؤسدػػات ماليػػة اسػػتثسارية تػػخبط الفػػبلح مباشػػخة بالجولػػة لتحقضػػق الشيػػػض الدراعػػي السصمػػػب ويػػتع ذلػػظ مػػغ 
خػبلؿ انذػاء ىضئػات اسػتثسارية زراعيػة فػي السحافطػات الخئيدػية وفقػا لمسدػاحات السدروعػة فػي بجايػة االمػخ 

تبط ىػػحه اليضئػػات بالسرػػخؼ الدراعػػي السسػػػؿ ليػػحا القصػػاع  ومػػغ ثػػع تعسيسيػػا عمػػى بػػاقي السحافطػػات ، وتػػخ 
ويػػػتع التعاقػػػج مػػػغ قبػػػل ىػػػحه اليضئػػػات مػػػع الفبلحػػػضغ ويػػػتع تحجيػػػج نػعيػػػة االنتػػػاج الػػػحؼ يبلئػػػع االرض اخػػػحيغ 

 نػعية الدراعة التي يخغبيا الفبلح نتيجة االرباح التي حققتيا في السػاسع الدراعية الدابقة . باالعتبار
الدراعيػة والسدػتمدمات االخػخػ( بسبػالغ  اآلالتبتػفضخ السدتمدمات الدراعيػة )البػحور، مبضػجات، تقػـ اليضئات 

تذػػػػجيعية كػػػػأف تكػػػػػف بدػػػػعخ الكمفػػػػة مقابػػػػل ضػػػػساف ارض الفػػػػبلح لػػػػجػ السرػػػػخؼ الدراعػػػػي وتػػػػتع متابعػػػػة 
اؾياميػا مػغ  السحاصضل مغ بجاية زراعتيا الى جشضيا ، وتقـػ اليضئة بتدػيق الحبػب الى الجولة ويتع اسػتبلـ

قبػػػل السرػػػخؼ لكػػػي تقرػػػع الكمػػػف الستحققػػػة والسجفػعػػػة عمػػػى العمسيػػػة الدراعيػػػة وتػػػػزع االربػػػاح بػػػضغ اليضئػػػة 
والفبلح وبشدبة بديصة لميضئة ؾياسا بالشدبة الستحققة لمفبلح وذلظ لزساف استسخار ىحه العسميػة دوف تحسػل 

عامػل االكبػخ لتػأخخ الدراعػة عػغ مػعػجىا لحػضغ الفبلح ألؼ مبالغ في بجاية السػسع والتػي غالبػا مػا تذػكل ال
تػػػػفخ الدػػػضػلة الشقجيػػػة وىػػػحا يعشػػػي تػػػأخخ العسميػػػات االنتاجيػػػة الستسثمػػػة بالحخاثػػػة والتشعػػػيع والتدػػػسضج واالبػػػحار 

الدراعية التي تػاكب العسمية الدراعيػة مسػا يػؤدؼ الػى انخفػاض فػي االنتاجيػة بشدػب عاليػة  اآلفاتومكافحة 
 . الحبػب إلنتاجخرػصا 

اما محاصضل الفػاكو والخزار فيشاؾ بخنامج يتع مغ خبللو تدجيج التكػاليف مػغ قبػل الفػبلح لمسرػخؼ مػغ 
 االيخادات الضػمية والسػسسية  .

واخضخا يسكغ رسع خصط كفضمة بتبشي مشتجػ الشخب والكفاءات العخاؾية ليػحا السذػخوع الػحؼ يزػسغ الشيػػض 
ضػػق ايػػخادات لمسشتػػجػ مػػغ جانػػب اخػػخ مػػع مبلحطػػة اف مثػػل ىػػحا بالقصػػاع الدراعػػي العخاقػػي مػػغ جانػػب و تحق

 السذخوع يحتاج الى جمدة حػارية يحجدىا السشتجػ وبسذاركة السعشضضغ في القصاع الدراعي .
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 العراق يف هؤشراد احلىكوخ الذولُخ

  
 

 

      الذكتىرح أمسبء سلوبى اجلجىرٌ                             الذكتىر خبلذ َبسني المُسٍ

 نحؽ في قخف الحؾكسة

لقػػػج شػػػيج القػػػخف العذػػػخيغ ضيػػػػر عمػػػع اإلدارة وتصػػػػره وتبمػػػػر نطخياتػػػو واتدػػػاع فخوعػػػو وتصبيقاتػػػو،  •
 فاستحق أف يصمق عميو قخف اإلدارة.

وقبل ذلظ، في القخف التاسع عذخ، كانت األعساؿ تعتسػج فػي تػجضييػا عمػى السيػارات والخرػائز  •
 . Entrepreneurshipالذخرية والخيادة، وبحلظ أشمق عميو قخف الخيادة 

وقػػػج شػػػيجت نيايػػػات القػػػخف العذػػػخيغ البػػػحور األولػػػى لعمػػػع ججيػػػج ىػػػػ عمػػػع الحػكسػػػة، حضػػػث انرػػػب  •
دياسػػػػػات وسػػػػػبلمة تصبيقيػػػػػا والخقابػػػػػة عمضيػػػػػا والسدػػػػػاءلة عػػػػػغ االىتسػػػػػاـ عمػػػػػى وضػػػػػع السعػػػػػايضخ وال

 االنحخافات، فأصبح القخف الػاحج والعذخوف قخف الحػكسة.

 

“The 19th century was the century of empires, the 20th of the nation states , 
the 21st century will be the century of cities” 
Wellington E. Web 
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 ت : حؾكسة الذخكاتالبجايا

، وىي 1992في بخيصانيا عاـ  Cadburyضيخ مفيػـ الحػكسة ألوؿ مخة في تقخيخ لجشة كادبخؼ  •
المجشة التي كمفت بجراسة مذكمة البيانات السالية السزممة وفداد إدارات الذػخكات، فاقتخحػت المجشػة 

بػػػػادغ لزػػػػساف تحقضػػػػق م Corporate Governanceقػاعػػػػج ججيػػػػجة أشمقػػػػت عمضيػػػػا مرػػػػصمح 
السداءلة، والعجالة، والسكاشفة، والذفاؼية، والكفاءة. وقػج تسحػػرت القػاعػج حػػؿ: حقػػؽ السدػاىسضغ 
واليضئػػة العامػػة، ومضثػػاؽ عسػػل مجمػػذ اإلدارة والفرػػل بػػضغ سػػمصات مجمػػذ اإلدارة وسػػمصات اإلدارة 

مرػػصمحا ججيػػجا التشفضحيػػة لمذػػخكة، وتػػػفضخ إشػػار عػػاـ لمخقابػػة وإدارة السخػػاشخ. كسػػا أوجػػجت المجشػػة 
، الػحؼ يذػػسل كػل الفئػات التػػي تدػتفضج مػػغ عسػل الذػػخكة  Stakeholdersىػػ أصػحاب السرػػالح 

 .Stockholdersأو ليا مرالح بيا، لضشتقل االىتساـ اليو بجال مغ أصحاب األسيع 

 وعخفت المجشة حؾكسة الذخكات بأنيا: األسمؾب الحي تجار بو الذخكة وتخاقب أعساليا.     

 

 : االنتذار والتؾسع

بعج اعتساد تقخيػخ لجشػة كػادبخؼ فػي بخيصانيػا برػػرة رسػسية، انتذػخ مفيػػـ الحػكسػة عالسيػا بدػخعة  •
 محىمة حضث تع تبشيو في مختمف دوؿ العالع.

التػػي وضػعت مبػػادغ الحػكسػة فػػي  OECDثػع تبشػت السفيػػػـ مشطسػة التشسيػػة والتعػاوف االقترػادؼ  •
عػػػالع ونقحتيػػا عػػجة مػػخات حضػػػث صػػجرت الشدػػخة األخضػػخة عػػػاـ الذػػخكات وعسستيػػا عمػػى كػػل دوؿ ال

2015. 
 State Ownedوبعػػج ذلػػظ أصػػجرت السشطسػػة مبػػادغ الحػكسػػة فػػي الذػػخكات السسمػكػػة لمجولػػة  •

Enterprises . 
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 الحكؼ الرالح أو الخشيج والحؾكسة العالسية

ثػػػع انتقػػػل االىتسػػػاـ لتصبضػػػق مبػػػادغ الحػكسػػػة فػػػي الحكػمػػػة والقصػػػاع العػػػاـ، فطيػػػخ مرػػػصمح الحكػػػع  •
، الػػحؼ يخكػػد عمػػى مكافحػػة الفدػػاد، وسػػيادة القػػانػف، Good Governanceالرػػالح أو الخشػػضج 

 والذفاؼية والعجالة، وتحقضق الخفاه االجتساعي. 

طسات العالسية الخسسية وغضخ الخسسية، ومشيا ثع حجثت االنتقالة الكبخػ، حضث تبشت العجيج مغ السش •
 Globalمشطسػػػة األمػػػع الستحػػػجة والسشطسػػػات التابعػػػة ليػػػا، مفيػػػػـ الحػكسػػػة عمػػػى مدػػػتػػ عػػػػالسي 

Governance    قامػػت بػضػػع مؤشػػخات لؿيػػاس مػػجػ التػػداـ الحكػمػػات بتشفضػػح وتصبضػػق مبػػادغ و
 الحػكسة. 

 أطؾار الحؾكسة
 ػكسة.إذف أصبحشا أماـ ثبلثة أشػار لمح  

 .Corporate Governanceحػكسة الذخكات  •
 .Good Governanceالحكع الرالح أو الخشضج عمى مدتػػ الجولة  •
 .Global Governanceالحػكسة العالسية  •

 
 ما ىؾ مفيـؾ الحؾكسة؟

 ىشالظ تعاريف متعجدة لمحػكسة، مغ أبخزىا: 
التقالضج والسؤسدات التي تسارس مغ خبلليا الدمصة في الجولة وىحا  تعخيف البشظ الجولي:  •

 يتزسغ: 
 . العسمية التي يتع مغ خبلليا اختيار الحكػمات، ومخاقبتيا، واستبجاليا.1
 . قجرة الحكػمة عمى رسع وتشفضح سياسات سميسة وفاعمة.2
 واالجتساعية بضشيع. . احتخاـ السػاششضغ، ووضع السؤسدات التي تحكع العبلقات االقترادية3
 

  تعخيػف األمػع الستحػجة: )اإلدارة الدػميسة لمذػؤوف العامػة والجيسقخاشيػة عمػى حػج سػػاء فػي السجػػاالت
الدياسية واالقترادية واإلدارية، مع السؤشخات الخئيدة عغ الذفاؼية واألخبلؽ واحتخاـ آداب السيشة 
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إجػػخاء انتخابػػات حػػخة وشػػفافة مػػغ فػػي ترػػخيف األعسػػاؿ واسػػتقبلؿ ومرػػجاؾية القزػػاء والسحػػاكع، و 
 شخؼ لجشة انتخابية مدتقمة، وال مخكدية اإلدارة، وتعديد السعارضة والرحافة والسجتسع السجني(.

  تعخيف بخنامج األمع الستحجة اإلنسائيUNDP مسارسة الدػمصة االقترػادية والدياسػية واإلداريػة( :
 إلدارة شؤوف بمج ما عمى كافة السدتػيات(.

  تعخيػػػػف الػكالػػػػة األمخيكيػػػػة لمتشسيػػػػة الجوليػػػػةUSAID :) قػػػػجرة الحكػمػػػػة عمػػػػى الحفػػػػاظ عمػػػػى الدػػػػمع
االجتساعي، وضساف القانػف والشطاـ، وخمق الطخوؼ الزخورية لمتشسية االقترادية، وضساف الحج 

 األدنى مغ األمغ االجتساعي(.
  اشيػة عمػى حػج سػػاء فػي السجػػاالت تعخيػف األمػع الستحػجة: )اإلدارة الدػميسة لمذػؤوف العامػة والجيسقخ

الدياسية واالقترادية واإلدارية، مع السؤشخات الخئيدة عغ الذفاؼية واألخبلؽ واحتخاـ آداب السيشة 
فػػي ترػػخيف األعسػػاؿ واسػػتقبلؿ ومرػػجاؾية القزػػاء والسحػػاكع، وإجػػخاء انتخابػػات حػػخة وشػػفافة مػػغ 

 السعارضة والرحافة والسجتسع السجني(. شخؼ لجشة انتخابية مدتقمة، وال مخكدية اإلدارة، وتعديد
  تعخيف بخنامج األمع الستحجة اإلنسائيUNDP مسارسة الدػمصة االقترػادية والدياسػية واإلداريػة( :

 إلدارة شؤوف بمج ما عمى كافة السدتػيات(.
 تعخيػػػف الػكالػػػة األمخيكيػػػػة لمتشسيػػػة الجوليػػػػة  USAID  : قػػػجرة الحكػمػػػػة عمػػػى الحفػػػػاظ عمػػػى الدػػػػمع

ي، وضساف القانػف والشطاـ، وخمق الطخوؼ الزخورية لمتشسية االقترادية، وضساف الحج االجتساع
 األدنى مغ األمغ االجتساعي(.

  ،تعخيف مخكد العقج االجتساعي: )اإلدارة الجضػجة لجسيػع السؤسدػات فػي الجولػة مػغ خػبلؿ سياسػات
القػانػف، ومكافحػة الفدػاد، وآليات، ومسارسات تقػـ عمػى الذػفاؼية، والسذػاركة، والسدػاءلة، وسػيادة 

وتدػػعى لتحقضػػق العجالػػة، وعػػجـ التسضضػػد بػػضغ السػػػاششضغ، واالسػػتجابة الحتياجػػاتيع، وتتحػػخػ الكفػػاءة 
 لمػصػؿ بالدياسات والخجمات ألعمى مدتػػ مغ الفاعمية والجػدة يخضي السػاششضغ(.

 ما ىي خرائص الحؾكسة الخشيجة؟
 حدب البشظ الجولي: 

 الترػيت والسداءلة. •
 االستقخار الدياسي وغياب العشف واإلرىاب. •
 فاعمية الحكػمة. •
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 الجػدة التشطيسية. •
 سيادة القانػف. •
 الديصخة عمى الفداد. •

 
 :حدب البخنامج اإلنسائي لألمؼ الستحجة

 الكفاءة. 
 الفاعمية. 
 السذاركة. 
  السداواة. 
 السداءلة. 
 الذفاؼية. 
 .حكع القانػف 
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 العبيؽ 4
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 جؾرج اورويل شيء اسسو بعضجا عغ الدياسة، كل القزايا ىي قزايا سياسية. في عرخنا ال يػجج •

 

 .شارؿ ديغؾؿ لقج تػصمت إلى نتيجة ... أف الدياسة مػضػع أخصخ مغ أف يتخؾ لمدياسضضغ. •
 

 .كارؿ ماركذ إذا أردت أف تكػف تافيا، فسا عميظ إال أف تجيخ ضيخؾ ليسػـ اآلخخيغ. •
 

 كيف تقاس الحؾكسة العالسية؟

قامػػت مشطسػػات عالسيػػة عجيػػجة بػضػػع مؤشػػخات لؿيػػاس الحػكسػػة العالسيػػة، مشيػػا مػػا ىػػػ متخرػػز  •
بجانػػػب معػػػضغ، ومشيػػػا مػػػا ىػػػػ شػػػامل، وكػػػل مؿيػػػاس يػػػتع التػصػػػل اليػػػو مػػػغ خػػػبلؿ شػػػخؽ وأسػػػالضب 
ومعػػػادالت خاصػػػة، وقػػػج تػسػػػعت ىػػػحه السؤشػػػخات كثضػػػخا بحضػػػث أنيػػػا تتصػػػخؽ إلػػػى جػانػػػب قػػػج تكػػػػف 

عخض ؼيسػػػا يمػػػي أبػػػخز تمػػػظ السؤشػػػخات، حضػػػث سػػػشبضغ مشيجيػػػة كػػػل خارجػػػة عػػػغ التػقعػػػات، وسشدػػػت
دوؿ، ومػقػع  10دوؿ، وأدنػى  10مؤشخ، والجيػة التػي ترػجره، وعػجد الػجوؿ السذػسػلة بػو، وأعمػى 

 العخاؽ في السؤشخ.
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 2017مؤشخ الشاتج السحمي اإلجسالي 
Gross domestic product 

 يرجر ىحا الترشيف الدشػؼ عغ األمع الستحجة. •
 دولة. 200يذسل  •
 يتزسغ ترشيف الجوؿ حدب حجع الشاتج السحمي اإلجسالي. •

 

 

 
 مميار دوالر 198بشاتج محمي إجسالي  52العخاؽ في السختبة 
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 2017مؤشخات الحؾكسة العالسية 
Worldwide governance indicators 

 ترجر عغ البشظ الجولي. •
 دولة. 200تغصي  •
 31تزػػػع سػػػتة مؤشػػػخات رئيدػػػية تدػػػتشج إلػػػى مئػػػات مػػػغ الستغضػػػخات التػػػي يػػػتع الحرػػػػؿ عمضيػػػا مػػػغ  •

مرػػػػجرا لمبيانػػػػات والسدػػػػػحات، ومػػػػغ السشطسػػػػات غضػػػػخ الحكػميػػػػة، ومعمػمػػػػات األعسػػػػاؿ التجاريػػػػة، 
 ومشطسات القصاع العاـ.

حضػػث يعبػػخ الرػػفخ عػػغ أدنػػى  100 –تعصػػى لكػػل مؤشػػخ مػػغ السؤشػػخات الدػػتة درجػػة مػػغ صػػفخ  •
عػػغ أعمػى السدػػتػيات. ويقػػاس كػل مؤشػػخ برػػػرة  100ػػ مػػغ مدػتػيات الحػكسػػة ؼيسػػا تعبػخ مدػت

 مشفرمة.
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 أعمى الجوؿ في مؤشخات الحؾكسة العالسية

 

 
 أدنى الجوؿ في مؤشخات الحؾكسة العالسية
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 مؾقع العخاؽ في مؤشخات الحؾكسة الجولية
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 2018مؤشخ االزدىار أو الخخاء العالسي 
 THE LEGATUM PROSPERITY INDEX 

  Legatum Instituteيرجر عغ  •
 2007أوؿ إصجار  •
 دولة.  149يذسل  •
: جػػػػدة االقترػػػاد، بضئػػػة األعسػػػاؿ، الحػكسػػػة، الحخيػػػة Pillars 9يتكػػػػف السؤشػػػخ مػػػغ  •

 الذخرية، رأس الساؿ االجتساعي، الدبلمة واألمغ، التعميع، الرحة، البضئة الصبيعية.
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 2018مؤشخ الدعادة العالسي 
World happiness index 

 
 

يرػػػػػجر عػػػػػغ شػػػػػبكة حمػػػػػػؿ التشسيػػػػػة السدػػػػػتجامة لؤلمػػػػػع  •
الستحػػػػػػجة، ومعيػػػػػػج األرض التػػػػػػابع لجامعػػػػػػة كػلػمبيػػػػػػا، 
ومخكػػػد األداء االقترػػػادؼ، والسخكػػػد الكشػػػجؼ لؤلبحػػػاث 

 الستقجمة، ومجمذ اإلمارات لمتشافدية.
 
 

لؤلمػػع الستحػػجة قػػخارا يػػجعػ الػػجوؿ األعزػػاء إلػػى ؾيػػاس أصػػجرت الجسعيػػة العامػػة  2011فػػي عػػاـ  •
عقػج االجتسػاع  2012/4/2مقجار الدعادة في شعػبيا لمسداعجة في تػجيو سياساتيا العامػة، وفػي 

 األوؿ لؤلمع الستحجة رؼيع السدتػػ حػؿ )الدعادة والخفاه: تحجيج نسػذج اقترادؼ ججيج(.
 دولة.  156يذسل التقخيخ  •
 عػامل لؿياس الدعادة. يحتػؼ التقخيخ ستة •
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 117العخاؽ في السختبة 
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 2016مؤشخ الكؾكب الدعيج 
happy planet index 

 .New Economic Foundationيرجر عغ مؤسدة االقتراد الججيج  •
 دولة. 140يذسل  •
 ىػ مؤشخ عالسي لمخفاـية السدتجامة. •
 كسا في الذخيحة التالية. ؾياسويتع  •

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Wellbeing الخفالية 

 Life Expectancyتؾقع الحياة 

 Inequality of Outcomesالتفاوت في السخخجات 

 Ecological Footprintالظبعة البيئية 
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 67العخاؽ في السختبة 
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 2017/2018تقخيخ التشافدية العالسي 
the global competitiveness report 

 يرجر عغ السشتجػ االقترادؼ العالسي. •
 دولة. 137يذسل  •
يقػـ التقخيخ بتقضيع قجرة الجوؿ عمى تقجيع الخخػاء واالزدىػار لسػاششضيػا، وىػحا بػجوره يعتسػج عمػى قػجرة  •

الجولػة فػػي االسػػتفادة مػػغ مػاردىػا الستاحػػة. لػػحا فػػإف السؤشػخ يعشػػي مجسػعػػة السؤسدػػات والدياسػػات 
 ار لبلقتراد في الػقت الحالي وعمى السجػ السشطػر.والعػامل التي تحجد االزدى

يقػـ السؤشخ عمى ترشيف الجوؿ حدب خسذ مخاحػل رئيدػية فػي التشسيػة )كسػا مبػضغ فػي الذػخيحة  •
( مؤشػخا 112( مؤشخا رئيديا و)12التالية(. ويتع التقضيع استشادا إلى مجسػعة مغ السؤشخات تزع )

 ذخيحة بعج التالية(.فخعيا ضسغ ثبلث مجسػعات )كسا مبضغ في ال
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 مؤشخات أو عشاصخ التشافدية
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 العخاؽ خارج السؤشخ

 
 

 2018مؤشخ الدالـ العالسي 
global peace index 

 يرجر عغ معيج االقتراد والدبلـ. •
 دولة. 163يذسل  •
 يعتسج ثبلثة مؤشخات فخعية، وىي: •
 .الدبلمة واألمغ 
 .الرخاعات السدتسخة 
  والسميذيات.العدكخة 
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 2018مؤشخ الكيسة االقترادية لمدالـ 
the economic value of peace index 

 يرجر عغ معيج االقتراد والدبلـ. •
 دولة. 163يذسل  •
 يعتسج مؤشخيغ فخعضضغ، وىسا: •
 .األثخ االقترادؼ لمعشف 
 .الكمفة االقترادية لمعشف 
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 2018مؤشخ الدالـ اإليجابي 
positive peace index 

 يرجر عغ معيج االقتراد والدبلـ. •
 دولة. 163يذسل  •
 الدبلـ الدمبي: غياب العشف أو الخػؼ مغ العشف. •
 الدبلـ اإليجابي: التػجيات والسؤسدات واليياكل التي تخمق وتجيع مجتسعات تشعع بالدبلـ. •
 يعتسج عمى مجسػعة مغ السؤشخات كسا في الذخيحة التالية: •
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 2018مؤشخ اإلرىاب العالسي 
global terrorism index 

 
 يرجر عؽ معيج االقتراد والدالـ. •
 دولة. 163يذسل  •
 يتزسؽ ترشيف الجوؿ حدب األحجاث واليجسات اإلرىابية التي حرمت خالؿ الدشة. •
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 2017/2018مؤشخ سيادة القانؾف 
Rule of law index 

 
 Worldيرجر عؽ مذخوع العجالة العػالسي  •

Justice Project. 
 دولة. 113يذسل  •

 
 
 

سيادة القانؾف الفاعمة تقمػل الفدػاد، وتحػارب الفقػخ واألمػخاض، وتحسػي الشػاس مػؽ الغمػؼ. إنيػا  •
األسػػاس لسجتسعػػات الدػػالـ والفػػخص والسدػػاواة التػػي تقػػـؾ عمييػػا التشسيػػة، وحكؾمػػة خاضػػعة 

 ؾؽ األساسية.لمسداءلة، واحتخاـ الحق
 يتؼ قياس السؤشخات في الذخيحة التالية. •
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 العخاؽ غضخ مذسػؿ بالسؤشخ
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 2018مؤشخ بازؿ لسكافحة غدل األمؾاؿ 
Basel aml index 2018 

 .International Center for Asset Qualityيرجر مغ  •
 دولة. 129يذسل  •

 
 

 
 
 

 

 
 

 العخاؽ خارج الترشيف ألف عسميات غدل األمؾاؿ تجاوزت السؤشخات ولعجـ تؾفخ البيانات الخسسية 
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 2018مؤشخ الدخية السالية 
Financial Secrecy index 

 يرجر عغ شبكة العجالة الزخيبية. •
 دولة. 112يذسل  •
، Offshoreيػػػػتع بسػجبػػػػػو تختضػػػػب دوؿ العػػػػػالع حدػػػػب الدػػػػػخية الساليػػػػة ومػػػػػجػ نذػػػػاشات الذػػػػػخكات  •

 والسبلذات الزخيبية التي تدتخجـ ألغخاض غدل األمػاؿ والتيخب الزخيبي.
 تخلضػف دوالر مػضػعة في أنطسة سخية أو مبلذات عبخ العالع. 32 – 21السؤشخ قجر أف  •
 يتع ترشيف الجوؿ حدب ؾيسة األمػاؿ ذات العبلقة. •
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  2017مؤشخ الجيسقخاطية العالسي 
Global democracy index 

 .Economistترجر السؤشخ مجمة االيكػنػميدت  •
 دولة. 167يذسل  •
السؤشػػػخات التػػػي يدػػػتخجميا: العسميػػػة االنتخابيػػػة والتعجديػػػة، فاعميػػػة الحكػمػػػة، السذػػػاركة الدياسػػػية،  •

 الثقافة الدياسية، الحخيات السجنية.
 يرشف السؤشخ الجوؿ ضسغ أربع فئات: •
 .Full Democracyديسقخاشية كاممة      
 .Flawed Democracyديسقخاشية ناقرة أو معضبة      
 .Hybrid Regimeنطع ىجضشة      
 .Authoritarianنطع استبجادية      
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 ضسؽ فئة الشغؼ اليجيشة أخخ تدمدل قبل الجوؿ االستبجادية       (112العخاؽ جاء في السختبة )
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 2018مؤشخ الحخية العالسي 
global freedom index 

 .Freedom Houseيرجر عغ مؤسدة  •
 دولة. 210يذسل  •
يعتسػػػػػػج عمػػػػػػى معيػػػػػػاريغ: الحقػػػػػػػؽ الدياسػػػػػػية،  •

 والحخيات السجنية.
 100 –يتزػػػسغ ترػػػشيف الػػػجوؿ مػػػغ صػػػفخ  •

تعبػػخ عػػغ الحخيػػة الذػػاممة  100درجػػة حضػػث 
 بضشسا صفخ يعبخ عغ فقجاف الحخية.

 
 

 
 
 
 
 



 

 

218 

 2018مؤشخ العؾلسة 
globalization index 

 يرجر عغ مؤسدة Bertelsmann Stiftung  ومعيج االقتراد الدػيدخؼ Swiss Economic 
Institute. 

  دولة 42يذسل.  
 يبحث عغ الجوؿ األكثخ استفادة مغ العػلسة. 
 يتع حداب السؤشخ كسا في الذخيحة التالية. 

 
 

 
 وزف مؤشخات العؾلسة
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 2019مؤشخ الذفافية العالسي 
MOST TRANSPARENT COUNTRIES 

 
 .US News and World Reportيرجر عغ مؤسدة  •
 دولة. 80يذسل  •
 يدتشج إلى السؤشخات الفخعية التالية: •
 .االنفتاح االقترادؼ 
 .مسارسات الحكػمة 
 .التػزيع العادؿ لمدمصات الدياسية 
 .أعمى مدتػػ مغ السرجاؾية 
 .أدنى مدتػػ مغ الفداد 
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 2018مجركات الفداد مؤشخ 
CORRUPTION PERCEPTION INDEX 

 .Transparency Internationalيرجر عغ مشطسة الذفاؼية العالسية   •
 دولة. 180يذسل  •
يؿيذ مدتػيات الشداىة في العػالع مػغ خػبلؿ معػجالت الفدػاد فػي الػجوؿ وتحمضػل أسػباب انتذػار  •

 الفداد.
وشخيقػة ؾياسػو  يعتسج السؤشخ في مشيجضتػو •

عمػػػػػػى تقضػػػػػػيع الفدػػػػػػاد عمػػػػػػى درجػػػػػػات مػػػػػػغ 
، ويعبػػػػخ الرػػػػفخ عػػػػغ أعمػػػػى 100-صػػػػفخ

 100مدػػتػػ لسعػػجالت الفدػػاد ؼيسػػا تعبػػخ 
 عغ أقل مدتػػ.

 مؤسدة مختمفة حػؿ العالع. 13مرجرا لمبيانات مغ  13يدتخجـ السؤشخ  •

 
 171في السختبة  2017% بعج أف في عاـ 18بجرجة  168العخاؽ في السختبة 
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 2018مؤشخ جؾدة الحياة العالسي 
quality of life index 

 ترجر السؤشخ مؤسدة نامبضػ Nambio. 
  دولة 60يذسل. 
  اعتسػػػػػػج السؤشػػػػػػخ عمػػػػػػى عػػػػػػجة معػػػػػػايضخ لحدػػػػػػاب

مدػػتػػ جػػػدة الحيػػاة فػػي الػػجوؿ محػػل الجراسػػة، 
وتتزسغ تمػظ السعػايضخ ثسانيػة معػايضخ أساسػية، 
وىػػػػػػػػي: القػػػػػػػػػة الذػػػػػػػػخائية، واألمػػػػػػػػاف، والخعايػػػػػػػػة 

لرػػحية، وتكمفػػة السعيذػػة، وسػػعخ العقػػار إلػػى ا
 .ندبة الجخل، واالزدحاـ، والتمػث، والسشاخ

  ويعتسج السؤشخ عمى حداب درجة لكل معيار عمى حجة، وبعج ذلظ تكػف متػسط الجرجة اإلجسالية
التي تحرل عمضيا الجولة محل الجراسة ليا عامل الحدع في تختضب الجولة في مؤشخ جػػدة الحيػاة، 

، وكمسا زادت تمظ الجرجة ارتفػع تختضػب الجولػة فػي ترػشيف 200وح تمظ الجرجة مغ صفخ إلى وتتخا
 .السؤشخ، والعكذ صحيح، فكمسا انخفزت تمظ الجرجة انخفس تختضب الجولة في السؤشخ
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 2017مؤشخ حؾكسة السؾارد 
Resources governance index 

 .Natural Resource Governance Instituteيرجر عغ معيج حػكسة السػارد الصبيعية  •
 دولة.  89يذسل  •
ييػػػػػتع بحػكسػػػػػة قصػػػػػاع الػػػػػشفط  •

والغاز والتعػجيغ، ويدػعى إلػى 
استخجاـ أكثخ حرافة لمسػارد 

 الصبيعية مغ أجل التشسية.
 ترشف الجوؿ حدب الججوؿ عمى الذخيحة التالية: •
 مؤشخا فخعيا كسا في الذخيحة بعج التالية. 14أبعاد لمؿياس و ويدتخجـ السؤشخ ثبلثة •
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 تختيب الجوؿ العخبية عمى مؤشخ حؾكسة السؾارد
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 2018مؤشخ الفقخ متعجد األبعاد العالسي 
Global multidimensional poverty index 

معيػػج التشسيػػة اإلندػػانية وبخنػػامج يرػػجر عػػغ مبػػادرة أكدػػفػرد لمتشسيػػة البذػػخية والفقػػخ بالتعػػاوف مػػع  •
 األمع الستحجة االنسائي.

 دولة. )تدتبعج مشو الجوؿ الستقجمة(. 105يذسل  •
 يؿيذ الفقخ مغ خبلؿ ثبلثة أبعاد وعذخة مؤشخات: •
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، وكانت سؾريا ومرخ وتؾنذ وليبيا واألردف وأذربيجاف واألردف والسالجيف 44العخاؽ جاء في السختبة 
العخاؽأفزل مؽ   

مليار شخص أو ثلث سكان العالم يعيشون في فقر  3هناك 
 متعدد الجوانب 

%               82نسبة السكان تحت خط الفقر في العراق 
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 2018مؤشخ الجؾع العالسي 
global hunger index 

 .IFPRIيرجر عغ السعيج الجولي لبحػث الدياسات الغحائية  •
 )تدتبعج مشو الجوؿ الستقجمة(.دولة.  119يذسل  •
يعخؼ الجػع بأنو )الحخماف مغ الصعاـ وسػء التغحية  •

 1800الحؼ يجعػل الفػخد ال يدػتصيع الحرػػؿ عمػى 
 سعخة حخارية كحج أدنى يػميا لحياة صحية ومشتجة(.

 4يػػػػػػتع ؾيػػػػػػاس مؤشػػػػػػخ الجػػػػػػػع العػػػػػػالسي مػػػػػػغ خػػػػػػبلؿ  •
 مؤشخات فخعية.
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 دولة بيشسا  119مؽ  74العخاؽ جاء في السختبة 

 (  28( وتؾنذ )44( والسغخب )48( واألردف )61مرخ )
 
 



 

 

231 

 2018مؤشخ البؤس االقترادي العالسي 
global economic misery index 

 يػجج مؤشخاف لؿياس البؤس االقترادؼ:  •
  دولة. 66مؤشخ بمػمبخغ وترجره وكالة بمػمبخغ األمخيكية ويتشاوؿ 
  دولة. 98بخوكشغد األمخيكية ويتشاوؿ مؤشخ ىانظ وترجره مؤسدة 

 يؿيذ مؤشخ بمػمبخغ البؤس وفقا لسعياريغ ىسا: معجؿ التزخع، وندبة البصالة. •
بضشسا يؿيذ مؤشخ ىانظ البؤس )مجسػػع البصالػة والتزػخع وندػبة الفػائػج السرػخؼية عمػى القػخوض  •

 ي لمفخد الػاحج(.مصخوحا مشيا الشدبة السئػية لمتغضخ في الشاتج السحمي اإلجسالي الحؿيق
 

 وفقا لسؤشخ بمؾمبخغ 2018نتائج 
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 وفقا لسؤشخ ىانػ 2018نتائج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

233 

 2018مؤشخ التشسية البذخية 
human development index 

يرػػػػجر عػػػػغ بخنػػػػامج األمػػػػع الستحػػػػجة  •
 .UNDPاإلنسائي 

 دولة. 180يذسل  •
يتع ؾياس مؤشخ التشسيػة البذػخية مػغ  •

 فخعية.مؤشخات  9خبلؿ 
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 تشسية بذخية متؾسظة 120العخاؽ في السختبة 
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 2017مؤشخ رأس الساؿ البذخي 
the global human capital index 

 يرجر عغ السشتجػ االقترادؼ العالسي.  •
 دولة. 130يذسل  •
 يتع ؾياس رأس الساؿ البذخؼ استشادا إلى أربعة عشاصخ كسا في الذخيحة التالية. •

 
 

 
 
 
 

 عناصر رأس

 المال البشري
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 العخاؽ غضخ مػجػد
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 2018مؤشخ أىجاؼ التشسية السدتجامة 
sustainable development goals index 

 Bertelsmann Stiftung Sustainable Development Solutionsيرػػجر عػػغ  •
Network. 

 دولة.  149يذسل  •
التشسيػة السدػتجامة التػي أقختيػا قسػة التشسيػة السدػتجامة العالسيػة يؿيذ مجػ التقجـ في تحقضػق أىػجاؼ  •

2015. 
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 105العخاؽ في السختبة 
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 2018مؤشخ الشسؾ الؾاعج 
Growth promise indicators   

 .KPMGيرجر عغ شخكة  •
 دولة. 181يذسل  •
 يؿيذ الشسػ الػاعج مغ خبلؿ خسدة مؤشخات، وىي:  •
  االقترادؼ الكمي.االستقخار 
 .اإلنتاج 
  .البشية التحتية 
 .رأس الساؿ البذخؼ 
 .قػة السؤسدية 

 
 

 
 163العخاؽ في السختبة 
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 2018مؤشخ الشسؾ والتشسية الذاممة 
inclusive growth and development index 

 يرجر عغ السشتجػ االقترادؼ العالسي. •
 دولة. 104يذسل  •
 ثبلث فئات. )كسا في الذخيحة التالية(. مؤشخا ضسغ 12يتع الؿياس مغ خبلؿ  •
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 العخاؽ غضخ مذسػؿ بالسؤشخ
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 2018مؤشخ جيشي لمعجالة االجتساعية )تؾزيع الجخل( 
gini index 

( مػػغ السقػػاييذ اليامػػة واألكثػػخ شػػضػعا فػػي ؾيػػاس عجالػػة   جضشػػي )ندػػبة لمعػػالع كػػػرادو معامػػل جضشػػي •
، يستػػاز معامػػل جضشػػي بأنػػو يعصػػي ؾياسػػا  ، تعتسػػج فكختػػو عمػػى مشحشػػى لػػػرند تػزيػػع الػػجخل القػػػمي

رقسيػػا لعجالػػة التػزيػػع، وتػػتمخز فكختػػو بحدػػاب السدػػاحة السحرػػػرة بػػضغ مشحشػػى لػػػرند وبػػضغ خػػط 
( في الخسػع البيػاني( وضػخب ىػحه 1،1قصة االصػل والشقػصة )السداواة )الخط القصخؼ الػاصل بضغ ن

، وذلظ ألف مداحة السثمث السحرػرة بضغ خط التداوؼ واإلحجاثضضغ األفقي والعسػدؼ 2السداحة بػ 
، لحا فإف معامل جضشي يشحرخ بػضغ الرػفخ والػاحػج، حضػث يكػػف صػفخا عشػجما يشصبػق 0.5تداوؼ 

لسدػػػاحة مدػػػاوية لمرػػػفخ ويكػػػػف عشػػػجىا تػزيػػػع الػػػجخل مشحشػػػى لػػػػرند عمػػػى خػػػط التدػػػاوؼ وتكػػػػف ا
متدػػاويا لجسيػػع أفػػخاد السجتسػػع )التػزيػػع األمثػػل لمػػجخل(، بضشسػػا يكػػػف معامػػل جضشػػي مدػػاويا لمػاحػػج 
عشجما يشصبق مشحشى لػرند عمى الخػط األفقػي والخػط العسػػدؼ وتكػػف السدػاحة بػضغ خػط التدػاوؼ 

عامػػل جضشػػي مدػػاوية لمػاحػػج الرػػحيح وفػػي ىػػحه وتكػػػف عشػػجىا ؾيسػػة م 0.5ومشحشػػى لػػػرند تدػػاوؼ 
الحالػػة يكػػػف تػزيػػع الػػجخل فػػي أسػػػأ أحػالػػو، أؼ أنػػو كمسػػا كانػػت ؾيسػػة معامػػل جضشػػي صػػغضخة كمسػػا 

 كانت عجالة تػزيع الجخل أفزل.
 دولة. 118يذسل  •
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 العخاؽ غيخ داخل في السؤشخ
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 2018مؤشخ الحخية االقترادية 
Economic freedom index 

 األمخيكية. Heritageيرجر عغ مؤسدة  •
 دولة. 180يذسل  •
 يعتسج السؤشخات الػاردة في الذخيحة التالية: •
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 العخاؽ غيخ داخل في السؤشخ مع سؾريا وليبيا واليسؽ والرؾماؿ
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

246 

 2019مؤشخ أفزل بمج لمسعيذة 
good country index 

وعػػجد مػغ الػكػاالت الجوليػة الستخررػة ومشطسػات غضػػخ يرػجر عػغ األمػع الستحػجة والبشػظ الػجولي  •
 حكػمية.

 دولة.  153يذسل  •
 مؤشخات مخكبة. 7يؿيذ أفزل البمجاف لمسعيذة في العالع مغ حضث  •
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 2019مؤشخ أفزل الجوؿ في العالؼ 
best country in the world 

 .US News and World Reportيرجر عغ مؤسدة  •
 دولة. 80يذسل  •
 مؤشخات فخعية. 9يؿيذ أفزل البمجاف في العالع مغ حضث  •
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 2018مؤشخ أفزل مجيشة في العالؼ مؽ حيث جؾدة السعيذة 
mercer annual quality of living index 

 .Mercerيرجر عغ مؤسدة  •
 ىشاؾ مؤشخات أخخػ بشفذ االتجاه ترجر عغ  •

Telegraph Travel/ The Economist/PWC. 
 مجيشة مغ كبخػ مجف العالع. 231شسل  •
 مؤشخات . 7يؿيذ أفزل السجف لمسعيذة في العالع مغ حضث  •
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 2019مؤشخ كمفة السعيذة 
Cost of living index 

 . NUMBEO يرجر عغ مؤسدة •
 دولة. 119شسل  •
 يؿيذ كمفة السعيذة حػؿ العالع. •

 
 

 
 74 العخاؽ في السختبة
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 2018مؤشخ الجوؿ اليذة 
Fragile states index 

 The Fund يرجر عغ مؤسدة صشجوؽ الدبلـ ومجمة الدياسة الخارجية األمخيكية وبشظ التفكضخ •
for Peace, Foreign Policy and Thinking Bank . 

 دولة. 178شسل  •
األفكػار التػي تذػجع االسػتقخار يؿيذ درجة السخاشخ السعيذية حػؿ العالع، ويدتخجـ كأداة لتصػػيخ  •

واألمغ السعيذي السدتجاـ، ويؿيذ أيزا مجػ اخفاؽ الجوؿ في أداء وضائفيا األساسية وعجـ القػجرة 
 عمى الديصخة عمى اقميسيا.

 120، حضػث الرػفخ يذػػضخ إلػى االسػتقخار، بضشسػػا 120 –يػتع حدػاب السؤشػػخ بترػشيف مػغ صػػفخ  •
مؤشػخا فخعيػا  12خصػخ. ويػتع حدػاب السؤشػخ عػغ شخيػق أسػأ درجة ودلضل عمى عجـ االسػتقخار وال

 درجات. 10تزع مؤشخات اقترادية وسياسية واجتساعية لكل مؤشخ 
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 2018مؤشخ األمؽ الغحائي العالسي 
global food security index 

 يرجر عغ مجمة االيكػنػميدت. •
 دولة.  113يذسل  •
فضيػػػػا الشػػػػاس فػػػػي كػػػػل األوقػػػػات لػػػػجييع القػػػػجرة الساديػػػػة  تعخيػػػػف األمػػػػغ الغػػػػحائي: الحالػػػػة التػػػػي يكػػػػػف  •

واالجتساعية واالقترادية عمى الحرػؿ عمى الصعاـ الكافي والسفضج الحؼ يفي باحتياجاتيع الغحائية 
 لحياة صحية ونذصة.

 يدتشج إلى السؤشخات الفخعية التالية: •
  القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجرة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل التكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليف

Affordability. 
  مجػ تػفخ الصعاـAvailability. 
  الشػعية والدبلمةQuality & Safety. 
  السػػػػػارد الصبيعيػػػػػة والسخونػػػػةNatural 

Resources & Resilience. 
 

 
 العخاؽ غضخ مػجػد في السؤشخ
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 2019مؤشخ التمؾث العالسي 
global Pollution index 

 . NUMBEO يرجر عغ مؤسدة •
 مجيشة حػؿ العالع. 294شسل  •
 حػؿ العالع. يؿيذ التمػث البضئي في السجف •

 
 
 
 

 

 
 

 العخاؽ لؼ يذسل بالسؤشخ
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 2018مؤشخ األداء البيئي 
environmental performance index 

لمقػػانػف والدياسػػة البضئيػػة فػػي جامعػػة يضػػل، وشػػبكة معمػمػػات عمػػع األرض  Yaleيرػػجر عػػغ مخكػػد  •
 الجولية في جامعة كػلػمبيا، بالتعاوف مع السشتجػ االقترادؼ العالسي.

 دولة. 180شسل  •
 يتكػف السؤشخ مغ بعجيغ ىسا الشطاـ البضئي والرحة البضئية يتفخع عشيسا عجد مغ السؤشخات. •
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 وىي مختبة خظخة 152العخاؽ في السختبة 
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 2019مؤشخ تغيخ السشاخ العالسي 
climate change performance index 

 Climate Action Network, German Watch, Newيرػجر عػغ ثػبلث مؤسدػات:  •
Climate Institute. 

 دولة. 60يذسل  •
، الصاقة الستججدة، اسػتخجامات الصاقػة، سياسػة Greenhouseيعتسج أربعة مؤشخات: غاز الجفضئة  •

 السشاخ.
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 العخاؽ غضخ مذسػؿ بالسؤشخ
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 2018مؤشخ الجخيسة العالسي 
Global crime index 

 . NUMBEO مؤسدةيرجر عغ  •
 دولة. 117شسل  •
يتزػػػػػػسغ تختضػػػػػػب الػػػػػػجوؿ حدػػػػػػب معػػػػػػجالت  •

الجخيسػػػة بأشػػػكاليا السختمفػػػة)القتل، الدػػػخقة 
والدػػػػػػػػػصػ، االغترػػػػػػػػػاب وغضخىػػػػػػػػػا(. ويػػػػػػػػػتع 

 -التختضػػػػػػب بسؿيػػػػػػػاس يتػػػػػػػخاوح مػػػػػػػغ صػػػػػػػفخ 
بحضػػػػػث تكػػػػػػػف ؼيػػػػػػو أقػػػػػل الػػػػػػجوؿ فػػػػػػي 100

السعػجالت فػي الػجوؿ التػي معجالت الجخيسة ىػي الحاصػمة عمػى تقضػيع أقػخب إلػى صػفخ، ؼيسػا تختفػع 
 .100يقتخب تقضيسيا مغ 

وترشف الجوؿ في السؤشخ، في خسدة أقداـ مختمفة بشاء  عمى متػسط الشتائج التي حرمت عمضيػا  •
ا ) -80في استصبلعات الخأؼ السختمفة، التي تؿيذ معايضخ فخعية حػؿ معجؿ الجخيسػةق مختفػع جػج 

ا )40-20فس )(، ومػػشخ60-40(، ومعتػػجؿ )80-60(، ومختفػػع )100  20-0(، ومػػشخفس جػػج 
 نقصة(. 

 

 
 58العخاؽ في السختبة 
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 2017السؤشخ العالسي لقؾة الجشدية 
 . HENLEY & PARTNERS يرجر عغ مؤسدة •
 . مخكد 167دولة ضسغ  209شسل ترشيف  •
يعتسج السؤشخ في ترشيفو عمػى ثبلثػة معػايضخ أساسػية،  •

وحخيػػة وىػػي القػػػة الخارجيػػة لمجشدػػية، وحخيػػة اإلقامػػة، 
الدػػػػػفخ، ويتزػػػػػسغ معيػػػػػار حخيػػػػػة الدػػػػػفخ قػػػػػجرة حػػػػػاممي 
الجشدػػية عمػػى الدػػفخ إلػػى أكبػػخ عػػجد مػػغ بمػػجاف العػػالع 

 بجوف تأشضخة.
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 2018مؤشخ جؾازات الدفخ 
Passport index 

 . HENLEY & PARTNERS يرجر عغ مؤسدة •
 دولة. 105شسل ترشيف  •
يعتسػػػػػػج السؤشػػػػػػخ فػػػػػػي ترػػػػػػشيفو  •

 الدػػفخجػػػاز عمػػى قػػجرة حػػاممي 
عمى الدفخ إلػى أكبػخ عػجد مػغ 

 بمجاف العالع بجوف تأشضخة.
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 2018مؤشخ الخعاية الرحية 
Health care index 

 يرجر عغ مشطسة الرحة العالسية. •
 مجيشة حػؿ العالع. 228شسل  •
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 2017/2018مؤشخ دافؾس لجؾدة التعميؼ 
Davos index for education quality 

 السشتجػ االقترادؼ العالسي.يرجر عغ  •
 دولة. 137يذسل  •
ىشاؾ مؤشػخات أخػخػ فػي ىػحا الجانػب مثػل:  •

مؤشػػػخ بضخسػػػػف لمتعمػػػيع والسيػػػارات السعخؼيػػػة 
والتحرػػضل العمسػػي العػػالسي، ومؤشػػخ جامعػػة 
أكدػػػػفػرد، ومؤشػػػػخ جػػػػػدة تعمػػػػيع الخياضػػػػيات 

 والعمػـ، ومؤشخ مجمة اإليكػنيسيدت.
 

 
 

 العخاؽ خارج السؤشخ
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 2019أفزل بمج مؽ حيث التعميؼ مؤشخ 
best countries for education 

 .US News and World Reportيرجر عغ مؤسدة  •
 دولة. 80يذسل  •
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 2018مؤشخ البظالة العالسي 
global unemployment index 

 يرجر عغ البشظ الجولي. •
 دولة. 196يذسل  •

لسػػػػػجة  تقاس البصالة بقدسة عػجد العػاشمضغ  •
سػػػشة أو أكثػػػخ/ عػػػجد القػػػػػ العاممػػػة 

x100. 
 

 

 
 
 % وىي مختفعة ججا 14.8ندبة البظالة في العخاؽ 
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 2018مؤشخ الحكؾمة االلكتخونية 
E government index 

 .UNDESAيرجر عغ األمع الستحجة/ قدع الذؤوف االقترادية واالجتساعية  •
 دولة. 193يذسل  •
 يعتسج السؤشخات التالية: •
 .البشية التحتية لبلتراالت 
 .رأس الساؿ البذخؼ 
  الخجمات السباشخةOnline. 
 .السذاركة االلكتخونية 

 

 
 

 155العخاؽ جاء في السختبة 
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 2018مؤشخ الجاىدية لسدتقبل اإلنتاج 
readiness for the future of production index 

 االقترادؼ العالسي.يرجر عغ السشتجػ  •
 دولة. 100يذسل  •
 12يؿػػػيذ مػػػجػ اسػػػتعجاد الػػػجوؿ السػػػتيعاب  •

السدػػػػػتقبل )كسػػػػػا فػػػػػي نػعػػػػػا مػػػػػغ تكشػلػجيػػػػػا 
 (.كل ادناهالذ

يػتع الؿيػاس اسػػتشادا إلػى عػػاممضغ ىسػا: ـيكػػل  •
 (.الذكل ادناهاإلنتاج، ومػجيات اإلنتاج، ولكل مشيسا عػاممو الفخعية )كسا مبضغ في 

 (.الذكل ادناهف الجوؿ ضسغ أربع فئات )الحع يتع في الشياية ترشي •
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 2018مؤشخ االبتكار العالسي 
global innovation index 

تذارؾ في إصجاره جامعة كػرنضل، وكمية إدارة  •
، والسشطسػػػػػػػػػػػػة INSEADاألعسػػػػػػػػػػػػاؿ الجوليػػػػػػػػػػػػة 

 العالسية لمسمكية الفكخية.
 دولة. 126يذسل  •
مؤشػػػػػخات رئيدػػػػػية وعػػػػػجد مػػػػػغ  7يعتسػػػػػج عمػػػػػى  •

الذػػػػػكل السؤشػػػػػخات الفخعيػػػػػة )كسػػػػػا مبػػػػػضغ فػػػػػي 
 (.ادناه
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 العخاؽ غيخ مذسؾؿ بالسؤشخ
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 2018مؤشخ السخونة العالسي 
Global resilience index 

 .FM Globalيرجر عغ مؤسدة  •
 دولة/ مشصقة. 130يذسل  •
االقترػاد عمػى مػاكبػة الستغضػخات فػي االقترػاد العػالسي يدتخجـ السؤشخ لمجاللة عمػى حضػيػة وقػجرة  •

والتفاعػػػل مػػػع التغضػػػخات التػػػي تحػػػجثيا الػػػجورات االقترػػػادية عمػػػى السدػػػتػػ العػػػالسي، والسخونػػػة فػػػي 
امتراص الرجمات الشاشئة عغ الزػغػط الخارجيػة فػي ضػل العػلسػة دوف أف يزػصخ البمػج لتبشػي 

 عمى العالع الخارجي.سياسات وإجخاءات استثشائية تحج مغ انفتاحو 
 شخيقة التػصل إلى السؤشخ في الذخيحة التالية.  •

 

 
 

 
 



 

 

275 

 
 

 العخاؽ غيخ مذسؾؿ بالسؤشخ
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 2018مؤشخ السعخفة العالسي 
global knowledge index 

 يرجر عغ بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي بالتعاوف مع مؤسدة دمحم بغ راشج لمسعخفة. •
 دولة. 145يذسل  •
 يدتشج إلى السؤشخات السبضشة في الذخيحة التالية. •
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 العخاؽ غيخ مذسؾؿ
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 2018مؤشخ اقتراد السعخفة العالسي 
Knowledge economy index 

 يرجر عغ البشظ الجولي. •
 دولة. 145يذسل  •
 يدتشج إلى السؤشخات السبضشة في الذخيحة التالية. •

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

279 

 
 

 العخاؽ غيخ مذسؾؿ
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 2018مؤشخ تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت 
global IT & telecommunication index 

 يرجر عغ االتحاد الجولي لبلتراالت بالتعاوف مع عجد مغ وكاالت األمع الستحجة. •
 دولة. 145يذسل  •
 يؿػيذ قػجرة الػجوؿ التشافدػػية لقصػاع االترػاالت وتكشػلػجيػػا •

 السعمػمات
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 العخاؽ غيخ مذسؾؿ
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 السؤشخ األخيخ 
 أكثخ السؤشخات صجمة

 ماذا تتؾقعؾف؟
 مؤشخ تظبيق تعاليؼ اإلسالـ العالسي 

global islamicity index 
 أصجرتو جامعة واششصغ. •
 دولة. 208شسل  •
يؿػػػيذ مػػػجػ انعكػػػاس الؿػػػيع الجيشيػػػة االسػػػبلمية عمػػػى سػػػمػؾ الشػػػاس وعمػػػى معػػػامبلتيع الضػميػػػة، ولػػػع  •

 يتصخؽ إلى تصبضق العبادات، أؼ تحجيج وترشيف البمجاف األكثخ احتخاما لمؿيع اإلسبلمية.
 إنسا بعثت ألتسع مكاـر األخبلؽ. •
 إنسا الجيغ السعاممة. •
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 تدمدل بعض الجوؿ اإلسالمية عمى السؤشخ
 )مؽ األخيخ(
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 تمُُن اداء اخلذهبد اللىجستُخ يف العراق
 Logistics Performance Index( LPI)االداء اللىجستٍ ؤشر وفمًب دل

 

  

 األستبر الذكتىر حموذ عجذالىهبة العساوٌ                        
 

 :مقجمة

تؤدؼ ىضئات الكسارؾ دورا  محػريا  في تيدضخ التجارة الجولية، وتمعب دورا  كبضخا  في إدارة عسميات التخميز 
وضساف أمغ حخكة البزائع ووسائل الشقل عبخ الحجود الجولية، كسا تزصمع بسدؤولية تصبضق مبادغ إدارة 

االضصبلع بتشفضح إجخاءات الحجود،  عبػر الحجود. ويشبغي إلدارة الكسارؾ ومؤسدات الترجيخ واالستضخاد
وتشدضق األنذصة الحكػمية بذأف عبػر الحجود داخل الجولة وبضغ الجوؿ عغ شخيق السداعجة اإلدارية 

 الستبادلة وتبادؿ السعمػمات ذات الرمة لزساف تجفق حخكة التجارة الجولية عمى نحػ حخ دوف عائق. 
ط البلزمة لسكافحة التيخيب، فزبل  عغ تشفضح قانػف التعخفة تتػلى ىضئة الكسارؾ بالعخاؽ وضع وتشفضح الخص

الكسخكية، واالتفاؾيات التجارية والتخانديت مع االقصار العخبية والجوؿ االجشبية، وقخارات وتػصيات 
 .السشطسات العخبية والجولية

سا تزسغ االخترار والسخونة في االجخاءات الكسخكية، ك ٨٩ٗٔلدشة  (23)وقج حقق قانػف الكسارؾ 
السبادغ التي استقخ عمضيا التذخيع السقارف بسا في ذلظ وثائق مجمذ التعاوف الكسخكي في بخوكدل، وىػ 

( بضغ الخسع الشدبي )الؿيسي فيػ يسضدلمتعخيفة الكسخكية،  الشطخية السفاـيعمشدجع الى حج كبضخ مع 
والبزائع الخاضعة لخسع نػعي)مقصػع(، باإلضافة الى انو حطخ ادخاؿ البزائع األجشبية التي ال تتػفخ 

، وفخض رسـػ إضاؼية تعػيزية عشجما تتستع البزائع في بمج السشذأ بإعانة السمكيةفضيا شخوط السشذأ او 
خاؽ. وىػ ما لع تعالجو مباشخة عشج الترجيخ، وعشجما تخفس احجػ الجوؿ اسعار بزائعيا بقرج االغ

 .القػانضغ البلحقة
الحساية الكسخكية. وقج حققت نتائج ايجابية ؼيسا  سياسةبشدعة  ٖٕٓٓوقج اترفت القػانضغ الكسخكية قبل 

يتعمق بالحرػؿ عمى إيخادات عامة لمسػازنة. في حضغ انيا حققت نتائج ايجابية عمى الجانب االستيبلكي 
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جي. اف الطخوؼ الدياسية واالقترادية غضخ السؤاتية التي مخ بيا العخاؽ اعمى مشيا عمى الجانب االنتا
بالتدامغ مع تصبضق قػانضغ التعخفة قادت الى عجـ تحقضق الدياسة الكسخكية الىع االىجاؼ التي جاءت مغ 

. كسا اف عجـ وجػد سيصخة نػعية فعالة ٕٓٔٓلدشة  ٕٕاجميا، وعجـ تفعضل قانػف التعخيفة الكسخكية رقع 
واحجاث اضخار  الساليةساعج في دخػؿ الدمع الخديئة واغخاؽ الدػؽ العخاؾية مسا قاد الى استشداؼ السػارد 

 (2014بضئية واجتساعية. )الخفاجي:
في  Logistics Performance Index (LPI)تتشاوؿ ىحه الجراسة بالتحمضل مؤشخ االداء المػجدتي 

( مغ بضغ 147تقاريخ البشظ الجولي والػقػؼ عمى االسباب التي ادت الى حرػؿ العخاؽ عمى التختضب )
( خزعت لمتقضيع، وتقجيع بعس التػصيات لتحدضغ ىحا التختضب بزػء تجارب الجوؿ الستقجمة في 160)

 ىحا السؤشخ عخبيا  وعالسيا .
 مذكمة البحث: 

الساضية ضسغ الجوؿ األقل كفاءة وفاعمية وفق تقاريخ البشظ  صشف العخاؽ عمى مجػ الدشػات الخسذ
( الخاصة بسؤشخات الخجمات https://lpi.worldbank.org/international/globalالجولي )

المػجدتية. ولع يقترخ ضعف األداء عمى ىحه السؤشخات، بل صاحبيا ضعف في مؤشخات التجارة عبخ 
-http://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business)الحجود

 وفق تقخيخ مسارسة االعساؿ الرادر مغ البشظ الجولي. (2017
 

 أىجاؼ البحث:
 ييجؼ البحث لتحقضق ما يمي:

رصج واقع األداء المػجدتي عمى شػؿ سمدمة اإلمجاد المػجدتي، وتذخيز أسباب ضعف مدتػػ  .1
 أداء الخجمات المػجدتية في العخاؽ.

مدتػػ االمتثاؿ لمذخوط والستصمبات السدتشجية، وقػانضغ الحجود مقارنة بالجوؿ العخبية والجوؿ  تحجيج .2
 الستقجمة.

 اقتخاح االليات السصمػبة لتحدضغ مؤشخات األداء المػجدتي ومختبة العخاؽ في التقاريخ الجولية. .3
  تداؤالت البحث:

  يدعى البحث لمتحقق مغ التداؤالت التالية:
 في العخاؽ؟ ضعف األداء الخجمات المػجدتيةماىي أسباب  .1
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 في العخاؽ؟ ماىي أسباب ضعف االمتثاؿ لمذخوط والستصمبات السدتشجية، وقػانضغ الحجود .2
ما ىي االليات السقتخحة لتحدضغ تختضب العخاؽ بالتقاريخ الجولية التي يرجرىا البشظ الجولي  .3

 الحجود؟والخاصة بسؤشخات األداء السؤسدي ومؤشخات التجارة عبخ 
 

 مقاييذ االداء المؾجدتي:
يرجر مغ البشظ الجولي تقخيخ االداء المػجدتي استشادا  إلى مدػحات عالسية تذسل وكاالت الذحغ 
العالسية، وشخكات الشقل الدخيع. ويؿيذ مؤشخ األداء المػجدتي السبلءمة المػجدتية. ويتألف مغ مجسػعة 

سبلءمة المػجدتية في ىحه مغ السقاييذ الشػعية، والسقاييذ الكسية، ويداعج عمى بشاء قػاعج بيانات عغ ال
البمجاف. كسا يعسل السؤشخ المػجدتي عمى ؾياس األداء عمى شػؿ سمدمة اإلمجاد المػجدتي داخل البمج 
الػاحج، ويقجـ ذلظ مغ مشطػريغ مختمفضغ، أحجىسا دولي، واآلخخ محمي. ويعتبخ السؤشخ أداة ؾياسية 

تػاجييا في أدائيا وما يسكغ الؿياـ بو لتحدضغ تفاعمية لسداعجة الجوؿ لتحجيج التحجيات والفخص التي 
 أدائيا. 

الديؾلة والكفاءة الشدبية التي يسكؽ بيا نقل السشتجات إلى البمج كسا يذضخ مؿياس االداء المػجدتي إلى 
. وتعج ألسانيا ولػكدسبػرغ األكثخ كفاءة وتحتل السختبتضغ االولى والثانية عالسيا ، ولمػصػؿ الى وداخمو

ضػعية لسدتػيات السؤشخ في دوؿ العالع تعتسج مشيجية اختيار مجسػعة البمجاف لمسجضبضغ عمى نتائج مػ 
 (.1السدح لتقضيع االداء المػجدتي السػضحة في ججوؿ )

 ( مشيجية اختيار مجسؾعة البمجاف لمسجيبيؽ عمى السدح لتقييؼ االداء المؾجدتي1ججوؿ )

 عة الجخلمختف متػسصة الجخل مشخفزة الجخل ترشيف الجوؿ

 الداحمية
 دوؿ شخيكة بالترجيخ 5
 باالستضخاد دوؿ شخيكة 3

 دوؿ شخيكة بالترجيخ 3
 دولة شخيكة باالستضخاد

 دوؿ شخيكة بالترجيخ 5 دوؿ عذػائية 4
 دوؿ شخيكة باالستضخاد 5
 دوؿ عذػائية 4

 غضخ الداحمية
 دوؿ شخيكة بالترجيخ 4
 دولة شخيكة باالستضخاد 2
 جدخ بخؼ  2

 شخيكة بالترجيخدوؿ  2
 دوؿ شخيكة باالستضخاد 2
 دوؿ عذػائية 2

مؤشخ األداء المػجدتي في السشصقة  المجشة االقترادية واالجتساعية لغخبي آسيا )اإلسكػا(، السرجر:
 .6، ص:2017مكػناتو ومشيجية إعجاده ومدتػياتو، بضخوت، :العخبية
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لمبمجاف في ستة مجاالت عبخ الذخكاء التجاريضغ، يعصي مؤشخ األداء المػجدتي الجولي تقضيسا  نػعيا  
والسػضفضغ الفشضضغ والسجاالت ىي: الكسارؾ، البشية األساسية، الذحغ الجولي، والجػدة المػجدتية والكفاءة، 

 ويعتسج عمى األبعاد الخئيدية الدتة التالية:  .والستابعة واالقتفاء، والتػقضت
 Efficiency of the clearanceسمية التخميز الكسخكي كفاءة ع يتزسغادارة الكسارؾ والحجود:  .1

process   مغ جانب ىضئات مخاؾبة  باإلجخاءات الدخعة والبداشة والقجرة عمى التشبؤ وبذكل خاص
 الحجود، بسا في ذلظ الكسارؾ. 

 Quality of trade and transportنػعية البشى االرتكازية الستعمقة بالتجارة والشقل البشية التحتية:  .2
related infrastructure (.)مثل السػانئ، والدكظ الحجيجية، والصخؽ، وتكشػلػجيا السعمػمات 

 Ease of arrangingأسعار تشافدية  عمى الحرػؿسيػلة تختضب الذحشات و الذحؽ الجولي:  .3
competitively priced shipments . 

 Competence and quality of logisticsجػدة وكفاءة الخجمات المػجدتية جؾدة الخجمات:  .4
services ( .)مثل متعيجؼ الشقل ومخمري الكسارؾ 

 Ability to track and traceالقجرة عمى تتبع الذحشات ورصج مدارىا الستابعة واالقتفاء:  .5
consignments . 

 لمتدميعاوؿ الدمشية السقخرة أو الستػقعة تػقضت وصػؿ الذحشات إلى الػجية وفق الججالتؾقيت:  .6
Timeliness of shipments in reaching destination within the scheduled or 

expected delivery time . 
 : 2018مؤشخات اداء الخجمات المؾجدتية العامة في العخاؽ 

، 2018الجولي عغ االداء المػجدتي لعاـ يسكغ تقضيع االداء المػجدتي في العخاؽ استشادا  إلى تقخيخ البشظ 
ويداعج السؤشخ المػجدتي عمى ؾياس األداء عمى شػؿ سمدمة اإلمجاد المػجدتي داخل القصخ، ويعتبخ 
السؤشخ أداة ؾياسية تفاعمية يسكغ مغ خبللو تحجيج نقاط القػة والزعف والتحجيات والفخص التي تػاجييا 

يسكغ الؿياـ بو لتحدضغ أدائيا.  وندتعخض ؼيسا يمي أبخز نتائج تقضيع  ادارة الكسارؾ والحجود في أدائيا وما
مقارنة ببعس الجوؿ العخبية والجولة التي احتمت السختبة االولى في العالع،  2018االداء المػجدتي لعاـ 

 لمػقػؼ عمى حجع فجػة االداء، وسبل معالجتيا.
 . التختضب االجسالي:1

( خزعت لمتقضيع، ويعج ىحا التختضب تختضبا  متجنيا  يعكذ 160مغ بضغ )( 147حرل العخاؽ عمى التختضب )
سػء األداء في إدارة الكسارؾ مغ حضث وقت وكمفة وجػدة الخجمات المػجدتية السقجمة. وكاف أسػأ تختضب 

 (.137( وأفزل تختضب )159حرل عميو العخاؽ ىػ )
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  . درجة التقضيع االجسالية:2

تضب الستجني الى ضعف جسيع درجات الستغضخات الفخعية، وبمغت ندبة يعػد حرػؿ العخاؽ عمى التخ 
 .  2018%( وفقا  لتقخيخ عاـ 36.74األداء المػجدتي االجسالية )

 التختضب االجسالي لؤلداء المػجدتي
 2018التختضب  أفزل تختضب أسػأ تختضب

159 137 147 
  

 الجرجة االجسالية لؤلداء المػجدتي
 2018الجرجة  الحج االدنى الحج االعمى المػجدتيندبة األداء 

36.74% 2.31 2.04 2.18 
 

 متؾس  تقييؼ الستغيخات الخئيدة: - 4

. 2018( مقارنة بضغ نتائج تقضيع متغضخات االداء المػجدتي في العخاؽ واالمارات والسانيا 2يػضح الججوؿ )
يعكذ الججوؿ تجني درجات التقضيع التي حرمت عمضيا متغضخات االداء المػجدتي في العخاؽ والتي تخاوحت 

( في السانيا. 4.21ارات، و)( في االم3.99( مقارنة بػ )2.16(، وبستػسط يبمغ )2.72( و)1.84بضغ )
( نتائج مقارنة االداء المػجدتي بضغ الجولة االولى عالسيا)السانيا( والجولة االولى عخبيا 1ويػضح الذكل )

)االمارات( والعخاؽ وحجع الفجػة بضغ االداء الفعمي واالداء الشسػذجي )السعيارؼ( وفق تقضيع الخبخاء 
 والسخترضغ والسدػحات.
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 ( 2ججوؿ )
  2018االداء المػجدتي في العخاؽ واالمارات والسانيا  مقارنة بضغ نتائج تقضيع متغضخات

 الستغيخ
 1السانيا  11االمارات  147العخاؽ 
 الجرجة

 * 
التختيب 
** 

الجرجة 
* 

التختيب 
** 

الجرجة 
* 

التختيب 
** 

 1 4.09 15 3.63 153 1.84 ادارة الكسارؾ والحجود
 1 4.37 10 4.2 140 2.03 التجارة والبشية التحتية لمشقلنػعية 

 4 3.86 5 3.85 131 2.32 الذحغ الجولي
 1 4.31 13 3.92 159 1.91 جػدة الخجمات المػجدتية

 2 4.24 13 3.96 144 2.19 الستابعة واالقتفاء
 3 4.39 4 4.38 129 2.72 التػقضت

 Global Rankings 2018 Full LPI Dataset: السرجر
( درجات     ** عجد الجوؿ الخاضعة 5الجرجة األعمى التي يحرل عمييا الستغيخ )* :السالحغات
 ( دولة160لمتقييؼ )

 

 2018( نتائج مقارنة االداء المػجدتي بضغ العخاؽ والسانيا واالمارات لعاـ 1شكل )              
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 مؤشخات األداء المؾجدتي في العخاؽ مقارنة بالجوؿ العخبية: 

( 3يحتل العخاؽ مختبة متجنية في مؤشخات األداء المػجدتي مقارنة بجسيع الجوؿ العخبية. ويػضح الججوؿ )
حجع الفجػة في األداء المػجدتي في جسيع فعاليات التخميز، والبشى االرتكازية، وأسعار الذحشات، وجػدة 

وبات مغ الزخورؼ ؾياـ اليضئات السخترة بالكذف عغ االسباب  ، وتتبع الذحشات، والتػقضت. الخجمات
 الحؿيؿية لتخاجع نتائج االداء المػجدتي ووضع خصط معالجتيا.

 2018( مؤشخات األداء المػجدتي في الجوؿ العخبية 3ججوؿ )

 البلد
التسلسل 

 العالمي

 الكمارك

 والحدود

 البنية

  التحتية

 الشحن

 الدولي

جودة 

  الخدمات

 املتابعة

 والاقتفاء
  التوقيت

 4 11 11 1 11 11 11 الاماراث 

 13 11 11 4 72 13 11 قطر

 74 33 44 13 14 44 41 عمان

 32 43 12 13 41 33 11 السعوديت

 33 31 13 11 33 31 14 البحرين

 14 43 32 43 41 13 31 الكويت

 24 34 31 21 13 22 32 مصر

 111 23 113 21 24 33 37 لبنان

 23 34 41 114 21 33 34 الاردن

 31 177 41 14 41 174 33 املغرب

 21 21 171 111 111 112 111 جونس

 174 111 111 177 43 113 112 الجسائر

 114 111 43 117 171 113 171 السودان

 174 144 114 111 141 111 142 العراق

 Global Rankings 2018 Full LPI Dataset< املصدر
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  مسارسة أنذظة األعساؿ ومؤشخات التجارة عبخ الحجود:

أداة تذخيرية شاممة. وتتع في بعس األحياف  يعج واليسثل مؤشخ أداء الخجمات المػجدتية نقصة مخجعية، 
مقارنتو بترشيف تقخيخ مسارسة أنذصة األعساؿ، حضث يتزسغ بعس التجاخل في السػاضيع، ولكشو 
يختمف عشو في عجد مغ الجػانب. ففي حضغ يدتخجـ تقخيخ مسارسة أنذصة األعساؿ بيانات بذأف قػاعج 

خجمات المػجدتية يدتخجـ بيانات مدػحات يعجىا ميشضػف وتذخيعات محجدة بالقػانضغ، فإف مؤشخ أداء ال
متخررػف في الخجمات المػجدتية يجضبػف فضيا عمى أسئمة عغ تجاربيع في البمجاف السختمفة. وىحا الشيج 

 .يعج بسثابة محاولة لتدجضل وتحجيج الػاقع الضػمي الحؼ يػاجيو القصاع الخاص

التجارة عبخ الحجود الػقت والتكمفة )باستثشاء التعخيفة مؤشخات  يؿيذ تقخيخ مسارسة أنذصة األعساؿ
الكسخكية( السختبصضغ بثبلث مجسػعات مغ اإلجخاءات، واالمتثاؿ لمذخوط والستصمبات السدتشجية، واالمتثاؿ 
لقػانضغ الحجود، والشقل الجاخمي ػػ في إشار اإلجخاءات الذاممة لترجيخ أو استضخاد شحشة مغ الدمع 

جد تختضب الجوؿ عمى سيػلة التجارة عبخ الحجود مغ خبلؿ درجة مؿياس مجػ االبتعاد عغ والبزائع. ويتح
الحج األعمى لؤلداء ؼيسا يتعمق بالتجارة عبخ الحجود. وتسثل ىحه التقجيخات والجرجات الستػسط البديط 

الستصمبات لسؿياس مجػ االبتعاد عغ الحج األعمى لؤلداء بالشدبة لمػقت والتكمفة لبلمتثاؿ لمذخوط و 
السدتشجية وكحلظ االمتثاؿ لقػانضغ الحجود في الترجيخ واالستضخاد. وؼيسا يمي عخضا  لسزسػف عشاصخ 

 مؤشخات التجارة عبخ الحجود:
(Doing Business 2018, pp 103-106) 
 

 . االمتثاؿ لمذخوط والستظمبات السدتشجية:1

لستصمبات السدتشجية لجػ الجيات الحكػمية في يتزسغ االمتثاؿ عشرخؼ الػقت والتكمفة وفقا  لمذخوط وا
البمج السعشي، والبمجاف التي يتع العبػر مغ خبلليا. ويسثل اليجؼ مغ وراء ذلظ ؾياس اجسالي عبء اعجاد 
مجسػعة مغ السدتشجات التي تداعج عمى انجاز معاممة التجارة الجولية لسشتج وشخيكضغ. ويتزسغ وقت 

 الشتخاشات السدتشجية ما يمي:وتكمفة االمتثاؿ لمستصمبات وا

 .الػقت السدتغخؽ لمحرػؿ عمى شيادة مشذأ 
   .الػقت السدتغخؽ في جسع السعمػمات الستكساؿ اإلقخار الكسخكي 
 .الػقت السدتغخؽ في انتطار الدمصة السخترة إلصجار شيادة صحية نباتية 
   الػقت السدتغخؽ في عخض اإلقخار الجسخكي عمى شخشة الصخؽ أو اضيار وصل السػانئ

 لدمصات السػانئ.
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 . الػقت السدتغخؽ في تقجيع اإلقخار الكسخكي لمكسارؾ بالضج أو الكتخونيا 
 

 . االمتثاؿ لقؾانيؽ الحجود:2

ثاؿ لقػانضغ الكسارؾ في البمج لقػانضغ الحجود عشرخؼ الػقت والتكمفة السختبصضغ باالمت يتزسغ االمتثاؿ
السعشي والقػانضغ السعشية بأعساؿ الفحز والتفتير اإللدامية لعبػر الذحشة. وكحلظ الػقت والتكمفة ألعساؿ 

 السشاولة التي تتع في السػانئ أو عمى الحجود، والتخميز الكسخكي، وإجخاءات الفحز والتفتير.

 

 . الشقل الجاخمي:3

ػقت والتكمفة بشقل الذحشة مغ مخدف أكبخ مجيشة تجارية وصشاعية في البمج السعشي يتزسغ الشقل الجاخمي ال
الػقت والتكمفة عمى أكثخ وسائل  الى السضشاء البحخؼ أو الحجود البخية األكثخ استخجاما . وتدتشج تقجيخات

نصاؽ واسع )شخؽ الشقل استخجاما  )الذاحشات، والقصارات، والقػارب الشيخية( وأكثخ الصخؽ السدتخجمة عمى 
 بخية، ومػانئ ومشافح حجودية( والتي أشارت ليا الجيات السذاركة وكسا يمي:

 تحسضل وتفخيغ الذحشة في السدتػدع أو السضشاء أو الحجود 
 .الشقل عغ شخيق الػضع األكثخ استخجام ا بضغ السدتػدع والسشفح أو السضشاء 
  السضشاء وأوسع الحجود أو السضشاء عمى نصاؽ الشقل مغ قبل معطع استخجاـ بػاسصة بضغ السحصة أو

 واسع.
 .التأخضخات السخورية والتفتير مغ قبل شخشة الصخيق أثشاء الذحغ 

 
  مؤشخات التجارة عبخ الحجود في العخاؽ:

( مؤشخات التجارة عبخ الحجود ومقارنة بضغ مدتػيات االمتثاؿ 3( و )2( والذكبلف )4يػضح الججوؿ )
مقارنة بالجولة األولى عخبيا  )االمارات(  العخاؽسدتشجية، واالمتثاؿ لقػانضغ الحجود في لمذخوط والستصمبات ال

 والجولة األولى عالسيا  )نضػزيمشجا(. ومشو يتزح ما يمي:
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 2017( مقارنة مؤشخات التجارة عبخ الحجود بضغ العخاؽ واالمارات ونضػزيمشجا لعاـ 4ججوؿ )

Doing Business: 2017, p 228 التقرير العالمي ملمارست الاعمالاملصدر >  

 

  2017( مدتػػ االمتثاؿ لمذخوط والستصمبات السدتشجية في العخاؽ واالمارات ونضػزيمشجا لعاـ 2شكل )

0

500

1000

1500

2000

 (دوالر)كلفت الاستيراد  (ساعت)وقت الاستيراد  (دوالر)كلفت التصدير  (ساعت)وقت التصدير 

 الامتثال للشروط واملتطلبات املستندية

 نيوزيلندا الاماراث العراق

 نيوزيلندا الاماراث العراق دول املقارنت

  سهولت مؤشراث في املرجبت
 
 5 :6 5:9 الاعمال عامليا

 :9 5= =;5 عبر الحدود املرجبت في مؤشراث التجارة

  الامتثال للشروط واملتطلباث املستنديت

 7 : 908 التصدير )ساعت( وقت

 ;: >;5 00>5 التصدير )دوالر( كلفت

 5 56 :;5 الاستيراد )ساعت( وقت

 0> 7>6 900 الاستيراد )دوالر( كلفت

 الحدود لقوانين الامتثال

 >7 ;6 9> التصدير )ساعت( وقت

 ;77 8:6 >555 )دوالر( التصدير كلفت

 69 98 575 الاستيراد )ساعت( وقت

 ;:7 >;: 88: الاستيراد )دوالر( كلفت



 

 

295 

 

 2017( مدتػػ االمتثاؿ لقػانضغ الحجود في العخاؽ واالمارات ونضػزيمشجا لعاـ 3شكل )

 . تختضب العخاؽ في مؤشخات التجارة عبخ الحجود: 1

( دولة في مؤشخات التجارة عبخ الحجود في حضغ 190) ( مغ بضغ179حرل العخاؽ عمى التختضب )
(. ويعكذ ىحا التختضب مدتػػ 56( وحرمت نضػزيمشجا عمى التختضب )91حرمت االمارات عمى التختضب )

ضعف العسميات المػجدتية الستعمقة بترجيخ استضخاد الدمع والبزائع. كسا يعكذ مدتػػ عجـ رضا 
كسخكضضغ، والتجار المحيغ شاكػا في اإلجابة عمى االستبياف الحؼ تع شخكات الذحغ السحمية، والسخمرضغ ال

 استخبلص معمػماتو مغ قبل فخؽ البشظ الجولي. 

 . االمتثاؿ لمذخوط والستصمبات السدتشجية في العخاؽ:2

 ( ساعة في حضغ 504يبمغ وقت االمتثاؿ لمذخوط والستصمبات السدتشجية عشج الترجيخ في العخاؽ )
( ساعات وفي نضػزيمشجا ساعة واحجة، مسا يعكذ اإلجخاءات البضخوقخاشية في 6االمارات )يبمغ في 

 استكساؿ الستصمبات السدتشجية. وتبمغ الكمفة عذخة اضعاؼ مثضمتيا في االمارات.
 ( ساعة في حضغ 176يبمغ وقت االمتثاؿ لمذخوط والستصمبات السدتشجية عشج االستضخاد في العخاؽ )

( ساعات وفي نضػزيمشجا ساعة واحجة، مسا يعكذ اإلجخاءات البضخوقخاشية 12ات )يبمغ في االمار 
 في استكساؿ الستصمبات السدتشجية في االستضخاد. 
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 ( الفجػة الكبضخة في مدتػػ االمتثاؿ لمذخوط والستصمبات السدتشجية في العخاؽ 2يػضح الذكل )
 لسدتغخؽ لمحرػؿ عمى شيادة مشذأالػقت ا مقارنة بكل مغ االمارات ونضػزيمشجا، وبذكل خاص

وتقجيسو لمجيات السخترة، فيي تحتاج لثبلث أسابيع في العخاؽ بضشسا   استكساؿ اإلقخار الكسخكيو 
 تحتاج ألقل مغ يػـ عسل في االمارات، والى ثبلث ساعات في نضػزيمشجا.

 

 . االمتثاؿ لقػانضغ الحجود في العخاؽ:7

  ( ساعة في حضغ يبمغ في 85عشج الترجيخ في العخاؽ )يبمغ وقت االمتثاؿ لقػانضغ الحجود
( ساعة، مسا يعكذ اإلجخاءات البضخوقخاشية في 38( ساعات وفي نضػزيمشجا )27االمارات )

 ( ضعف لسدتػياتيا في نضػزيمشجا.15الحجود. وتبمغ الكمفة في العخاؽ )
 ( س131يبمغ وقت االمتثاؿ لقػانضغ الحجود عشج االستضخاد في العخاؽ ) اعة في حضغ يبمغ في

( ساعة، مسا يعكذ اإلجخاءات البضخوقخاشية في 25( ساعات وفي نضػزيمشجا )54االمارات )
 االستضخاد. وتبمغ الكمفة ثبلث اضعاؼ مثضمتيا في االمارات وعذخة اضعاؼ واقعيا في نضػزيمشجا.

 ( الفجػة الكبضخة في مدتػػ االمتثاؿ لقػانضغ الحجود في الع3يػضح الذكل ) خاؽ مقارنة بكل مغ
( دوالر في العخاؽ بضشسا تبمغ 1118كمفة الترجيخ، فيي تبمغ ) االمارات ونضػزيمشجا، وبذكل خاص

 ( في نضػزيمشجا.337( دوالر في االمارات، و)462)
 

 االستشتاجات  

( دولة خزعت لمتقضيع لسؤشخات األداء المػجدتي، 160( مغ بضغ )147حرل العخاؽ عمى التختضب ) .1
( واحتمت السانيا السختبة األولى عالسيا  في مؤشخ األداء 11بضشسا حرمت دولة االمارات عمى التختضب )

. ويعػد ضعف األداء الى ضعف كفاءة المػجدتيات وبذكل خاص ضعف كفاءة 2018المػجدتي لعاـ 
 ادارة الكسارؾ والحجود، وسػء جػدة الخجمات المػجدتية.

( في مؤشخات سيػلة مسارسة أنذصة االعساؿ عالسيا ، بضشسا حرمت 165)حرل العخاؽ عمى السختبة  .2
 ( واحتمت نضػزيمشجا السختبة األولى عالسيا .26دولة االمارات عمى السختبة )

( دولة في مؤشخات التجارة عبخ الحجود في حضغ 190( مغ بضغ )179حرل العخاؽ عمى التختضب ) .3
 (.56ضػزيمشجا عمى التختضب )( وحرمت ن91حرمت االمارات عمى التختضب )
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%( وفقا  لتقخيخ عاـ 36.74يعكذ ضعف مدتػػ األداء المػجدتي في العخاؽ الحؼ وصل الى ) .4
، حجع الفجػة بضغ االداء الفعمي واالداء الشسػذجي )السعيارؼ( وفق تقضيع الخبخاء والسخترضغ 2018

 والسدػحات لجسيع متغضخاتو.
( دوالر مقارنة بػ 1800تبمغ ) العخاؽ لعجـ كفاءة المػجدتيات، فييتعج كمفة التجارة مختفعة ججا  في  .5
لمذخوط والستصمبات السدتشجية عشج  ( دوالر باإلمارات، أؼ أنيا عذخة اضعاؼ مدتػاىا في االمتثاؿ178)

ثبلث اضعاؼ مدتػاىا عشج االستضخاد في االمارات. عمى الخغع مغ تػفخ االيجؼ العاممة و  الترجيخ،
 لة فزبل  عغ القخب مغ االسػاؽ.بأسعار معقػ 

يعتبخ العخاؽ مغ الجوؿ السدتيجفة أمشيا ، وذلظ مسا يخزع كافة التراريح واإلجخاءات لمستابعة األمشية  .6
الذجيجة التي تؤثخ بذكل كبضخ مسا يؤخخ وصػؿ الذحشات إلى الػجية السصمػبة وفق الججاوؿ الدمشية 

 السقخرة أو الستػقعة لمتدميع.
عمى الخأؼ الذخري لمسؿيسضغ، رغع ما  العتسادىاالتقضيع لسؤشخات االداء المػجدتي  عجـ مػضػعية .7

 يتبعيا مغ مشاقذات   لمتحقق مغ الشتائج لسعالجة ىحه الثغخات.
 

 

 التؾصيات
 في مجاؿ االستخاتيجية:

صياغة استخاتيجية لمشيػض باألداء المػجدتي، تذارؾ فضيا جسيع األجيدة الحكػمية، ومؤسدات  .1
القصاع الخاص ذات العبلقة )أصحاب السرمحة( بصخيقة تحقق التكامل في الجيػد لتعديد 

 تشافدية العخاؽ الجولية وتحدضغ تختضب العخاؽ في مؤشخ األداء المػجدتي.
 في مجاؿ تظؾيخ البشية التحتية:

ؼ مغ التػسع في مذاريع البضشة التحتية مثل السصارات والسػانئ وشبكات الصخؽ والقصارات الح .2
 .شأنو تعديد مكانة العخاؽ عمى الخخيصة العالسية لمخجمات المػجدتية

 في مجاؿ األداء التذغيمي:
رفع كفاءة المػجدتيات بيجؼ تخؽيس كمف التجارة، مغ خبلؿ تقجيع الحػافد والتدييبلت لمقصاع  .3

في  الخاص بذكل يجفعو لتصػيخ الخجمات السقجمة. واعصاء قصاع الكسارؾ والحجود االولػية
 عسميات التشطيع واعادة التشطيع.

تقميز الجورة السدتشجية ومعالجة العخاقضل البضخوقخاشية واستخجاـ أندب السعجات وإعادة تػزيعيا  .4
 لزساف سخعة تجفق اإلمجاد بأقل تكمفة وأعمى كفاءة.
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تصػيخ األداء التذغضمي لمسػانئ لػجدتيا ، مغ خبلؿ اعادة ىشجسة العسميات، وتصػيخ كفاءة  .5
الخجمات المػجدتية، وبذكل خاص إدارة عسميات التخميز، وضساف أمغ حخكة البزائع، ووسائل 

 عبخ الحجود الجولية. الشقل
 في مجاؿ نغؼ السعمؾمات: 
 ؾياـ ىضئة الكسارؾ بسا يمي:

دعػة الجيات الحكػمية وغضخ الحكػمية مغ أصحاب السرمحة لجعع صشاعة تقشية السعمػمات   .6
 السحمية، وتػفضخ أسػاؽ الخجمات التي تسكغ مغ تشفضح نطاـ تقشية السعمػمات الكسخكية. 

إنذاء فخيق تقشية معمػمات يسكشو إدارة متصمبات السدتخجمضغ والستصمبات الفشية، ويسمظ السيارات  .7
 مة إلدارة السذاريع والعقػد، وتيضئة ؾيادة تتػلى مدؤولية مذخوع تقشية السعمػمات الكسخكية.البلز 

االستفادة مغ حمػؿ تقشية السعمػمات الكسخكية الجاىدة. والتي قج تحتاج إلى تعجيل لتتػائع مع  .8
ع بجال  مغ متصمبات البضئة العخاؾية، والتي ستداعج في تخؽيف السخاشخ الكبضخة التي تػاجو السذاري

 أف تبجأ جيػد مذاريع تقشيات السعمػمات مغ الرفخ.
 

 

 السرادر

  1984لدشة  23قانػف الكسارؾ رقع  .5
، بيؽ السذاكل والسقتخحات البجيمة٣٠٠٢تظؾر الدياسة الكسخكية في العخاؽ قبل وبعج سعج الخفاجي،  .6

 ، 2014بغجاد لمعمػـ االقترادية الجامعة العجد الثامغ والثبلثػف  مجمة كمية
: مؤشخ األداء المؾجدتي في السشظقة العخبيةالمجشة االقترادية واالجتساعية لغخبي آسيا )اإلسكػا(،  .7

 .2017، بضخوت،مكػناتو ومشيجية إعجاده ومدتػياتو
4. The World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, 
Doing Business 2018, Washington, World Bank Publications.2018. 
5. Global Rankings 2018 Full LPI Dataset, 
https://lpi.worldbank.org/international/global. 
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ساهخ والشفبفُخ الذولُخ يف احلذ هي الفسبد
ّ
 دور هؤشراد الٌ

 2017-2016دراسخ حبلخ العراق للفرتح هي 
 

  

 الذكتىر علٍ حموذ جسبم اجلجىرٌ                                          

 السدتخمص

  الفدػػاد ضػػاىخة اجتساعيػػة قجيسػػة حجيثػػة، انتذػػخت ىػػحه الطػػاىخة وعبػػخت حػػجود الجولػػة نتيجػػة لمتغضػػخات
والذػػػػخكات الستعػػػػجدة والتصػػػػػرات الستدػػػػارعة فػػػػي البضئػػػػة الجاخميػػػػة والخارجيػػػػة، متسثمػػػػة فػػػػي العػلسػػػػة 

الجشدػػػيات وثػػػػرة السعمػماتيػػػة واالترػػػاالت واالقترػػػاد الخأسػػػسالي والطػػػخوؼ الدياسػػػية واالقترػػػادية 
والتشسػيػػػة واالجتساعيػػػة األخػػػخػ، وقػػػج ارتبصػػػت ضػػػاىخة الفدػػػاد بعػامػػػل عػػػجة مشيػػػا غيػػػاب الذػػػفاؼية 

انػنيػة وسػمػكية تحػج والسدائمة وضعف األجيدة الخقابية وعػجـ خزػػع الدػمصات اإلداريػة لزػػابط ق
مػػػػغ التجػػػػاوزات والسسارسػػػػات السخالفػػػػة لمقػػػػانػف واسػػػػتغبلؿ الشفػػػػػذ والدػػػػمصة وغيػػػػاب مخكديػػػػة الجولػػػػة 

 وسيصخة األحداب الحاكسة.

  وألىسيػػة ضػػاىخة الفدػػاد ومػػجػ داللػػة مؤشػػخات ؾيػػاس مدػػتػػ ىػػحه الطػػاىخة عمػػى الػػجوؿ وتأثضخىػػا فػػي
الذفاؼية الجولية ومؤشخاتيا الرػجػ األكبػخ فػي  جػانب الحياة كافة في مختمف الجوؿ يكػف لسشطسة

ىػحا السجػػاؿ، وعمػػى ىػػحا األسػػاس تػػع فػػي ىػػحا البحػػث دراسػػة وؾيػػاس مدػػتػػ الفدػػاد فػػي العػػخاؽ وفقػػا  
 وتع التخكضد عمى حالة العخاؽ وفقا  ليحه السؤشخات. 2017-2016ليحه السؤشخات لمفتخة مغ 

  حػػػػؿ ىػػػحه السؤشػػػخات واقتػػػخاح نطػػػاـ وششػػػي  وتػػػع الخػػػخوج بسجسػعػػػة مػػػغ االسػػػتشتاجات والتػصػػػيات
لمشداىة في العخاؽ يبلئع ـيكمية الجولة العخاؾية ويذخز نطػاـ القػػة والزػعف وفػق مشيجيػة مشطسػة 

 الذفاؼية في بشاء نطاـ الشداىة والذفاؼية واالمتثاؿ الػششي.
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 السقجمة

  كثضخ مغ دوؿ العػالع الستقػجـ يعج الفداد آفة عمى السجتسع السعاصخ وىػ ضاىخة وبائية انتذخت في
والشػػامي، وفػػي كثضػػخ مػػغ السؤسدػػات الحكػميػػة والخاصػػة انتذػػار الشػػار فػػي اليذػػيع نتيجػػة لمطػػخوؼ 
التي يعيذيا السجتسع وقج تكػف نتيجة لتخاكسات عاشيا السجتسع بدبب ابتعاده عػغ الػجيغ وضػعف 

 ة وتخبػية.الػازع الجيشي وكحلظ ألسباب سياسية واقترادية واجتساعية وأخبلؾي

  ونتيجػػػة لتمػػػظ العػامػػػل السختبصػػػة بطػػػاىخة الفدػػػاد مثػػػل انعػػػجاـ الذػػػفاؼية والشداىػػػة واالمتثػػػاؿ والسخاؾبػػػة
والقػانضغ تعخض العالع لدمدة مغ األزمات السالية واالقترػادية خػبلؿ العقػػد الساضػية تػأثخت مشيػا 

 العجيج مغ الذخكات والسؤسدات العالسية والجوؿ الستقجمة والشامية.

  وتعػػػػج عسميػػػػة جسػػػػع البيانػػػػات وتحمضميػػػػا واسػػػػتخخاج السعمػمػػػػات مشيػػػػا الخصػػػػػات األولػػػػى فػػػػي عسميػػػػة
التخصيط لسعالجة أؼ مذكمة تطيخ أو لمػصػؿ إلى ىجؼ محجد لسػا ليػحه السعمػمػات مػغ دور فػي 
صياغة الخصط ورسع سياسات تشفضحىا، فعسمية ؾياس مدتػػ الفداد تػفخ لشا الكثضخ مغ السعمػمات 

إلشاحػػة بيػػحه السذػػكمة والػقػػػؼ عمػػى أىػػع أسػػبابيا لغػػخض وضػػع معالجػػات يسكػػغ تصبيقيػػا لغػػخض ا
 عمى أرض الػاقع لحل مذكمة مغ أكبخ السذاكل التي يسكغ أف تبتمى بيا الجوؿ.

  ولكي نجرؾ مدتػػ وجػد الفداد في دولة مغ الجوؿ ال بج مغ ؾياس مجركاتػوق ألف الفدػاد ال يسكػغ
مػػغ يقػػػـ بػػو إخفػػاؤه، وقػػج بػػادرت مشطسػػة الذػػفاؼية  مرػػمحةخفػػاء ومػػغ ؾياسػػو ألنػػو عسػػل يػػتع فػػي ال

الجوليػػة بإصػػجار العجيػػج مػػغ السؤشػػخات التػػي تعشػػي بؿيػػاس مدػػتػػ الفدػػاد ومجركاتػػو وإعػػجاد البحػػػث 
 والجراسات والتقاريخ اإلحرائية عمى مدتػػ دوؿ العالع.

 عمػػى السدػػتػػ السؤسدػػي لسكافحػػة  تتشػػاوؿ ىػػحه الػرقػػة البحثيػػة مػضػػػع الشداىػػة والذػػفاؼية واالمتثػػاؿ
ف الفدػاد لػيذ مذػكمة إالفداد والحج مشو وفقا  لمسؤشخات الجوليػة لمشداىػة والذػفاؼية واالمتثػاؿ، وحضػث 

أخبلؾيػػػة وثقاؼيػػػة فقػػػط، بػػػل ىػػػي أيزػػػا  تتعمػػػق بييكميػػػة الجولػػػة ومؤسدػػػاتيا ومخافقيػػػا وأسػػػمػب اإلدارة 
الفاعميػػػة مػػػع مؤسدػػػات السجتسػػػع السػػػجني والقصػػػاع وآلياتيػػػا ودور الجولػػػة فػػػي التشدػػػضق مػػػع الذػػػخكاء 

الخاص لتحقضق التشسية السدتجامة ورفاـية الذعػب والتغمب عمى عػائق التشسية والشسػػ االقترػادؼ 
 وأىسيا الفداد.
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  :ليحا تع تختضب ىحا البحث مشيجيا  في ثبلثة مباحث وىي 

 السبحث األوؿ: اإلطار العاـ لمبحث 

 ت الجولية لمشداىة والذفافية واالمتثاؿالسبحث الثاني: السؤشخا 

 السبحث الثالث: االستشتاجات والتؾصيات 

 السبحث األوؿ: اإلطار العاـ لمبحث

 :مذكمة البحث 

   يعاني العػخاؽ ىبػشػا  واضػحا  فػي ترػشيفات السشطسػات الجوليػة عمػى األصػعجة كافػة حضػث
روح السػاششػػة واالنتسػػاء أثػػخت ىػػحه الترػػشيفات فػػي سػػسعة العػػخاؽ دوليػػا  واقميسيػػا  وأضػػعفت 

داخميػػا ، لػػحا ارتأيشػػا أف نخكػػد فػػي ورقتشػػا البحثيػػة عمػػى السؤشػػخات الجوليػػة لمشداىػػة والذػػػفاؼية 
وترشيف العخاؽ وفقا  ليحه السؤشخات لؿياس مدتػػ الفداد السدتذخؼ في مؤسدات الجولة 

 .2017-2016العخاؾية مشح 

 :أىسية البحث  

 السؤشخات الجولية لسشطسػة الذػفاؼية والشداىػة وؾيػاس ىػحه  تكسغ أىسية البحث في دراسة آلية
السؤشػػػػخات لمتعػػػػػخؼ عمػػػػى ترػػػػػشيف العػػػػخاؽ وفقػػػػػا  ليػػػػا، وتدػػػػػجضل السبلحطػػػػات عمػػػػػى ىػػػػػحه 

 السؤشخات التي تؿيع الفداد في العخاؽ.

 :ىجؼ البحث  

  ييجؼ البحث إلى التعخؼ عمى بعس السؤشخات الجولية السعتسجة مغ قبل مشطسػة الذػفاؼية
التػػي ترػػجرىا لؿيػػاس مدػػتػػ الفدػػاد فػػي الػػجوؿ ومشيجيػػة ىػػحه السؤشػػخات وإعصػػاء  الجوليػػة

ترػر كامل عشيا، لبياف األساس التي تعتسج عمضيا في عسمية الؿياس ودراسة حالة العخاؽ 
عمػػى ىػػحا السؤشػػخ ومحاولػػة تذػػخيز مػاضػػع الخمػػل التػػي تجعػػل العػػخاؽ فػػي مػقػػع متػػأخخ 

 السذخرة.إليجاد حمػؿ عمسية وواقعية لمسذاكل 

 :مشيجية البحث  

  سضتع في ىحا البحث دراسة وعخض مؤشخات مشطسة الذفاؼية الجولية وفقا  لمبيانات الستػػفخة
 لمعخاؽ بذكل خاص.
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 :حجود البحث  

  يتشاوؿ البحث مؤشخات الذفاؼية والشداىة الجولية الرادرة مغ مشطسة الذػفاؼية الجوليػة لمفتػخة
 .2017ولغاية  2016الدمشية مشح 

 سبحث الثاني: مؤشخات الشداىة والذفافيةال

 مفيـؾ الفداد : 

  الفدػػػػػاد ضػػػػػاىخة تحػػػػػجث فػػػػػي كػػػػػل دوؿ العػػػػػالع بغػػػػػس الشطػػػػػخ عػػػػػغ مدػػػػػتػياتيا االقترػػػػػادية
واالجتساعية والفداد حالة معقجة ومتعجدة الػجػه ومتعػجدة األسػباب والتػأثضخ، وتأخػح أشػكاال  

لفدػػػػاد مػػػػغ التجػػػػاوزات الفخديػػػػة وصػػػػػرا  متعػػػػجدة وضػػػػسغ سػػػػياقات مختمفػػػػة، وتشػػػػجرج جػػػػخائع ا
السخالفة لمقانػف إلى الجخائع والتجاوزات السؤسدية والييكمية في البشى الدياسػية والتشطيسيػة 
واالقترػػػادية، وصػػػػر الفدػػػاد إمػػػا أف تكػػػػف ذات جػػػحور ثقاؼيػػػة أو بدػػػبب تػػػجني السدػػػتػػ 

والفدػػػػػػاد  األخبلقػػػػػػي والسعشػػػػػػػؼ، لمفػػػػػػخد، والفدػػػػػػاد يكػػػػػػػف ذا أبعػػػػػػاد اقترػػػػػػادية واجتساعيػػػػػػة،
 االقترادؼ ىػ األكثخ شضػعا  ويكػف ذا شابع مادؼ سػاء أكاف نقجيا  أـ غضخه.

  أمػا الفدػػاد ذو الصػػابع االجتسػػاعي فسػػغ صػػره التفزػػضل أو السحابػػاة عمػػى أسػػاس العػػخؽ أو
 (Medard, 1998القخابة ويقـػ عمى أسذ وخمؽيات اجتساعية. )

 :مزسؾف مؤشخ مجركات الفداد 

  بإصػػػجار سػػػشػؼ لسؤشػػػخ دولػػػي لسبلحطػػػة  1995الذػػػفاؼية الجوليػػػة مشػػػح عػػػاـ تقػػػـػ مشطسػػػة
( يقػػػػـػ بتختضػػػػب الػػػػجوؿ حػػػػػؿ العػػػػالع حدػػػػب درجػػػػة مػػػػجػ CPIالفدػػػػاد يخمػػػػد لػػػػو اخترػػػػارا  )

مبلحطة وجػد الفداد بأنو استغبلؿ الدمصة السؤتسشػة مػغ أجػل السرػمحة الذخرػية، وتعػج 
عمػػى العجيػػج مػػغ التقػػاريخ التػػي ترػػجرىا  الذػػفاؼية الجوليػػة )مؤشػػخ مػػجركات الفدػػاد( اعتسػػادا  

مشطسػػػػات دوليػػػػة متخررػػػػة مثػػػػل البشػػػػظ الػػػػجولي والبشػػػػظ األفخوآسػػػػضػؼ، وتقخيػػػػخ التشافدػػػػية 
العػػػػالسي، ومؤسدػػػػة بخلتدػػػػساف العالسيػػػػة، ومذػػػػخوع العجالػػػػة الجوليػػػػة، والسشتػػػػجػ االقترػػػػادؼ 

ضػافة إلػى العالسي، والعجيج مغ السدػحات التي تقػـ بيا مؤسدات بحثية متخررػة، باإل
مقػػاببلت تجػػخؼ مػػع رجػػاؿ أعسػػاؿ وآراء الخبػػخاء الستخررػػضغ فػػي ىػػحا السجػػاؿ والسجػػاالت 

 االقترادية.
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 :آلية حداب مؤشخ مجركات الفداد 

 نقصػػة،  100وشخيقػػة ؾياسػػو عمػى تقضػػيع الفدػػاد مػغ صػػفخ إلػػى  يعتسػج السؤشػػخ فػػي مشيجضتػو
عػػػغ أقػػػل مدػػػتػػ  100ويعبػػػخ الرػػػفخ عػػػغ أعمػػػى مدػػػتػػ لسعػػػجالت الفدػػػاد، ؼيسػػػا تعبػػػخ 

 لسعجالت الفداد.

 وصف مػجد ليحه التقضيسات الخسدة:

 1( مؤشخ مؤسدة بختمدساف لمتحؾؿ .BTi( )Bertelsmann Foundation لعاـ )2018 

 ة خاصػة مقخىػا فػي مجيشػة غػتخسػمػه، وتسػػؿ فػي السقػاـ األوؿ مػغ قبػل وىي مؤسدة ألساني
شػػػػخكة متعػػػػجدة الجشدػػػػيات تابعػػػػة لسجسػعػػػػة بختمدػػػػساف الستخررػػػػة فػػػػي وسػػػػائل اإلعػػػػبلـ، 

 وتستمظ السؤسدة مكاتب في بخوكدل وبخشمػنو وواششصغ.

  إف مؤشػػخ مؤسدػػة بخلتدػػساف لمتحػػػؿ ىػػػ تقضػػيع تجخيػػو مجسػعػػة صػػغضخة مػػغ الخبػػخاء غضػػخ
سؿيسضغ في البمجاف، ويجخؼ التقضيع األولي مغ قبل باحث واحػج مصمػػب مشػو اإلجابػة عػغ ال

 سؤالضغ متعمقضغ بالفداد:

الدػػؤاؿ األوؿ: إلػػى أي مػػجى تفػػخض عقؾبػػات قانؾنيػػة أو سياسػػية عمػػى أصػػحاب السرػػمحة الػػحيؽ 
 يديئؾف استخجاـ مخاكدىؼ الؾعيفية؟

 حتؾاء الفداد بشجاح؟الدؤاؿ الثاني: إلى أي مجى تدتظيع الحكؾمة ا

  درجػات، وفػي تقخيػخ مؤشػخ بختمدػساف لمتحػػؿ لعػاـ  10ويكػف تقضيع الخبضخ لكل سؤاؿ مغ
لمدػػؤاؿ الثػػاني. وىػػحا يبػػضغ أف العػػخاؽ  3/10لمدػػؤاؿ األوؿ، و 2/10سػػجل العػػخاؽ  2016

 في مدتػػ عاؿ  مغ الفداد وفقا  ليحا السؤشخ.
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  يقـػ بتعجيل الجرجات مع تبخيخ التعػجيل إذا تصمػب ثع يخاجع خبضخ ثاف  التقضيع السبجئي، وقج
ذلػػػظ. بعػػػجىا يدػػػتعخض السشدػػػق اإلقميسػػػي تقضػػػيع كػػػل بمػػػج قبػػػل أف يتخػػػح مجمػػػذ السؤسدػػػة 

 أكاديسيا  أوروبيا  قخارا  نيائيا  بذأف تقضيع كل بمج. 20السكػف مغ نحػ 

  إلػى  2017ويعتسج مؤشخ مجركات الفداد عمى مؤشخ مؤسدة بختمدساف لمتحػؿ لمسجة مغ
السقػػػخر نذػػػخه فػػػي نيايػػػة آذار فػػػي ىػػػحا العػػػاـ، وسػػػيكػف متاحػػػا  عمػػػى االنتخنػػػت وقػػػج  2018

في  2/10مغ  ارتفعضيع العخاؽ في مؤشخ مؤسدة بختمدساف بشسػ شؽيف ججا ، إذ قتحدغ ت
 .2017في عاـ  4/10إلى  2016عاـ 

 ( تقخيخ تقييؼ السخاطخ لمبمجاف في وحجة االستخبارات االقتراديةEIU:) 

  تعػػػج وحػػػجة االسػػػتخبارات االقترػػػادية الػػػحراع البحثيػػػة لسجمػػػة االيكػنيسيدػػػت فػػػي لشػػػجف، وىػػػي شػػػخكة
أبحػػاث واستذػػارات عالسيػػة تمبػػي احتياجػػات الذػػخكات وصػػانعي الدياسػػات فػػي جسيػػع أنحػػاء العػػالع، 

 ويكػف تقخيخ تقضيع السخاشخ لمبمجاف تقضيسا  لمخبخاء يكػنػف تابعضغ ليحه الذخكة.

 ندػػبة عاليػػة 4التقضػػيع بػػضغ )درجػػة صػػفخ( بشدػػبة مشخفزػػة جػػجا  مػػغ الفدػػاد إلػػى ) وتعصػػي درجػػات( )
 ججا  مغ الفداد(، وال تتػافخ التقاريخ إال لمعسبلء والسذتخكضغ.

  لػػػػحلظ تػجػػػػج معمػمػػػػات عامػػػػة محػػػػجودة حػػػػػؿ عسميػػػػة التقضػػػػيع، ومػػػػجػ اشػػػػبلع وحػػػػجة االسػػػػتخبارات
 االقترادية عمى معمػمات مغ األرض.

 :2016( لعاـ GIاطخ لمبمجاف بحدب اإلحراءات العالسية ). تقييؼ السخ3

 ( إف تقخيػػػخGI ىػػػػ تقخيػػػخ مػػػغ إنتػػػاج شػػػخكة )Global Insight (IHS)  وىػػػي شػػػخكة عالسيػػػة
لبلستذارات والسعمػمات ومقخىا في واششصغ العاصسة، وتقجـ خجماتيا لخجاؿ األعساؿ فػي الغالػب، 

 ىي السخاشخ: ( ستة عػامل لتقضيع الفداد، و GIويتزسغ مؤشخ )

  ،الدياسية 
  ،االقترادية 

  ،القانؾنية 
  ،الزخيبية 

  ،التذغيمية 
  .األمشية 
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  وتعتسج التقضيسات السخررة لكل دولة عمػى تقضػيع نػػعي مػغ قبػل متخررػضغ محمضػضغ فػي الجولػة
يعتسػػػػجوف عػػػػادة عمػػػػى خبػػػػخاء متسخكػػػػديغ فػػػػي كػػػػل بمػػػػج، ويكػػػػػف ىػػػػحا التقخيػػػػخ متاحػػػػا  فقػػػػط لمعسػػػػبلء 

( عمى الخبخاء داخل العخاؽ، IHSلحا مغ الرعب التأكج مغ مجػ اعتساد متخرز ) والسذتخكضغ،
( عػػغ تدويػػج مشطسػػة الذػػفاؼية العالسيػػة بتقػػاريخ IHS، تػقفػػت )2015عػػبلوة عمػػى ذلػػظ، مشػػح عػػاـ 

(GI ق لػػحلظ تػػع الػصػػػؿ إلػػى البيانػػات مػػغ خػػبلؿ بػابػػة مؤشػػخات الحكػػع العالسيػػة الخاصػػة بالبشػػظ)
 .2016البيانات الستاحة إلى عاـ الجولي، تعػد أحجث 

 ( بقػي مؤشػخ  5.0الحػج األقرػى لمفدػاد إلػى  1.0وتتخاوح درجػات التقضػيع مػغ )الحػج األدنػى لمفدػاد
(GI الؿياسي لمعػخاؽ فػي عػاـ )وىػي أسػػأ نتيجػة بػضغ التقضيسػات  10/100دوف تغضضػخ عشػج  2017

 الخسدة.

 ( الجولية:PRS. دليل السخاطخ لمبمجاف لسجسؾعة )

 خ ىػػحا التقخيػػخ مػػغ قبػػل شػػخكة استذػػارات مخػػاشخ خاصػػة مقخىػػا فػػي سػػضخاكػز نضػيػػػرؾ. وتشػػتج يشذػػ
( تقخيػػػخا  شػػػيخيا  عػػػغ السخػػػاشخ فػػػي البمػػػج، ويكػػػػف متاحػػػا  فقػػػط لمسذػػػتخكضغ، وتؿػػػّيع PRSمجسػعػػػة )

( أقػػل 6التقػػاريخ الفدػػاد داخػػل الشطػػاـ الدياسػػي، ويتػػخاوح التقضػػيع بػػضغ )صػػفخ( أعمػػى خصػػخ محتسػػل )
ل، ويحتدػػب التقضػػيع اإلجسػػالي لمبمػػج عمػػى أنػػو إجسػػالي التقضيسػػات الفرػػمية التػػي تغصػػي خصػػخ محتسػػ

وبقضػت الشتيجػة الؿياسػية لمعػخاؽ  2017إلى شيخ آب مغ عػاـ  2016السجة مغ شيخ آب مغ عاـ 
 .15/100دوف تغضضخ عشج 
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 :2017( لعاـ V-DEMتقضيع أصشاؼ الجيسقخاشية )

فػػي جامعػػة غػػػتشبخغ فػػي الدػػػيج، وجامعػػة نػػػتخداـ فػػي الػاليػػات  تػػشطع ىػػحا التقضػػيع مجسػعػػة مػػغ الخبػػخاء •
( وجيػػات نطػػخ V-DEMالستحػػجة األمخيكيػػة، وبػػجال  مػػغ االعتسػػاد عمػػى خبضػػخ تقضػػيع واحػػج، يزػػع تقضػػيع )

 العجيج مغ السشطسات السحمية التي لع يكذف عغ ىػيتيا عمشيا . 

 
 ( إلى اإلجابة عغ الدؤاؿ اآلتي: V-DEMويدعى تقضيع ) •

 مجػ انتذار الفداد الدياسي؟ ما

، وحرل العخاؽ عمى درجة )1يتخاوح التقضيع مغ )صفخ( مشخفس إلى ) • ( في أحجث تقضػيع 0.82( عاؿ 
( وىػػػحا يعشػػػي أف مدػػػتػػ الفدػػػاد الدياسػػػي فػػػي 20/100( وىػػػحا مػػػا يعػػػادؿ درجػػػة قػػػجرىا )V-DEMلػػػ )

 العخاؽ مختفع ججا .

 :ثالثا : واقع مؤشخ مجركات الفداد في العخاؽ

  يؿػػّيع مؤشػػخ مػػجركات الفدػػاد البمػػجاف إجسػػاال  عمػػى أسػػاس درجػػة إدراؾ الفدػػاد السػجػػػد فػػي القصػػاع
العاـ، ويعتسج السؤشخ عمى نتائج ثبلثة عذخ استقراء  مػغ مشطسػات مدػتقمة عػغ مشطسػة الذػفاؼية 

راء الجوليػػة، بسػػا فػػي ذلػػظ البشػػظ الػػجولي ودار الحخيػػة، وتدػػتشج ثبلثػػة مػػغ ىػػحه االستقرػػاءات إلػػى آ
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رجاؿ األعساؿ السحمضضغ، في حضغ أف السرادر العذخة الستبؿية ىي تقضيسػات لخبػخاء مؿيسػضغ وغضػخ 
 مؿيسضغ في البمجاف.

 
  ويدتشج تقضيع العخاؽ إلى خسذ دراسات استقرائية فقطق ألف الجراسات الستبؿية إما ال تشصبق عمػى

لعػجـ إدراج العػخاؽ فضيػا، مثػل اسػتصبلع العخاؽ، مثل تقضيع مرخؼ التشسية االفخيقي، وإما ال تذػسمو 
الػػػخأؼ التشفضػػػحؼ لمسشتػػػجػ االقترػػػادؼ العػػػالسي، بضشسػػػا يعتسػػػج تقضػػػيع مؤشػػػخات الفدػػػاد لجولػػػة اإلمػػػارات 

 ( استقراءات.10( استقراءات، وكػريا الجشػبية عمى )7العخبية الستحجة عمى )

 ( مقارنػػة بػػضغ نتػػائج كػػل مػػغ التقضيسػػات الخسدػػة التػػ1ويػضػػح الجػػجوؿ ) ي تذػػكل الجرجػػة اإلجساليػػة
ونطػػػخا  إلػػػى أف كػػػل تقضػػػيع يدػػػتخجـ مؿياسػػػا  مختمفػػػا ، ؼيقػػػػـ مؤشػػػخ مػػػجركات  2017و 2016لعػػػامي 

 الفداد وبؿياس ىحه الشقاط باستخجاـ حداب رياضي يديل مغ عسمية تجسيع الشتائج وتقضيسيا.
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 ( نتائج تقييؼ مجركات الفداد بالعخاؽ1الججوؿ )

 2017-2016لعامي 

 http://www.bayancenter.orgالسرجر: 

 السرجر 2017  -   2016

20/100  25/100 

19      20 

10      10 

15        15 

19        20 

 (.BTIمؤشخ مؤسدة بختمدساف لمتحؾؿ ) -

 (.EIUاالقترادية )تقخيخ تقييؼ السخاطخ لمبمجاف في وحجة االستخبارات  -

 (.GIتكيسي السخاطخ لمبمجاف بحدب اإلحراءات العالسية ) -

 ( الجولية.PRSدليل السخاطخ لمبمجاف لسجسؾعة ) -

 (.V-DEMتقييؼ أصشاؼ الجيسقخاطية ) -

 

 

% فػػػي الترػػػشيف العػػػالسي الدػػػشػؼ 5وقػػػج بقػػػي مؤشػػػخ مػػػجركات الفدػػػاد فػػػي العػػػخاؽ ثابتػػػا  ضػػػسغ أسػػػفل 
وأف إجخاء تقضيع أكثخ صخامة لسفاـيع الفداد في العخاؽ سيعدز بشسػ كبضخ مغ  لسشطسة الذفاؼية الجولية،

 خبلؿ دمج التقضيسات التي تدتشج إلى وجيات نطخ رجاؿ األعساؿ التشفضحيضغ الحيغ يعسمػف في العخاؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bayancenter.org/
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 رابعًا: مقارنة بيؽ العخاؽ وبعض الجوؿ العخبية في مجركات الفداد:

 

 2017مجركات الفداد في الجوؿ العخبية لعاـ ( مؤشخات 2ججوؿ )

 

 

 (2التعميق عمى نتائج الججوؿ )

  يػضح الججوؿ أعبله أف العخاؽ ووفقا  لسؤشخات مجركات الفداد ومقارنة بالػجوؿ العخبيػة أنػو األعمػى
 فدادا  حضث جاء بالتدمدل ما قبل لضبيا واليسغ كسا ىػ مػضح في الججوؿ أعبله.

 يعتقج أف الدبب الحؿيقي الرتفاع ندبة الفداد في العخاؽ عسػما  يعػد إلى  ومغ وجية نطخ الباحث
شبيعة الشطاـ الدياسي الستسثل باألحداب الجيشية والتي تعج األكثخ فدادا  السبشي عمى تقاسع الدمصة 

 ومخاكد الشفػذ والسشاشؿية والقبمية وضعف االنتساء الػششي.

 جابية بعػج اصػبلح الشطػاـ الدياسػي بسػا يشدػجع مػع خصػط ويسكغ أف تكػف فاعمية ىحه السؤشخات إي
 التشسية االقترادية السدتجامة.
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 السبحث الثالث: االستشتاجات والتؾصيات:

 أواًل: االستشتاجات:

 لسػػا أنتجتػػو مشطسػػة الذػػفاؼية الجوليػػة مشػػح تأسيدػػيا ولغايػػة اآلف لمسؤشػػخات  ا  تعػػج ىػػحه الجارسػػة ممخرػػ
 والتقاريخ التي ترجرىا وتع التخكضد عمى العخاؽ نسػذجا  ليحه السؤشخات والتقاريخ.

  يرشف العخاؽ عمى ثبلثة مؤشخات )مؤشػخ مػجركات الفدػاد وتقخيػخ الفدػاد العػالسي ومؿيػاس الفدػاد
 ا وتحمضميا في ىحا البحث.العالسي( تع تمخيريا وعخضي

  بخرػػػص مؤشػػخ مػػجركات الفدػػاد يبلحػػع أف السؤشػػخ عبػػارة عػػغ مؤشػػخ تجسيعػػي يعتسػػج عمػػى عػػجة
مؤشخات ترجرىا مؤسدات مختمفة وال يؿيذ )آراء الخبخاء والسحممضغ مػغ حػػؿ العػالع( وأف مشطسػة 

اء أو ىػ مدػح السدػػح الذفاؼية الجولية غالصت نفديا عشجما أشارت إلى أنو يعتسج عمى آراء الخبخ 
فيػػػ لػػيذ كػػحلظ إشبلقػػا  وإنسػػا عبػػارة عػػغ متػسػػط لسؤشػػخات أخػػخػ تعشػػى بؿياسػػات مختمفػػة تتعمػػػق 

 بالجوؿ وليذ بؿياس الفداد فقط وىحا يجؿ عمى ضعف السؤشخ وعجـ مرجاقضتو.

  نجػج أنػو قػج أوضػح بػأف  2017بخرػص ججوؿ مؤشخات مػجركات الفدػاد فػي الػجوؿ العخبيػة لعػاـ
 ( دوؿ عخبية.15( مغ مجسػع )13اء بالتدمدل )العخاؽ ج

  مػػغ خػػبلؿ نتػػائج مؿيػػاس الفدػػاد العػػالسي الخػػاص بػػالعخاؽ يتبػػضغ أف األحػػداب الدياسػػية ىػػي األكثػػخ
فدػػػػادا  وصػػػػشفت بأنيػػػػا فاسػػػػجة وأف اليضئػػػػات الجيشيػػػػة تبعتيػػػػا مشطسػػػػات السجتسػػػػع الػػػػجني ىػػػػي أفزػػػػل 

 القصاعات العخاؾية وصشفت بأنيا خالية مغ الفداد.

 انيًا: التؾصيات:ث

  نػصي بإعجاد دراسات مدحية شاممة وإعجاد تقػاريخ عػغ الفدػاد فػي العػخاؽ بسذػاركة جيػات محميػة
 ودولية لتػخي الحيادية والذفاؼية وفتح تحقضق بيا بػية محاسبة السقرخيغ.

  إصػػبلح شػػكل الشطػػاـ الدياسػػي فػػي العػػخاؽ والػػحؼ يعػػج األسػػاس فػػي تكػػخيذ ثقافػػة الفدػػاد مػػغ خػػبلؿ
 قانػف األحداب الدياسية والحؼ تبضغ بأنو األسػأ في السشصقة العخبية.

  تفعضػػل دور السؤسدػػات الجيشيػػة فػػي مكافحػػة الفدػػاد والتثؿيػػف ضػػج الفدػػاد لسػػا لمػػػازع الػػجيشي مػػغ أثػػخ
فػػي بشػػاء ؾػػيع السجتسػػع العخاقػػي وزيػػادة الػػػعي العػػاـ ؼػػيسكغ االسػػتفادة مػػغ اليضئػػات الجيشيػػة فػػي تشسيػػة 

 نة والشداىة.ثقافة األما
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  الؿيػػاـ بإعػػجاد وتيضئػػة اسػػتبانة لؿيػػاس مدػػتػػ الفدػػاد فػػي العػػخاؽ وفػػق األسػػذ والسعػػايضخ العمسيػػة مػػع
األخػػػح بشطػػػخ االعتبػػػار االسػػػتبانات التػػػي تقػػػـػ بيػػػا مشطسػػػة الذػػػفاؼية الجوليػػػة والسشطسػػػات العالسيػػػة 

 السخترة األخخػ.

 ؽ يعسػػل بكػػل حياديػػة واسػػتقبللية، عمػػى أف مخاشبػة مشطسػػة الذػػفاؼية الجوليػػة لفػػتح فػػخع ليػػا فػػي العػػخا
 يحج مغ حجع الفداد السدتذخؼ في جدج مؤسدات العخاؽ.

  مفاتحػػػة البشػػػظ الػػػجولي باعتسػػػاد معػػػايضخ خاصػػػة بػػػالعخاؽ بدػػػبب حجػػػع الفدػػػاد الكبضػػػخ الػػػحؼ يرػػػضب
 مؤسداتو.

 ا بالبشػػظ إمكانيػػة اعتسػػاد مؤشػػخات الشداىػػة والذػػفاؼية الجوليػػة لؿيػػاس حجػػع الفدػػاد فػػي العػػخاؽ وربصيػػ
 الجولي.

 السرادر:

  متػػػفخ  2017-2016مشطسػػة الذػػفاؼية الجوليػػة "التقخيػػخ الدػػشػؼ لسؤشػػخ مػػجركات الفدػػاد" لمدػػشػات
 عمى مػقع السشطسة الذفاؼية الجولية، بالمغة اإلنجمضدية".

  مشطسػػة الذػػفاؼية الجوليػػة "مػػحكخ فشيػػة حػػػؿ السشيجيػػة/ مؤشػػخ مػػجركات الفدػػاد، متػػػفخ عمػػى مػقػػع
 ذفاؼية الجولية، بعزيا بالمغة العخبية، والبعس اآلخخ بالمغة اإلنجمضدية".مشطسة ال

 ( متػػفخ عمػى مػقػع 2013-1999مشطسة الذفاؼية الجولية "تقخيػخ مؤشػخ دافعػي الخشػػة لمدػشػات )
 مشطسة الذفاؼية الجولية بالمغة اإلنجمضدية".

 ( متػػفخ 2013-2002ي، لمدػشػات )مشطسة الذفاؼية الجولية "التقخيػخ الدػشػؼ لتقخيػخ الفدػاد العػالس
 عمى مػقع مشطسة الذفاؼية الجولية بالمغة اإلنجمضدية.

  متػػػفخة عمػػى مػقػػع 2007مشطسػػة الذػػفاؼية الجوليػػة "أسػػئمة متكػػخرة/ مؿيػػاس الفدػػاد العػػالسي، سػػشة ،
 مشطسة الذفاؼية الجولية عمى االنتخنت.

  كتػػػاب السخجعيػػػة(، إصػػػجار مشطسػػػة مجسػعػػػة مػػػؤلفضغ "نطػػػاـ الشداىػػػة العخبػػػي فػػػي مػاجيػػػة الفدػػػاد(
 .2009الذفاؼية الجولية والسخكد المبشاني لمجراسات، سشة 

  دراسػػػة حػػػػؿ نطػػػاـ الشداىػػػة الػػػػششي )مرػػػخ، لبشػػػاف، فمدػػػصضغ، السغػػػخب( إصػػػجار مشطسػػػة الذػػػفاؼية
 (.2009بالتعاوف مع مشطسة محمية لكل دولة، سشة )



 

 

312 

  مشتػػػجػ غضػػػخ 2013قسػػػة سػػػاف بصخسػػػبخغ مرػػػصفى العبػػػجهللا الكفػػػخؼ، مجسػعػػػة العذػػػخيغ الكبػػػار و ،
 رسسي لمجوؿ الرشاعية الكبخػ، مجمة السدتقبل العخبي، أستاذ في كمية االقتراد، جامعة دمذق.

  ،2008دراسة غدواف دقضق عػيج، دائخة البحػث والجراسات وزارة التخصيط. 

  National Integrity System background rationed and methodology, (2011)/ 
contact Transparency international at nis@transparcey.org. 

 

 

 

 


