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د .ياسمين خضري

مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد:
المفهوم والقياسات الدولية والمحلية
تطبيقا على الحالة المصرية

ياسمين خضري

*

مستخلص
ته د ه هددلد اس الددج عسددل يصددل يتساددال اسلاةلددةو اسصاتساددج سسفياصددج يصاة فددج اسالددة ي د

صنهتياةتهددة يتت ددل صلددتياةتهة ددح صلد يتفسدسهددة سددل صد ا األ دياا األادد ق ي خلددة باد اس اةنددةو

اامدة اسصفسادج .يتتمددص
اسصتةفدج فتدل دةا  5102ي ةلدتا اا اسلاةلدةو سداق لدد اس يسادج يأانصدة خ
هلد اسلاةلدة صشرد او اسفياصدج اسمةسصادج ياسن اهدج اسمةسصادج يصد اةو اسالدة ياسفياصدج األ لادج
ياسصشر د اسمددةا ك اف اسالددة اك ا ص ددح صل د يصشر د او تلددداا اسفياصددج ددح لصة ددةو اسلددفج
ياستمساا ياسصاةد ياسل ه اسلفح.

كلمات مفتاحية
اسفياصج اس رد ق  -صاة فج اسالة – لاةلةو اسفياصج  -لاةلةو اسالة  -صشر او اسفياصج
اس رد ق – صشر او صاة فج اسالة

أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية  -الجامعة البريطانية في مصر.
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مقدمـــة
0

ام ِّ ه اس نف اس يسح ياس ةفثد

اناةل اي صة يآ و ا اص يصةتليصح صةلدت ي ص ()5115

5

اسفياصج اس رد ق أنهة استلةسد ياسصشللةو استح دتا ص االسهة صصة لج اسلدسصج دح ع ا ق
اسصيا االلتلة اج يااليتصة اج سس يسج ح لصةع اي صنصلج اي يسه صمدنج ص ايل اسلةسح
اسمدةا ياردصل لسدف صسادج ااتادة اسلدةمصد

سدل اسلدسصج ي لد ها يالدت اسها يلد ق

اسفايصةو سل ع ا ق اسصيا يتنادل اسلاةلدةو اة سادج يافتد اا ادل صد اسصدياصند ياس يسدج

سسصشللدةو استدح تفادا استادة الو االلتلدة اج االيتصة ادج اصدة دنهدة .صد هندة ده هدلا
استم ددي ارددد

يلاة ق اسلةني

ددح صفتددياد عسددل ص ددة م صاتساددج صثددل اسصلددةمسج ياسصرددة اج ياسصلددةياق
ياسامةساج ياسكاةمق.

ي ةس غا ص رصيسدته عال ا هلا سداق استم دي اسيفدد سسفياصدج اس ردد ق هندةف تم ادةو

اا ى سسفياصج اس رد ق اتم ي نةصج األصا اسصتف ق اكنصدةمح سهدة أنهدة "صصة لدج اسلدسصج
اك ا ج يااللتلة اج ياسلاةلاج ك ا ق اة ج رشي اس يسج يهي صة ارصل ابساةو ياسمصساةو

ياسصشللددةو استددح ام د
اسلةنيناج ي ي ي

صد

االسهددة اسصياصنددي

ةست اصةتها ي ي لي

األي يبح هلا اسصلصسح أنه "اسليا

د

صلددةسفها ياصة لددي

فلدديلها

د ااتال ةتها" ي اليق سدل لسدف امد ِّ ه االتفدة

ياسمصساةو ياسلدسيااةو استدح تدشث

سدل اسص لدج استدح

اصددة ق هددة اسفاددا سددل اسصلددتيى األي يبددح ياةلددج اصددة دتمسددك ةالناتددة ياسصرددة اج

ياسصلةمسج ياسامةساج ياستصةلف"  .يسك هدلد استم ادةو ت اد

ةأللدةق سدل اسفياصدج اادل

اسلصةع اسفايصح اكث ص غد د ص اسلصة ةو.
ي ح صلة ل االتيدةد اسدلص د اد

دح تم اده سسفياصدج سدل اسفياصدج اادل اسلصدةع اسفاديصح

ةأللددةق هنددةف اتيددةد آا د اكث د رددصيساج ددح تم ددي اسفياصددج.

سسصلتيصنةو اس ر ج UNHABITAT

نددةصج األصددا اسصتف د ق

سل لد دل اسصثدةل دد ى ا اسفياصدج اس ردد ق هدح

صساج ع ا ق اسصياصند سسرشي اسمةصج ستفلدك اين ق استنصاج سل اسصد ى اسللدد ياسصي دل

يهح صساج صلتص ق دتا صد االسهدة الدتامةل اسصلدةسح اسصتمة مدج اي اسصاتسادج سسصدياصند

ياصددددد اه اسصلدددددسفج  stakeholdersيتتمدددددص اسفياصدددددج اس ردددددد ق صردددددة اج األ ددددد ا
52
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ياسصشللةو اسمةصدج ياساةلدج ياس لدصاج يغدد اس لدصاج دح تاصداد أيا ا ق اسردشي اسمةصدج
اصدددة تتصسدددل الدددتا اا اصددد لةنينادددج صنةلددد ج مدددال ددد آسادددةو يلاةلدددةو يا ياو مةسدددج
ساللتية ج الفتاةيةو اسصياصند  .ي تمح ص لسف استم ي ا صاهيا اسفياصدج اس ردد ق ال

التل تص اله لد سل اسفايصج هي ال د ي فيل صشللج اي هدمدج مدنهدة أيانصدة د اد

سل اسكاااج استدح دن يدح ا تد ا اي تفادا هدة هدلد اسهدمدج اي اسصشللدج اي اسد ال أكصسهدة

ص االل لاةلةو يآساةو يصصة لةو تليا سل ص ة م اةسراة اج ياسصردة اج ياسصلدةمسج

...عس د  .ص د هنددة د د ى اس ةفددك اندده اصا د عيصددةل تم ددي اسفياصددج اس رددد ق ددح اندده اك ا ق
اسيدد ق سيصاددل اسصشللددةو ددح اس يسددج صد اددالل لاةلددةو يآساددةو يصصة لددةو تلدديا سددل
ص دددة م اسرددداة اج ياسصردددة اج ياسصلدددةمسج يلددداة ق اسلدددةني
ستفلدددك اسم اسددج ي د ا استصددد

ددد اسصدياصند

يصاة فدددج اسالدددة يتلدددمل

يااللددتية ج الفتاةيددةتها يتتفد ى اسكاددةمق

سسيلدددديل ةسلاةلددددةو ياسادددد صةو أل سددددل صلددددتيى صدددد اسامةساددددج ياسيددددي ق رددددال د مددددح

اسصياصند  .ي تييل تص دك ص ة م اسفياصج اس رد ق ساق لد سل اسفايصج ااة ل مالدح
اامدددة سدددل اة دددج اسلصة دددةو االاددد ى دددح اسصيتصدددل اةسلصدددةع اسادددةل
دددح اس يسدددج أيانصدددة خ

ياسصيتصل اسص نح أصاة ه اسصاتساج ص يصماةو اهساج أيا الا ياف ال لاةلاج (سالو دح
اسفاا) ينلة ةو ياتفة او عس .
ينظددد ا سيهصادددج اسصت ادددد ق سصاهددديا اسفياصدددج اس ردددد ق صددديال اسملددد اسصةمدددح لددديام سددد ى

اسفايصددةو اسيصناددج اي ر د اةم استنصاددج ل د ا ا اهتصددةا اسدهصددة لاددةق يتلددداا اسفياصددج
سستم ه سل يج التااةم اس يل سص ة م اسفياصج اس رد ق ص

صه .اصة تكردي لاةلدةو

يتلداصدددةو اسفياصدددج ددد اييددده اسمدددمي اي اسللدددي استدددح تفتدددة سص ددد صددد االهتصدددةا
ياكلال

ياألكة اصدد

يتم يلدسج مةسج سصلة ق ي ل ي ح لنةع اسلد ا
يغد ها ص اسصمنددد

ياسصدياصند

ياك الصددد

دح اسصيتصدل اسصد نح سدل اكفةصدج ةأليمدةع اسصتمسلدج

ةسفياصدددج اس ردددد ق يصاة فدددج اسالدددة ي هدددا اسلدددي ق اسمةصدددج سيمدددل اس يسدددج ردددال ص لدددد

يص ةر ص االل صشر او صف ق سسفياصج يصاة فج اسالة  .اصة اصا سسد يل ياسصشللدةو
اسصةنفج ياسصمندد ص اسلصةع اساةل ياسصل سد

سل االلتثصة االلتمةنج هدلد اسصشرد او

ستي د صمسيصةو فيل صلتيى ي يج اسفياصج يصاة فج اسالة ح س صة.
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يته د ه هددلد اس الددج عسددل يصددل يتساددال اسلاةلددةو اسصاتساددج سسفياصددج يصاة فددج اسالددة

صنهياةتهدة يتت دل صلدتياةتهة دح صلد يتفسدسهدة سدل صد ا األ دياا األادد ق ي خلدة

ي

اامدددة اسصفسادددج.
باددد اس اةندددةو اسصتةفدددج ي ةلدددتا اا اسلاةلدددةو سددداق لدددد اس يسادددج أيانصدددة خ
يتتم دص هددلد اسلاةلددةو صشردد او اسفياصددج اسمةسصاددج استددح دددتا علدد ا هة لددي د لددنياج
يصشر اسن اهج اسمةسصاج اسلص التص عل ا د فتل ةا  5100يتل

صنظصج ددو اسف دج

اسلص التص عل ا د فتل ةا  5105يصشر صد اةو اسالدة ي دة يصدت اسالدة اسمدةسصح
يصشر ع اهاا سسفياصج األ لاج اسلد دتا عل ا ها لي ق لدنياج ياسصشرد اسمدةا ك اف

اسالة اك ا ص ح يصهي ج صل اسم باج اسلص تا عل ا د دح اساتد ق صد

دةا  5119عسدل

ددةا  5101يصشرددد او تلدددداا اسفياصدددج دددح لصة دددةو اس ةادددج اسلدددفاج األيسادددج ياستمسددداا

األلةلح ياسصاةد ياسل ه اسلفح استح تا ال ا هة ح ةا  .510يص اسيد د

ةسدلا

ا اسصنظصةو ياسيهةو اسصاتساج ت لل يهيخ ا يالمج ح تفلدد يص ايمدج صنهياةتهدة ردال
صلددتص يصفةيالتهددة استيددةيل صددل صتصس ددةو اسفياصددج يتصددي صاهيصهددة األص د اسددلص يمددل
مدد

هددلد اسصنظصددةو (اصشللددج إ ع دد اهاا) ت ايددل صشردد اتهة سسلددنياو اسلددة لج يتمدددد

تف دك نتةميهة رال ي ص دتصةرل صل صة تتي د ح صنهيدتهة.
يام اف ال ةل اهصاج اس الج اينهة تلة

سل ل اسي ح ةسفياصج اس رد ق يلاةلةو

اسفياصج ييمل اسفياصج يصاة فدج اسالدة دح صلد ح اسلدنياو األادد ق اصدة تلدةها دح
استم ه سل اسيهي اسص ليسج ستص دك ص ة م اسفياصج اس ردد ق ياييده اسللدي
اسصراالو استح تيايههة صل

دهدة ي هدا

ح تص دك صاتسي ص دة م اسفياصدج اس ردد ق .صد هندة تمدل

اس الج في األلةق س ندةم فديا فديل ا مدل اسصد ه سسنهدي

ص دة م اسفياصدج اس ردد ق

يت لداهة اةل خج ح ظدل اسد يق اسصلدتاة ق استدح تص فهدة اس الدج صد لاةلدةو اسفياصدج

يصاة فددج اسالددة ددح صل د  .ي اصددة دسددح نيصددل اهددا اسلاةلددةو اس يساددج سسفياصددج يصاة فددج
اسالة صل

صلتيى اسفياصج يصاة فج اسالة ح صل ي خلة ستسف اسلاةلةو.
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ً
أول /مؤشررررات الموكمرررة العالميرررة
Indicators - WGI

ياسمين خضري

Governance

Worldwide

الدديا صمه د اس نددف اس د يسح صنددل ددةا  - 0559ي رددال ي ص  -تيصاددل يتساددال اةنددةو
لساصددة صد  5صلد خا صاتس خاددة صددة ددد الددتصال ةو آ ام
صتمسلددج ةسفياصددج ددح  502سدخ ا أيا خ
اسصدياصند يالددتصال ةو آ ام يددةل األ صددةل يااد ى سا د ام صد اسلصددة د اساددةل ياسمددةا
ياسصنظصةو غد اسفايصاج .2ي تا تلندي اس اةنةو اسصاتسادج سدل لدتج صفدةي اي صشرد او
اامددة ةسصشر د او اسمةسصاددج ك ا ق اسفاددا – تماددق ددح
سسفياصددج اسمةسصاددج  -ياستددح تم د ه خ
صيصسهة يج اسفياصج ح يسج صة يهلد اسصشر او هح:

9

 -0فدك استم دد ياسصلدةمسج  Voice and Accountabilityيالداق هدلا اسصشرد –
ياسلص اصسك ساه اا خمة "اسليو ياسصلةمسج" – اب ام اسصاتساج ح يسج صة فيل ص ى ل ق
صياصنح تسف اس يسج سل اسصردة اج دح ااتادة فاديصتها يادلسف صد ى فد تها دح استم دد
ي ح تكي

يصماةو ةكمة ج عسل ف ج اك الا.

 -5االلتل ا اسلاةلح يغاةل اسمندي/اك هدةل Political Stability and Absence

 of Violence/Terrorismيالاق هلا اسصشر اب ام اسصاتساج ح يسج صة فيل ص ى

افتصةساددج

ددج الددتل ا اسفايصددج اي علددلةصهة ةلددتا اا ص د ه غد د

اةك هةل ياسمني ألغ ا

لاةلاج.

لددتي ج اي نااددج

 -اسامةساددج اسفايصاددج  Government Effectivenessيالدداق هددلا اسصشر د اب ام

اسصاتسادددج دددح يسدددج صدددة فددديل صددد ى يدددي ق اساددد صةو اسفايصادددج ييدددي ق اسا صدددج اسص نادددج
يالتلالسدتهة مدخ ا

اسمييط اسلاةلاج ييي ق صساج لاةغج يتنادل اسلاةلةو اسمةصدج

يصل الاج اسفايصج ح است اصهة تسف اسلاةلةو.
 -يدددي ق األصددد استنظاصادددج Quality

Regulatory

يالددداق هدددلا اسصشرددد اب ام

اسصاتساددج ددح يسددج صددة فدديل ص د ى ل د ق اسفايصددج سددل لدداةغج يتنادددل لاةلددةو يس ديامح
 Policies and Regulationsلددساصج ص د رددأنهة ددتح اسصيددةل اصددةا تنصاددج اسلصددةع

اساةل يتريامه.
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 -2لداة ق اسلدةني  Rule of Lawيالداق هدلا اسصشرد اب ام اسصاتسادج دح يسدج صدة
فيل ثلج اسصياصند

ح اسليا

ياسلدياند

ةس يسدج ياستد اصها هدة اةلدج اصدة دتمسدك هنادةل

مدال د افتصةسادج ا تكدةل يد اما اي
اسملي يفليه اسصسكاج ي ة سادج اسرد صج ياسصفدةكا
خ

ف يك ني.

 -9اسلدداص ق سددل اسالددة  Control of Corruptionيالدداق هددلا اسصشر د اب ام
اسصاتساددج ددح يسددج صددة فدديل صد ى الددتيالل اسلددسصج اسمةصددج ددح تفلدددك صاةلددل رالدداج
يثلج اسصياصند

دح اسصديظاد اسفاديصدد ياسلاةلددد

ةكمدة ج عسدل صد ى انتردة ارداةل

اسالة اسليد ياسك د اةلج ح األف ال اسلاةلاج ياك الا ياسيهة اك ا ص ياسصيةسق
اسناة اج ياسلمةم ياادخا ص ى تي اسراة اج يآساةو اسصلةمسج ياسصفةل ج.
ي تا فلةل يج ال صشر ص اسصشر او اسلة لج سل صلاةق ص لا (الل ت تدل) عسل
( 011ا سدددل ت تددددل) يبتيصادددل عيصدددةسح اسددد يةو استدددح تفلدددل سدهدددة اس يسدددج دددح اة دددج
اسصشر او دتا تف د ت تدل اس يسج د

يل اسمةسا استح ارصسهة اسصشر .

ي صتة مدددج صلدددتيى صلددد ي خلدددة سصشرددد او اسفياصدددج اسمةسصادددج االفددد تددد نح يدددةو اة دددج
اسصشر او سمدةا

 510صدة اةندو ساده دح اادج لاةلدهة دح دةا  .0559ي دةس غا صد

ت نح اسصشرد او ردال دةا دح اسلدنياو األادد ق صدة اةندو ساده دح اادج لاةلدهة عال ع
اسصشر د او ل د

ددةا  510ردده تفل دخنة نل د خاة صلة ن د خج مددةا  510اصددة دتمسددك د م
ليل صشر ا صاة فج اسالة يااللتل ا اسلاةلح يغاةل اسمندي ا تاة دة – دةس غا صد اينده
صاا خاة -ح ةا 510

ةا  510فددك فلدال سدل  525ي 929دح دةا 510

ددح صلة ددل  520ي 920ددح ددةا  510سددل است تدددل اصددة دتمددح ددح اسردداسد ( )0ي

( 9.)5يامددي لسددف عسددل ت نددح صلد لددةني صنددل تمددة ل اسصلددةسح اسددلص امد
اسالة يالتص ا يهي صل

اسلياند

صد صاة فددج

ح صاة فج اك هةل ياسي اما اسصنظصج .ي ةس غا ص ا علد ا

ردال دةا امد اصديق يدد ق عسدل األصدةا عال ا تامددل تسدف اسلدياند يتص الهدة سدل

صاصال يم ي خ ة .يصد هندة دد ى اس ةفدك ا ت ندح لدةني صندل تمدة ل
ا
خ
اسيالل ام اص اخ
اسصلددةسح ال ال دتصسددل ص د اسفايصددج اسصل د ج ص د ص د اسيه د ستي اددج اسصيتصددل أم د ا
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تمة ل اسصلةسح ياسه ه ص ل ي لةني صنل تمة ل اسصلةسح ثا اس م ت نح عي اماو

ياصياو يامفج ستامدل يتص دك اسلةني

ح اة ج اسصيةالو.

انااةمددة
ي ددح اسصلة ددل اددة صشر د "اسامةساددج اسفايصاددج" هددي اكث د اسصشر د او استددح لدديسو
خ
ظدة صدة اةنددو ساده ند
صسفي خ

ااددج لاةلدهة فدددك انااد

يج ح ةا  510صلة ل 909

يج ند

ردال فددة سالدل عسددل 5105

اادج لاةلده دح دةا  0559ادة ه الدل

عسل اكث ص  59يج اصة دتمدح دح اسردال ( .)5ي دةس غا صد تفلد صشرد "االلدتل ا
سادده ددح اسات د ق ص د

اسلاةلددح يغاددةل اسمنددي" ددح ددةا  510تفل دخنة نل د خاة صددة اددة
 5100عسل  510عال انه ال د ال افل الل اس يةو سل اكصداله دد اسصشرد او اسلدتج
فليسه سل  909يةو ح ةا  510يلسف ةس غا ص يلديسه دح افد األ دياا يهدي
ةا  5111عسل 09

يه 9.ي تيلدل اس ةفدك ا ارده صشرد "فدك استم دد ياسصلدةمسج"

سمةا  5102ا تاة خ ة نل خاة ل ل عي ام االنتاة ةو اس سصةناج -يهح اف ا ياو اس اصل اصادج
اكي اماج -ي اف اك ني صة امادق لد ق اسصدياصند سدل استم دد د ادهدا ةلدتا اا
آساج االنتاة دةو عال انده دح لاو اسيلدو سداق صد اسصتيلدل ا اادي اال تادةع دح اسصشرد
ظة ل ل انااة
صسفي خ

ايصةسح نل ج اسصرة اج ح االنتاة ةو .ي ردال دةا ديد اس ةفدك

ا صشر د او اس نددف اس د يسح سسفياصددج اسمةسصاددج الددمل صلة نتهددة ص د

ددةا با د يص د

يسددج

ألا د ى نظ دخا الاددتاله صلددة
ةسمد ي ق لالددج اي لددة لج صنهياددج اس نددف اسد يسح تلدديا سددل تيصاددل يتساددال اس اةنددةو
اةنةتهددة ةلددتص ا

األص د اسددلص ال امددص ا تسددف اس اةنددةو

اسصتةفج ح يسج صة ي ح ةا صة يتلنااهة ي ك اسصشر او اسلتج سسفياصج اسمةسصاج.
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صشر او اسفياصج اسمةسصاج  WGIح صل

رال ( :)0صشر ا فك استم د ياسصلةمسج يصاة فج اسالة

رال ( :)5صشر ا اسامةساج اسفايصاج يااللتل ا اسلاةلح يغاةل اسمني

010

ياسمين خضري

مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسية

رال ( ) :صشر ا لاة ق اسلةني

صل

ييي ق األص استنظاصاج

رال ( : ) ( )5( )0اةنةو صشر او اسفياصج اسمةسصاج  5105 -0559اس نف
اس يسح

ثانيًا /مؤشر النزاهة العالمية Global Integrity Index

التص و صنظصج اسن اهج اسمةسصاج ح عل ا هلا اسصشر

ةنتظةا فتل دةا  5100يصنظصدج

اسن اهج اسمةسصاج هح صنظصج صلتلسج غد هة ج سس بح صل هة اسيالاةو اسصتف ق األص ااج تهتا

صمسيصةتادة .يتلديا
تصاد اسصمندد ص اسصيتصل اسص نح ياسلصة د اساةل ياسمةا يتثلدااها
خ
اسصنظصددج ددلسف صد اددالل صتة متهددة يلاةلددهة سسفياصددج ددح يل اسمددةسا يتلد اصهة سسصمسيصددةو
ياأل فةك اسصاتسادج صمتصد ق دح لسدف سدل استكنيسييادة اسصتصدي ق ي دك صفسدح صد اس دةفثد

ياسلددفادد

ير د اج اسماللددةو صددل اكث د ص د  0 11ر د ف يصهددتا ةكلددال

ي ةسفياصددج

ياسردداة اج ياسصلددةمسج ددح اسمددةسا 5.ي ددح ددةا  5100تيلددسو اسصنظصددج عسددل مددمي صشر د

اسن اهددج ايساددج تفددك اس د يل سددل اتاددةل اص دياو ة سددج نفددي تفلددد يمددل اس يسددج يت نددح
لاةلةو أيايد اماو سد ا اسن اهدج يصاة فدج اسالدة ي ةستدةسح اتادلو اسصنظصدج لد اخا دةستيلي
عل ا صشر اسن اهج صنل لسف اسيلو.
يص د اسي د د
015
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سسفياصج اسمةسصاج ح

ا ت اد د سل لاةق اسالة ح ادل يسدج فددك د اد اسصشرد

اسصنظدددي اكديدددة ح صددد ادددالل لاةلددده سصددد ى لددد ق اسصدددياصند
يصلةمستهة

سدل

سدددل اسيلددديل سفايصدددةتها

صصة لةتهة يص ى تص دك آساةو اسفياصج اس رد ق يصاة فدج اسالدة  .اصدة ا

صمنادددة لادددةق يدددج ع اف
اسصشرددد اسمدددةا سسن اهدددج اسمةسصادددج  -يصيةالتددده اسا ادددج  -سددداق خ
اسصياصند اي آ امها  Perceptionsيسكنه صمنح تلداا يج تي األص اسلةنيناج ي يج
استنادل اسامسح سهلد األص علا تي و ( يج عناةل اسلةني ) يلسف اصة دتمسك ادل صيدةل صد

اسصيةالو ابتاج:
 -0اسصنظصددةو غدد اسفايصاددج أياتةفددج اسصمسيصددةو ييلددةمل اك ددالا (NGOs, Public
) Information and Mediaيامددا هددلا اسصيددةل ف ددج عنرددةم ي صددل اسصنظصددةو غد د

اسفايصاج اسصمناج صاة فج اسالة يل ق يف ج اك الا سل صتة مج يص ال ج فةالو اسالدة
يف ج اسصمسيصةو صل عتةفتهة ن اسصسل.
 -5االنتاة دددةو ) (Electionsيامدددا صردددة اج اسصدددياصند
اسمصساج االنتاة اج يصلة

تصي سهة.

 -مصةنددددةو صنددل تمدددددة ل اسصلددةسح ةسفايصددددج ياستددديا

دددح استلدددي و اسفددد

ين اهدددج

ددد لسصةتهدددة ياس لة ددج سدهددددة

(Government Conflicts of Interest Safeguards & Checks and
) Balancesيتتمددص مددصةنةو صنددل تمددة ل اسصلددةسح ياست ديا

ياس لة ددج اسصت ة سددج ددد

اسلسصج استنادلاج ياستر ماج ياسلمةماج ةكمة ج عسل رداة اج اسمصسادةو اسصتمسلدج صد انادج

اس يسج ياس لة ج سدهة.
 اك ا ق اسمةصدج ياسصهنادج ))Public Administration and Professionalismةسا صددج اسص ناددج

يتمددا مددصةنةو صنددل تمددة ل اسصلددةسح يااللددتلالساج اسلاةلدداج سسمددةصسد
يآساةو فصةاج اسص ِّسيد ياسراة اج ياكنلةه يصنل تمة ل اسصلةسح دح صيدةل اسصردت ةو
اسفايصاج ي ن الالج يظةمي اك ا ق اسمةصج.
 -2اكر د اه اسفادديصح ياس لة ددج )(Government Oversight and Controls
ياما تص ددك نظدةا اصدد اسصظدةسا اسديصنح  Ombudsmanيييدي صشللدج سادة سس لة دج
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ياسص ايمج ي اسج يااةمق اسنظا اسم اج ياسيص اادج ياكرد اه سدل اسصشللدةو اسصصسيادج

سس يسج ياسليا

استنظاصاج ياست ااال اسصتمسلج صيةالو األ صةل.

 -9اكصدددددة اسلدددددةنينح سصاة فدددددج اسالدددددة يفاة ادددددج اسلمدددددةم أيانادددددةل اسلدددددةني (Anti-
Corruption Legal Framework, Judicial Impartiality, and Law
) Enforcement Professionalismيامددددددددددا ل دياند يتر د مةو صاة فددج اسالددة

يييي هدمج اي آساةو صرة هج صنيط هدة ص ال دج تناددل هدلد اسلدياند

يصد ى عنادةل اسلدةني

يالتلالساج ي اسج اسلمةم.
يبندةم سدل عيصدةسح يدةو اس يسدج دح اسصيددةالو اسلدتج اسصدلاي ق ددتا صدنح ادل يسدج يددج
خ
ى
صلتي اسن اهج ةس يسج يلسف سل اسنفي استةسح:
تت اي د اسلا ياسصةمج تم
 ليص يخ ا (اكث ص  51يج) -صمت ل (ص  90عسل  91يج)

 ليص (ص  90عسل  51يج) -ممدي (ص  90عسل  91يج)

 ممدي يخ ا (ص  91يج ألل)ي صتة مج صلتيى صل ي خلة سصشر اسن اهج اسمةسصاج االفد ا اس يدج استدح لديستهة صلد

االل ةصح  5119ي 5101هح ناق اس يج (  2يج  -ممدي يخ ا) اصة دتمح ح

اسرال ( ) يهح لسف ال تاتسي اثد ا د اس يدج استدح تدا تلديدسهة دح دةا 2 ( 5119
يج  -ممدي يخ ا).
استفلد

ي سل اسد غا صد مدمي هدلد اسد يةو ردال دةا اصاد صالفظدج مد

دح دةا

ساده دح دةا 5119

يدج – مدمدي يدخ ا) صدة ادة
 5101ح صيةل االنتاة دةو (9
يددج – مددمدي ي دخ ا) يلسددف ل د ل تفل د اسصشردد اسا د دد اسصتمسلددد ن اهددج
(9
االنتاة ةو يراة اج استصي ل لص اسص امج اسلاةلداج ي خلدة س اةندةو صنظصدج اسن اهدج اسمةسصادج.
ي دددةسنظ عسدددل يلدددةمل االنتاة دددةو اسصلددد ج سمدددةا  5101دددد ى اس ةفدددك ا
اسن اهج اسمةسصاج سالو لالج

اةندددةو صنظصدددج

ةس غا ص عي ام االنتاة دةو اس سصةنادج دح دةا  5101عال

انهددة اتلددصو مددمي ردداة دتهة ين اهتهددة فدددك ردده و االنتاة ددةو اس سصةنادج سمددةا 5101
01
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انتهةكةو سل صلتيى اس ةاة االنتاة اج يف ج است رح سس سصة

سل ا

اسيالل (اسف دج

اسامساددج) انتهددو هاصنددج اسفدد ل اسدديصنح سددل صلة دد اس سصددة يلدداص ق اق اسصددةل سددل
اسلسصج يهي صة سا اماله صشر االنتاة ةو مص صشر اسن اهج اسمةسصاج.
اصة االف ييدي تفلد

دح صيدةل اك ا ق اسمةصدج ياسصهنادج دح دةا  9 ( 5101يدج -

صمت ل) صلة ن خج صة اة

ساه ح ةا  90( 5119يدج  -صمتد ل) يلسدف لد ل تفلد

ةسا صدج اسص نادج يآسادةو

مصةنةو صنل تمة ل اسصلةسح يااللدتلالساج اسلاةلداج سسمدةصسد
فصةاددج اسص ِّسيددد ياسردداة اج ياكنلددةه يصنددل تمددة ل اسصلددةسح ن د الالددج يظددةمي

اك ا ق اسمةصج.

ي سل اسد غا صد

د ا تفلد اسصيدةالو األاد ى دح دةا  5101صدة اةندو ساده دح دةا

 5119عال ع م اس ني استح تن تفو تسف اسصيةالو ره و تفلخنة صثل صندل تمدة ل
اسصلددةسح ياس لة ددج سددل اددل صد اسلددسصج استرد ماج ياسلمددةماج يتيايد يهددج ساددة سس لة ددج
ياسص ايمج ي اسج يااةمق اسنظا اسم اج ياسيص ااج.
يصصة دثد االنت ةد ا اسيةنل اسصتمسك هتةفج اسصمسيصةو اسمةصج سسيصهدي  -دح عصدة صيدةل
اسصنظصةو غد اسفايصاج أياتةفج اسصمسيصةو ييلةمل اك الا -سدا الديل اادج يدج سدل

فللدة دلسف ا ندل ص ت دج دد يصادل اسصيدةالو استدح الديا
اكصاله (لا ) ح دةا  5101ص خ
صشر اسن اهدج لاةلدهة يلسدف لد ل غادةل اسلدياند استدح تلدصح ةسيلديل عسدل اسصمسيصدةو

اسفايصادددج ياسلددديالو اسفايصادددج األلةلددداج يييدددي لدددياند تدددنل سدددل لددد ج اس اةندددةو
ياكفلةماو ي خلة سصة لا د تل اسن اهج اسمةسصاج اصة ال تييد ترد مةو ت ِّ
صاد اسصدياصند
ص اسصم اصةا اسلمةم علا تا صنمها صد اسفلديل سدل اةندةو اسلديالو اس لدصاج اي علا

تأا اسمةصسي

اسصشر

ح اس

سدها ح غمي

ت ق صناج صمليسج .اسي د

ةسدلا ا نتدةمج هدلا

الو رال ا د اسيالل اسصل ص اصة دتمسك ف ج عتةفج اسصمسيصةو األص اسدلص

ال ال دتصسددل ت نددح لددةني كتةفددج اسصمسيصددةو ياتاددةل اص دياو مساددج ستلددندي اسصمسيصددةو

ياتةفج اسصمسيصةو غد لاو اسلسج ةألص اسليصح سسمةصج لهيسج يراة اج.
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ي رال ةا ره و األصد اسلةنينادج اساةلدج صيدةالو اسن اهدج اسلدتج اسصدلاي ق تفلدخنة

صاا خاددة ددح ددةا  91( 5101يددج  -مددمدي) صلة نددج ددد ( 99يددج  -مددمدي) ددح ددةا

 5119يلسف سل فلةل
(

يج استنادل اسامسح سيص اسلةنيناج (عناةل اسلةني ) ياستح سيو
يدج – مدمدي يدخ ا) دح دةا

يج  -ممدي يخ ا) ح ةا  5101صلة نج د (9

.5119

رال ( ) :صشر اسن اهج اسمةسصاج يصيةالته ح  5119ي5101

2008

2010

يم

ر

م

100

71
54

67

54

67
65

73

80

71
36
37

60

47
37

43
39

40
20

0

اسصل  :اةنةو صشر اسن اهج سي ياا  5119ي - 5101صنظصج اسن اهج اسمةسصاج
اسيالاةو اسصتف ق األص ااج

ثالثًا /تقرير منظمة بيت المرية Freedom House

صنظصج دو اسف ج هح – ي خلة سصدثةلهة -صنظصج غد هة دج سسد بح صل هدة اسيالادةو اسصتفد ق
األص ااج يتمصل سل
019

لدنياة صندل
ا تيلال نصةه اسف ج ح يل اسمةسا .يتليا اسصنظصج
خ
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ددددددددةا  511يفتددددددددل ددددددددةا  5105هلدددددددد ا تل دددددددد

مندددددددديا " يل ددددددددح صاتدددددددد ه

اسص ه" ” "Countries at the Crossroadsستلداا اسفياصج اس اصل اصادج دح د

صد

يسددج) ي ةستددةسح دددتا

دنياة ةستنددةيل (2
يل اسمددةسا د سد  91يسددج ي ددتا تلددداا نلدداهة لد خ
تلددداا اددل يسددج ص د اس د يل اسددد  91اددل ددةصد ك د ا اسيهددي استددح تتاددلهة اس د يل سسنهددي
صلتياهة االل تسف اسات ق .ي تم

استلداا سسصفةي استةساج:01

 -0اسصلدةمسج يف دج استم دد  Accountability and Public Voiceيتردد عسدل
تددي األصد اسلةنيناددج اسال صددج النتاة ددةو ف د ق ين هددج ياالست د اا هددة ددح اسيالددل اي ند

اسصصة لددج ( ددح اسفصددالو االنتاة اددج ي ددح استصي ددل يتد ايل اسلددسصج  ...عسد ) يييددي
فايصج مةسدج ياةمدمج سسصلدةمسج ياسصردة اج ياس لة دج اسردم اج يف دج استم دد

اك الا.

يف دج

 -5اسف ةو اسص ناج  Civil Libertiesيترد عسل فصةاج اسصياصند صد استمدلدل اي
اسلي

اي اسفي

اي اكالةه ي ييه فدك ي ردال غدد لدةنينح يتدي اسم اسدج دد

يصماددةو يفصةاددج فلدديه اسامددةو

اسندديع االيتصددة ح ياسفددك ددح استيصددل ي ددح تكددي

اسصاتساج

دناة  ...عس .
لاة اي خ
خ

 لداة ق اسلدةني  Rule of Lawيتردد عسدل الدتلالساج اسلمدةم يلداة ق اسلدةني(اةلج اسص نح ياسينةمح) ياسصلةياق ح اسصمةصسج اصةا اسلةني

يفصةاج فليه اسصسكاج.

 صاة فدج اسالدة ياسرداة اج  Anti-corruption and Transparencyيترددعسل ييي عي اماو فصةماج ص اسالة ياص لةنيناج يصشللاج سصاة فدج اسالدة أيانادةل

تسف األص ياسلياند

ةكمة ج عسل ييي رداة اج سد ى اسفايصدج ( اصدة دتمسدك ةسصد انادج

اسنالةو نظةا اسصرت ياو عس .)...
ي تا فلةل يج ال صفي ص اسصفةي لةساج اسلا

سل صلاةق ص لا (ا ندل يدةو

اسف دددج) عسدددل ( 9ا سدددل يدددةو اسف دددج) .يلددد ردددصل اسصلدددح صلددد

 )5105 5100 5119اصة هي ص د

ح اسرال (.)2

دددح األ دددياا (5112

019
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رال ( :)2صشر صنظصج دو اسف ج ح صل

اسصل  :اةنةو تلة

" يل ح صات ه اسص ه" سي ياا 5100 5119 5112
 - 5105صنظصج دو اسف ج

ي صتة مج صلتيى صل ي خلة ستل

اي تلداا صنظصج دو اسف ج سي دياا  5112ي5119

ي 5100ي 5105يهدددح األ دددياا استدددح لددد

اسص ه"

صل

االف

رال ةا انااة

دهدددة تل ددد
يةو اسصشر

ددددو اسف دددج " يل دددح صاتددد ه
يييدي اناادة

األ ياا  5119ي 5100ي 5105صلة نج مةا  5112سل يصال اسصفةي

نلد ح دح

ةلتثنةم صفدي

اسصلةمسج اسلص ا تامو يته نل خاة دح دةا  5105عسدل  – 509نتديدج كيد ام االنتاة دةو
اس سصةناددج يا تاددةع نلدد ج اسصرددة اج اسلاةلدداج ياسرددم اج هددة  -صلة نددج ددد  50ددح ددةا
 5112يلسف م ا يلل عسل  009ح .5100
يل ليل صفي صاة فج اسالة ياسراة اج ح دةا  5105ا ندل يدج دد

لادج اسصفدةي
دح األ دياا

فليسه سل  009يج يهح تل خ ة ناق اس يدج استدح فلدل سدهدة اسصفدي
 005112ي 055119ي 0 .5100يلدد دد ا دددو اسف ددج هددلد اسنتديددج عسددل اس د يل اصاددج
ياس يتد اسلص تتلا ه اسهدمةو اسفايصاج صصة دي اسا لج سس ريق ياسيلةصج ي ا ييدي

عصة لةنينح يصشللدح امدص الدتلالساج اسلمدةم ياس لة دج ساده صصدة ددش ص عسدل االنتلةمادج
ح صمةسيدج لمدةاة اسالدة صد يةندل أياسدل صف ي ادج لد ق اسصدياصند
019

سدل اسفلديل سدل
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اسصمسيصددةو ص د اسصلددةسح ياسهدمددةو اسفايصاددج ص د يةنددل آا د  .اصددة لدديل صفددي اسف ددةو
اسص ناج يج صتياممج ( 501يج) نتديج

صساج فصةاج هدلد اسف دةو ي د ا

ا تفل

عي ام علال صشللح اي لةنينح رةصل ح ايه ق اس يسج.

0

رابعًا /مؤشر مدركات الفساد Corruption Perceptions Index/CPI

ام د صشر د ص د اةو اسالددة اف د اردده ا ياو صنظصددج اسردداة اج اس يساددج – يهددح ص د

صنظصددةو اسصيتصددل اسص د نح اسمةسصاددج يصل هددة اس مالددح ددح د سد

أسصةناددة يس د دهة اكث د ص د

 011ع ح يل اسمةسا يته ه عسل استي اج ةسالة ي ل اسيهي اس اصادج عسدل صاة فتده
ةكمة ج عسل لاةله يتلداصه .يصشر صنظصج اسراة اج اس يسادج سصد اةو اسالدة هدي صشرد

ص اددل امتص د

سددل الددتصالع آ ام اسا د ام ي يددةل األ صددةل فدديل فيددا ع اكهددا سسالددة ددح

اسلصةع اسمةا.
ي تا عي ام هدلا االلدتصالع لدنياة سمد

ةا  5115اة ددتا عيد ام هدلا اسصشرد
يةو (نظدي يخ ا) يسك

م

صد اسد يل دتد اي دد  099ي 095يسدج .يفتدل
صلادةق صد

صد لدا ( ةلد يدخ ا) عسدل رد

دةا  5100الد ح ددتا عيد ام هدلا اسصشرد

ص لا ( ةل يخ ا) عسل ( 011نظدي يخ ا).

صلادةق صد

ي صتة مج صلتيى صل ي خلة سصشر ص اةو اسالدة االفد ا صلد لد فلدسو دح دةا
 510سل 9

يج يهح يج ا سل ص اسد يةو استدح ا تدة و صلد اسفلديل سدهدة

ح اسلنياو اسلة لج سمةا  510اصة دتمح ح اسرال ( )9يامدي لسدف عسدل ت ندح صلد

لةني صنل تمة ل اسصلةسح اسلص ام

ص صاة فج اسالة األص اسلص ال ال دتصسدل ي خلدة

س د اص اس ةفددك اتاددةل اص دياو ياي د اماو ستامدددل اسلددةني

سددل ا

اسال صج س ع اسصاةساد سه .ياظه اس لا اس اةنح تلدداا صلد

اسيالددل ياتاددةل است د ا د

سدل صشرد صد اةو اسالدة

دح اسلدنياو اسلددة لج صدة اماددق ردمي اي ع اف اسص فدديثد اسدلد رددصسها اسصشرد

يانترة اسالة ح اسصيتصل اةلج ح اسات او اسلة لج.

ييددي
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اسصل  :صشر ص اةو اسالة – صنظصج اسراة اج اس يساج

02

ي يل ( :)0ت تدل صل
اصددة االف د ا صل د ل د افتسددو ددح ددةا 510

اسص ت دددج  5دددد اسدددد  099يسدددج استدددح تدددا لادددةق
اسصشر

هة يهدح ص ت دج ا مدل اثدد صد اسص ت دج

استددح فلددسو سدهددة ددح ددةا  510ياستددح سيددو
اسص ت دددج  00يلسدددف لددد ل لددد ي لدددةني صندددل
تمة ل اسصلةسح ح صلد  .يسكد االفد

اسيلدددو انددده دددةس غا صددد

دح لاو

ددد ا فلددديل صلددد

دددح

األ ياا ص  5110عسل  5119سل نادق اس يدج
استدددح فلدددسو سدهدددة دددح  510اصدددة دتمدددح دددح
اسرددال ( )9عال انهددة الددتصة و اسفلدديل ددح تسددف
اساتد ق سددل ص اتدل ددد
فلسو سدهة صل

يل اسمدةسا ا سددل صد استددح

ح دةا  510اةلدج ادالل

اسمدددةصد  5110ي 5115فددددك افتسدددو االسهصدددة
اسص ت ج  2ي 95اصة دتمح ص اسي يل (.)0
001

ةسنل ج

سصشر ص اةو اسالة
اسمةا

اسص ت ج

510

5

510

00

5105

009

5100

005

5101

59

5115

000

5119

012

5119

91

5112

91

511

99

511

91

5115

95

5110
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سا /باروميتر الفساد العالمي Global Corruption Barometer
خام ً

غ خج ح عكصةل اسلي ق استح د لصهة اسا ام ص االل صشر ص اةو اسالة تليا صنظصدج

اسراة اج اس يساج فلدةل نديع آاد صد اسصشرد او يهدي دة يصدت اسالدة اسمدةسصح (يتي ده

صشللج يةسيل اس يسادج ناة دج د صنظصدج اسرداة اج اس يسادج) سلادةق ع اف ةصدج اسيصهدي
سسالة  .ياص

اسصلاةق م

ح ال يسدج سصم دج اص

األلمسج سل دنةو ص اسصياصند

اسلصة ددةو اسفايصاددج اكثد لددةخ ا اصددة الددتصسل تيلمددةتها د تصددي صلددتياةو اسالددة ددح
اسصلدددتل ل اسل دددل مدددال ددد ش دددتها أل ام فايصدددةتها دددح صيدددةل صاة فدددج اسالدددة  .اصدددة
دتم

اامة سا او اسصياصند اسامساج ح ل اس رةيى سسفليل سل اسا صةو اسمةصج.
خ

ي ددتا عي د ام اس ددة يصدت

رددال لددنيص صنددل ددةا  511فتددل اب

ي ددةس غا ص د لسددف دده

اس ة يصدت سا الا لاةق ع اف اسيصهي سسالدة دح صلد لديى صد ق يافد ق لدد هدح دةا
 511يل اظه و نتدةمج هدلد اسلدنج ا صدة الد ل صد  ٪ 51-00صد اسصلد د اسدلد

رصسها االلت اة ل تم ميا س ل ريق سل ص ا اسمةا اسلة ك.

09

سا /مؤشر إبرراهيم للموكمرة ارفريقيرة Ibrahim Index of African
ساد ً
Governance
دهتا صشر ع اهاا

09

سسفياصج ح ا لاة لاةق يج اسفياصج يصاة فج اسالة ح اس يل

األ لاج ي تا عي ام هلا اسصشرد صندل دةا  5111صلادةق صد

صد لدا (ا ندل يدج

سسفياصددج) عسددل ( 011ا سددل يددج سسفياصددج) .ي تكددي اسصشرد صد ا بمددج نةلد
سسفياصج دن

ح عصة هة  9صشرخا

خاة .يهلد اسمنةل األ بمج اس مالاج هح:

 -0اسلدالصج يلداة ق اسلدةني  :Safety & Rule of Lawي ند
اسلةني

ياسصلةمسج ياسلالصج اسرالاج ياألص اسليصح.

دح عصة هدة لداة ق

 -5اسصرددة اج يفلدديه اكنلددة  :Participation & Human Rightsي ند
عصة هة اسصرة اج ياسفليه ياسصلةياق د اسنيع االيتصة ح.

مالدداج

ددح

000
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 -اساددد ل االلتلدددة اج اسصلدددت اصج Opportunity

ين

Economic

ح عصة هة اك ا ق اسمةصج يبدمج األ صةل ياس ناج األلةلاج ياسلصةع اس اح.

 -استنصادج اس رد ج  :Human Developmentي ند

دح عصة هدة اس ةهدج ياستمسداا

ياسلفج.
يتي

:Sustainable

اكرة ق عسل انه دتا ح ال ةا عل ا تل

صشر ع د اهاا سسفياصدج األ لادج

اليا تفسدل نتةمج اسصشر سسمدةا اسدلص الد له يصلة نتده سدل صد ا اسلدنياو اسلدة لج ي د

اس يل األ لاج .ي صتة مج صلتيى صل ي خلدة سصشرد ع د اهاا سسفياصدج األ لادج االفد ا

اس يةو استح فلسو سدهة صل صيال لنياو لاةق اسصشر هح يةو صتلة بج ي ا اصدة

دتمح ص اسردال ( )9يلد فلدسو صلد ي خلدة ستل د اسفياصدج األ لادج سمدةا - 5102
ياسلص اماق نتةمج يتفساالو صشر او األ ياا صد  5111عسدل  - 510سدل  202صد
رال ( :)9صشر ع اهاا سسفياصج األ لاج

51.4 52.5 52.2 52.1 52.7 52.9 52.8 54.9 55.5 56.3 55.1 50.8 52.5 48.8 51.3

63.9 67.8 67.9 67.6 67.7 67.5 67.5 68.2 68.7 69.1 66.0 64.9 64.7 65.2 65.2

53.2 54.8 53.1 53.2 54.1 53.3 52.8 56.1 57.2 61.6 62.6 57.4 53.6 51.3 53.4
26.2 25.6 25.8 26.0 26.8 27.8 28.8 31.0 31.6 32.5 32.8
28.1 39.8 37.1 36.7
62.2 61.9 61.8 61.8 62.0 62.8 62.3 64.4 64.7 62.0 58.9 52.8
51.8 41.9 49.8

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

اسصل  :اةنةو صشر ع اهاا سسفياصج األ لاج  – 510 – 5111صشللج إ ع اهاا
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 011يج يهح ا سل د  522يج صدة فلدسو ساده سمدةا  510عال انهدة ال اسدو الدل
يةتهدة دح ا دياا لدة لج ادةأل ياا صد  5101-5110اصدة دتمدح دح اسردال

نل خاة

09
ظددأ ددح صشر د ص اسا د ل االلتلددة اج اسصلددت اصج
( .)9يتماددق هددلد اس يددج ا تاة خ ددة صسفي خ
ياسلدددالصج يلددداة ق اسلدددةني اسسدددلد ا تامدددة صددد  202ي 025عسدددل  2 2ي 529سدددل

است تدل ل ل ا تاةع ا ام صلد

ياألص اسليصح.

يفلل نتةمج تل

سدل دح ااسصشرد

اساد دد اسصتمسلدد

ةستنصادج اس اادج

اسفياصدج األ لادج سمدةا  5102لد افتسدو صلد اسص ت دج اسدد  5دد

اس يل األ لادج ةسنلد ج سصشرد ع د اهاا سسفياصدج األ لادج يلسدف مد ا اةندو لد افتسدو
اسص ت ج اسدمةر ق فلل نتدةمج تل د اسفياصدج األ لادج سمدةا  5100اصدة االفد ا ت تددل

صل د

ددد

ددةلح اس د يل األ لاددج ل د الددتص

ددح اسه دديط ددح صلة ددل ا تاددةع يددةو اس د يل

األ لاددج األاد ى استددح تفلددنو يةتهددة ستلد ح  2120ددح اسصتيلددد صلة نددج ددد 900
ةا  .5111يتتايه صل

ددح

ح است تدل ص صنصلدج ردصةل ا لادة سدل سد ادة يصي تةنادة عال

انه ال لهة يل اا ى اتينق ياسصي ل.

سابعًا /المؤشر العام إلدراك الفساد اإلداري في جمهورية مصر العربية
ةس غا ص ييي اسم د ص اسصفةيالو اس يساج ستلداا اسفياصج لد اكد ع دال

دة ق سمدةا

 5112سدددل اهصادددج االنتلدددةل صددد استلداصدددةو اس يسادددج سسفياصدددج عسدددل استلداصدددةو اسيصنادددج
سسفياصدددج ةسصمدددةدد اس يسادددج ال تكدددي

امصدددة صنةلددد ج سسلددداةلةو اسصفسادددج نظددد ا الادددتاله

اساسااةو االيتصة اج يااللتلة اج ياسلاةلاج .ي ةستةسح تنةصل اهتصةا اس يل تلدداا اسفياصدج

سل اسصلدتيى اسديصنح ةلدتا اا تم ادةو صفسادج سفياصدج يلاةلدةو صفسادج يهدي صدة ددش ص

سسرمي

صسكاج استلداا ينتةميه ياال استيلاةو استح تت تل ساه مد اال ت ة .

ص هنة سا تك اسصشر او اس يساج هح اسيفد ق استح تم مدو سفيدا اسالدة دح صلد

لد

لددةا ص ا د اسصمسيصددةو ي ددا اتاددةل اسل د ا استددة ل سصيسددق اسددي ام اسصل د ص فلددةل صشر د

صفسح سلادةق صد اةو اسالدة دح صفة ظدةو اسيصهي دج اسصاتسادج دح اساتد ق صد -5119

 5101يل د تيلددي لاددةق اسصشر د صنددل لسددف اسفددد ألل د ةل صشللدداج ت يددل عسددل ص ا د
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اسصمسيصددةو ي ددا اتاددةل اسل د ا  .ي اتسددي هددلا اسصشر د

د اسصشر د او اس يساددج تمصلدده ددح

اسفةسج اسصل ج ليام ص االل ص فه المسج تتمسك ةسلصة ةو اسصلد ج اسصاتسادج ياسهةصدج

استددح سددا تتص د ه عسدهددة اص ص د اسصشردد او اس يساددج (الصة ددةو استمسدداا ياستنصاددج اسصفساددج
ياس ااساج ياسص ي

ياسيصة ف ياسصلةسح اسفايصاج) اي ص فه المسج تتمسدك ثلدج اسصدياص

اسصل ص ح اسفايصج ي ح اكي اماو استح تتالهة اسفايصج سصاة فج اسالدة

ةكمدة ج عسدل

رددددصيساج تصثدددددل اسمدنددددج صددددة الددددصح تفسدددددل اسنتددددةمج ي خلددددة سستي ددددل اسيي ا ددددح (اص ي خلددددة

سسصفة ظةو) يهح يصامهة ياصل ال تتيا

اسمةا ك اف اسالة اك ا ص ح صل

دح اسلاةلدةو اس يسادج .يامتصد فلدةل اسصشرد

سدل الدتصالع اص هدةتاح سمدندج صد اسصدياصند (09

لنج أكث ) يلسف ه ه:
 تلداا صلتيى ع اف اسصياصند سسالة . ت تدل اسصفة ظةو ي خلة س يج ع اف اسصياصند النترة اسالة اك ا ص. ت تدل اسلصة ةو ي خلة س يج ع اف اسصياصند النترة اسالة اك ا ص دهة. استم ه سل يج ثلج اسيصهي-

ا صتالص اسل ا

اسلفافج.

ي دتا عيد ام هدلا اسصشرد

ح اسيهي استح ت لسهة اسفايصج سصاة فج اسالة .

ةسصم دج ياس اةندةو استدح صد ردأنهة صلدة تها دح اتادةل اسلاةلدةو
سددل صلادةق دتد اي دد لددا (انمد اا ظدةه ق اسالدة ) عسددل 011

نلصج (ا سل يةو اسالة ) .ي صتة مج صلتيى صل ي خلة سصشر ع اف اسالدة اك ا ص دح
صل دت د ا اسصشر ل ليل ح ايسل لنياو عي امه ةا  5119فياسح  99نلصج صصدة

تامددة ددد اسص دياصند فدديل انترددة اسالددة ددح اسصيتصددل اةلددج ةسنل د ج
اماددق تلدديخا ص خ
سصفة ظةو اسلسديباج ياسي باج ياس ف األفص ياسلةه ق ياسلياق استح اةندو ا سدل اصدق
صفة ظةو ص فدك ع اف اسصياصند النترة اسالدة هدة

05

سمددةا  990 ( 5119نلصددج) د نتديتدده سمددةا .5119

51

اصدة سدا تاتسدي نتديدج اسصشرد

ي ددح اسصلة ددل اناامددو يددج

اسصشرددد سمدددةا  5115ستلدددل عسدددل  9502نلصدددج صصدددة امادددق تفلدددخنة دددح ع اف اسصدددياصند
55
النترة اسالة  50عال انهة ة و سال تاةع ح  5101ستلل عسل  9 05نلصج.
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رال ( )9اسصشر اسمةا ك اف اسالة اك ا ص ح صل
نقطة
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اسصل  :صشر ع اف اسالة اك ا ص ( – )5101-5119ص ا اسصمسيصةو ي ا اتاةل
يص اسي د

اسل ا
ةسلا انه ح فد ليل صشر ع اف اسالة اك ا ص ح صفة ظدج اسصنادة ا ندل

يةتدده (  900نلصددج) اددالل ددةا  5101ل د تل د و صفة ظددج يندديل لدددنةم (9909

نلصج) لةمصج اسصفة ظةو استح د تال دهدة صشرد ع اف اسالدة اك ا ص دح هدلا اسمدةا دةس غا

ص د تل د هة اسص ا د اسلددة ق ددح انترددة اسالددة ددح ددةا  5115تسدهددة صفة ظددج اسيد د ق

( 9909نلصددج) ثددا صفة ظددج اس ف د األفص د ( 9902نلصددج) ثددا صفة ظددج اس فد د ق ( 990

نلصددج) .ي رددال ددةا سددا تاتسددي اسصفة ظددةو ااتال خ ددة ا د دخا اصددة دنهددة صدد فدددك يددةو
اسصشر د فدددك رددال اسا د ه ددد اسصفة ظددج األيسددل ياألاد د ق ددح اس د يةو هددي  20نلصددج
لد.

5

اصة ص نةفاج اسلصة ةو استح د ا ع اف اسصدياصند النتردة اسالدة دهدة

استمسدداا ددح صل صددج اسلصة ددةو استددح تنتر د

لد اتدل لصدةع

هددة ظددةه ق اسالددة اك ا ص لاصددج سيددو 905

نلصج ح ةا  5101دساه لصةع استنصاج اسصفساج ثا ال اسصلةسح اسفايصاج ثا اس ااسادج

ياسص ي

ح فد  -اةسصمتة ح اسلنياو اسلة لج – يةم لصةع اسصصدة ياسيصدة ف (5509

نلصج) األل اسلصة ةو استح د ى اسصياص انترة اسالة اك ا ص هة .يصد اسيد د
انه ح فد ا ة  %9109ص اسص فيثد عسل ييي يانترة اف اي م

ةسدلا

صظدةه اسالدة
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اك ا ص – ال ددديل اي صسدددل رددديق اي هددد ااة اي عك اصادددةو – لددد ا دددة
اسص فيثد عسل تم مها اسرالح ألف صظةه اسالة .
اصددة انااد

 % 50لدددد صددد

استلددي اسمددةا سصد ى ي اددج اسفايصددج ددح صفة بددج اسالددة اك ا ص فدددك سيددو

نلد ج اسص فديثد اسدلد دد ي ا اسفايصدج يدة ق دح صفة بدج اسالدة اك ا ص عسدل % 902
ح دةا  5101صلة ند خج دد 09

 %دح دةا  5115ي % 500دح دةا  5119ي٪ 21

ددح ددةا  5119ددح صلة ددل ا اددة نل د ج اسص فدديثد اسددلد ال دي د ي ي اددج ص د يةنددل
اسفايصج ح صفة بج اسالة ص  %5 09ح  5119عسل 02

 %ح .5101

يل ا يل غةس اج اسص فيثد ال ةل انتردة اسالدة عسدل مدمي اسص ت دةو يا تادةع األلدمة
يغددالم اسصمارددج ص د يةنددل ي د ا ييددي مددصد يمددمي اس ديا ع اس د دنح ص د يةنددل آا د

يبنل ج الل

ا ييي لة ج ص اسفايصدج .اسيد د

ةسدلا ا اسلاةلدةو اس يسادج سدا تتصد ه

ال ةل انترة اسالدة ياستدح تمد صهصدج ألنهدة تمصدح انص ة خ دة د
عسل اص اسص فيثد
اسفسيل اسيايل ت ندهة سسلمةم سل صراسج اسالة ص ييهج نظ اسصياصند .

ثامنًرررا /مؤشررررات الموكمرررة فررري طاعرررات الصرررمةو والتعلررريمو وميرررا ال رررر
والصرف الصمي
سل اس غا ص اسص ة او استح اتالتهة م
صدد ايددل تف ددد اييدده اسللددي

اسصنظصةو اسيصناج ياس يساج ح تلداا اسفياصدج

ددح األ ام يلاددةق صدد ى اسن اهددج ياسردداة اج ياسصلددةمسج

يتف د األ ياو اسال صج سصاة فج اسالة عال ا صمظا هدلد اسص دة او – سدل ادق ص دة ق

ص ا اسمل االيتصة ح  -ا تص و سل صشر او يساج سدا تد اع يةندل اساليلداج اسيصنادج

اي تأال دح اال ت دة آ ام اسصمنددد
اصة ةنو ص للي

سدل اسصلدتيى اسديصنح دح ااتادة يتنلداح اسصشرد او

ح تلداا اسفياصج سل صلتيى اسلصة ةو ياسلص اة صد اسصصاد ا

الددةها ددح علددال هددلد اسلصة ددةو رددال اك د  .يتتصد د صشر د او ص ا د اسمل د االيتصددة ح
سسفياصددج ددح لصة ددةو اسلددفج ياستمسدداا يصاددةد اسرد ل ياسلد ه اسلددفح اينهددة صشرد او
يصناج ص ناج سدل الدةق تردة اح اص ةلتردة ق صصثسدد صد اسصيتصدل اسصد نح ياسفايصدج

ياسلصددةع اساددةل اصددة تلدديا تسددف اسصشرد او لاددةق اسفياصددج سددل صلددتيى اسلصة ددةو صصددة
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د ا ح اليلداج ادل لصدةع يالدة

سل ف د أيادية اسفسيل استح تنةل هة.

سدل تف دد اسصرداالو استدح امدةنح صنهدة ادل لصدةع

ي ددح اس ااددج لددةا ص اد اسملد االيتصددة ح ددةا  5100ه د ا عصددة

ددةا دتمددص صشرد او

يصناج سلاةق اسفياصج م ص ايمته سيص ياأل اةو اس يساج ياهصهة عصة اسفياصج سس نةصج

اكنصةمح سيصا اسصتف ق يصشر او اس اصل اصاج ياسفياصج سسياةسدج األص اددج سستنصددج اس يساج

يصشردددد او اسفياصددددج اسمةسصاددددج سس نددددف اسدددد يسح يسصفددددةو دددد اسفياصددددج ددددح يل االتفددددة

األي يبح يصشر اسفاا اسفم ص .ي ةستةسح اتلصو هلد اسصشرد او ةسردصيساج سدل ادق
اسصشرد او اس يساددج استددح لةصددو ددةست اد
نةل اا ى سل ل

سددل ص ددة م اي نةلد

ا د صد األهصادج .لد لدةا اسص اد

مدنهددة صتيةهسددج ص ددة م اي

ه د ا عصدة

دةا

5

الدي سدل

اسثيد او اي اسصردداالو استددح تمددةنح صنهددة اسهدمددةو استنادلاددج ياسترد ماج ياسلمددةماج ياسلصددةع
اساةل ياسصيتصدل اسصد نح دح تص دالها سص دة م اسفياصدج اس ردد ق اةسرداة اج ياسصردة اج
ياسم اسج يااللدتية ج ياسامةسادج ياسكادةمق ياسصلدةمسج يصاة فدج اسالدة  .يصد هندة دتمدح
اامة ا صشر او ص ا اسمل االيتصة ح ل رصسو لاةق اسفياصدج سد ى اة دج اسادة سد
خ

دح

اسصيتصل يساق اسفايصج لد صة اماق استص دك اسصيمي ح سصاهيا اسفياصج اس ردد ق اصدة

تا لا د ح ااج اس الج.

يالت ام ةكصة اسمدةا سصشرد او اسفياصدج لدةسي اسدلا

لدةا ص اد اسملد االيتصدة ح ه د ا

صشرددد او صتاللدددج دددح لصة دددةو اس ةادددج اسلدددفاج األيسادددج ياستمسددداا األلةلدددح ياسصادددةد

ياسلددد ه اسلدددفح صلدددتا خصة دددح لسدددف صنهيادددج تردددة ااج فددددك تدددا استردددةي فددديل هدددلد
اسصشر او صل اسمةصسد ياسصهتصد تسف اسلصة ةو لديام صد اسفايصدج اي اسلصدةع اسادةل
اي اسصيتصل اسص نح .اصة لةا اسص ا

تفي ل تسف اسصشر او عسل المسج لاصج يتمصدنهة ح

اناة صفة ظدج اسادديا .يلد انتهدل ص اد اسملد
التصة او سيل اسصماراج تدا الدتا اصهة صدد خ
االيتصددة ح ددح ددةا  510ص د تلددداا اسفياصددج اس رددد ق ددح لصة ددةو اس ةاددج اسلددفاج
األيساددج
اساديا.

52

ياستمسدداا األلةلددح

59

يصاددةد اسر د ل ياسل د ه اسلددفح

59

ت اد د خا سددل صفة ظددج
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أيايصةالخ ليسو صفة ظج اساديا ةسنل ج ستلدداا اسفياصدج اس ردد ق لصة دةو اس ةادج اسلدفاج
يدج ي  2102يدج
األيساج ياستمساا األلةلح يصاةد اسر ل ياسل ه اسلفح 909
اق هلا تد نح صلدتياةو

ي 2205يج ي05

يج سل استياسح ص صةمج يج يل

( .)5يصددد اسيددد د

ةسدددلا ا تددد نح صلدددتيى اسرددداة اج ياك لدددة

اسصرددة اج ياسصلددةمسج ياسردداة اج يااللددتية ج ددح هددلد اسلصة ددةو اصددة دتمددح ددح اسرددال
ددد اسصمسيصدددةو دددح

اسلصة ددةو اسثالثددج لد انماددق لددسخ ة سددل صلددتياةو اسصرددة اج ياسصلددةمسج نظدخا سمد ا صم ددج
اسص دياصند لن دياو يصيددةالو اسصرددة اج ةكمددة ج عسددل يهددةو اسصلددةمسج ياسصفةل د ج .يص د
نةفادج ااد ى يددةمو نتددةمج مد

اسصشرد او ص ت صدج رددال ا دد

ص امددج اسلصددةع اصشرد

صاة فج اسالة ح لصةع صاةد اسر ل ياسل ه اسلفح اسلص ليل يةو ةساج تاصدو اسدد

 %51نتديددج سم د ا صم ددج اسص دياصند
اسصياصند

ةسمةصسد

ةسماللددةو ياسمصساددةو ااددل اسلصددةع فدددك ت د ا اللددج

ح هلا اسلصةع ن صسل اسا صج ثا تنتهح م لسف.

رال ( :)5صشر او اسفياصج ح لصة ةو اسلفج ياستمساا يصاةد اسر ل ياسل ه اسلفح
ر

34.9
ميا

ر

55.9

ي
ساس

50.5

0.3

0.4

5.3

ر اي
ي
ي

47.6

6.6

10.7

10.4

24.0

50.4

16.3
64.8

22.8
0.8

43.7

15.9

61.3

94.2

84.7

62.2

92.5

90.0

91.8

30.0

79.0

51.9

79.5

81.5

50.3

74.8

87.1

73.8

56.1

61.8

اسصل  :الةو تلداا اسفياصج ح لصةع اس ةاج اسلفاج األيساج ياستمساا األلةلح
ياسصاةد ياسل ه اسلفح (  – )510ص ا اسمل االيتصة ح
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الخاتمة
لةصددو هددلد اس الددج ه صددةم لددي ق صتكةصسددج د اسلاةلددةو اس يساددج ياسصفساددج لاو اسلددسج
ةسفياصج اس رد ق يصاة فدج اسالدة يصيلدل صلد

دح اسلدنياو األادد ق ي خلدة سهدلد اسلاةلدةو

ي ددح مدديم اس اةنددةو اسصتةفددج يالددتل ام اسمياصددل اسصرددت اج استددح تكصد ي ام الددتص ا ت ايددل
صيلي صل

سدهة يلسف ه ه ل اسي ح د اسر اةم اساة سد

ح اسصيتصل نتدةمج هدلد

اسصشر او ياسك فيا صرت ف فيل ل ل تفلد صياص اسممي هة.
ياالف ص اس الج تفل صيلدي صلد

ةسنلد ج سسصشرد او اسصتمسلدج صاة فدج اسالدة نظدخا

ست ندهددة لددةني صنددل تمددة ل اسصلددةسح األص د اسددلص صددة ال دتصسددل ص د ص د اسيهددي ستامدددل

اسلةني يتص اله دح اة دج اسصيدةالو ياسصشرد او اسصتمسلدج دةألص يااللدتل ا نظدخا اللدتص ا
يهي اسفايصج اسصل ج ح صاة فج اك هةل يتث دو ةما األصد اسلديصح يصد اصثسدج لسدف
صشر او "اسلاص ق سل اسالدة " ي"االلدتل ا اسلاةلدح يغادةل اسمندي" فلدل صشرد او اس ندف
اسدد يسح سسفياصدددج اسمةسصاددج يصشرددد ص "اسادد ل االلتلدددة اج اسصلددت اصج" ي"اسلدددالصج يلددداة ق

اسلةني " فلل صشر او اسفياصج األ لادج يصشرد صد اةو اسالدة سسرداة اج اس يسادج .اصدة
انه ص اسصتيلل ا تادةع اسصشرد او اسصتمسلدج ةسصلدةمسج د

دةا  5102دح تلدة

5109

نظخا كي ام االنتاة ةو اس سصةناج يهي صة ف ك ح ةا  5105فددك ا تامدو يدج صفدي
"اسصلةمسج" ح عصة تل صنظصدج ددو اسف دج نتديدج كيد ام االنتاة دةو اس سصةنادج عال انده
ظددة ل د ل انااددة
سدداق ص د اسصتيلددل ا ااددي اال تاددةع ددح اسصشر د صسفي خ

اسصرة اج ح االنتاة ةو.

ايصددةسح نل د ج

ةسنل ج سصشر او اا ى صة اةنو ساده دح ا دياا لدة لج

اامة ت ايل صيلي صل
ياالف
خ
امةا  5100يل ت د ا اكث صياص اسفياصج مم خاة تكص

دح اسامةسادج اسفايصادج (فلدل

صشر د او اس نددف اس د يسح سسفياصددج اسمةسصاددج) ياستددح تماددق مددمي ااددةمق اسفايصددج ددح تل د اا

اامددة ددح اسردداة اج (فلددل تل د صنظصددج دددو اسف ددج) ياسددلص
مد اساد صةو اسفايصاددج ي خ
اماق ق اييه سسللدي اهصهدة صف ي ادج لد ق اسصدياصند سدل اسفلديل سدل اسصمسيصدةو
ص اسصلةسح ياسهدمةو اسفايصاج .ي ي ا اسللي

ح صفي اسراة اج اة سه لسلدسج صد

استد ا اةو سدل نتددةمج صشرد ص اسصرددة اج ياسصلدةمسج ددح لصة دةو اس ةاددج اسلدفاج األيساددج
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ياستمساا األلةلح يصاةد اسر ل ياسل ه اسلفح فددك دد ى دتدةل ( )5102ا اسرداة اج

ياسصمسيصةو ص اسمنةل اسهةصج سسفياصج اس رد ق يتم

اسصلةمسج ياسصرة اج

د ي تدي

صمسيصدددةو اة ادددج يلدددفافج ال اصاددد سسصدددياصند يالدددفةل اسصلدددسفج اسصردددة اج دددح صسادددج

لنة ج اسل ا او ياسلاةلةو اسمةصج اصة ال اصانها صلةمسج اسصلدشيسد لديام سمد ا صمد تها
ةسصلددشيل اي فلدديلها يياي ددةتها اي يهددج اسصفةل د ج أياي اماتهددة ...عس د .

األصا اسصتف ق اكنصةمح ا اسراة اج هح اناتة اسصياصند

59

ي د ى نددةصج

سل اسلد ا او اسفايصادج يصمد تها

هة يلنل اسل ا اسفايصح رال صاتي سست لدك استر مح اي ت لدك اسصدياصند  .يالردف ا

هلا االناتة

ح اسماللج د اسفايصج ياسيصهي امص

ح اسصلة ل ر اج لاةلةو يل ا او

اسفايصج .ي ةستةسح ص األهصاج صاة ت نح لدةني كتةفدج اسصمسيصدةو الدن اسصمسيصدةو استدح
اصا اتةفتهة سسصياصند ص

اسلددةني

صه يص ه أياي اماو اتةفتهة ثا ددتا سدل عثد د تامددل أيانادةل

د ص ددك اتاددةل عي د اماو يلاةلددةو مساددج التةفددج اسصمسيصددةو سسمةصددج اي تلددهدل

اسيليل عسدهة أكث ص ص لج ي راة اج .ال لسف ليه دشث عديةخ ة سل صلدتيى اسفياصدج
اس رد ق ح صل يلدت تل ساده تفلد ا ام صلد ةسنلد ج سداق لدد سصشرد او اسرداة اج
اامددة اسصرددة اج ياسصل دةمسج .ي ددح اسنهةاددج افددل استنيادده عسددل ا لاةلددةو يتلداصددةو
أيانصددة خ

اسفياصج يصاة فج اسالة ه هة ح اسنهةاج ا تفك اسد يل سدل اتادةل اصدياو ة سدج نفدي
تفلد يمل اس يسج يت نح لاةلةو أياي اماو س ا اسفياصج يصاة فج اسالة يسك سس يسدج
ف ددج ااتاددة اسلاةلددةو ياكيد اماو اسصنةلد ج سهدة ياستددح صد رددأنهة تد اا يت لددد ص ددة م

اسفياصج يصاة فج اسالة .
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