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 : ممخص البحث بالمغة العخبية 
دراسة وتحميل مبادئ وآليات الحهكسة السؤسدية بالقطـا  العـامو وتحجيـج لمبحث في   الهجف الخئيذ تسثل    

متطمبــات تفعيمهــا باارتعــاز عمــى قهاعــج الذــفافية الحكهميــة التــي أقختهــا السؤسدــات الجوليــة    ــشجوق الشقــج 
ق أهـجاف التشسيـة السدـتجامة الجولي   والسؤسدات والهكاات السحمية في مرخو وبيان انعكاسـاتها عمـى تحقيـ

م. واعتســج الباحثــان عمــى كــل مــن الســشهل ااســتقخائي لعــخت وتحميــل الجراســات 0202فــي ضــهء رؤيــة مرــخ
والبحهث والتقاريخ الجوليـة والسحميـة التـي تتعمـق بستغيـخات البحـثو والسـشهل ااسـتشبا ي لبيـان  بيعـة الع قـة 

جات الحكهمية ومبادئ تعديد الذـافية الساليـةو اسـتخ ه أهـم التفاعمية بين آليات الحهكسة السؤسدية بالهح
 أوجه انعكاساتها عمى تحقيق أهجاف التشسية السدتجامة. 

بادئ وقج خمص الباحثان إلى العجيج من الشتائل أهسها: ُيدهم تفعيل آليات الحهكسة السؤسدية في تعديد م   
السحميــةو كســا أن  الساليــة الجوليــة والجهــات والهكــاات وفقــال لستطمبــات السؤسدــاتالذــفافية الساليــة الحكهميــة 

السدــتجامة فــي ضــهء رؤيــة مرــخ تحقيــق أهــجاف التشسيــة ُيعــدز االتــدام بسبــادئ الذــفافية الساليــة الحكهميــة 
متفاعل بين آليات الحهكسة السؤسدية ومبادئ الذفافية السالية الحكهميـة ل مو فز ل عن الجور الحيهي 0202
ويه ــي الباحثــان بةهسيــة تفعيــل آليــات مبــادئ  جــهدة التقــاريخ الساليــة الحكهميــة السرــخية.تحدــين ل كسختعــد

وآليات الحهكسة السؤسدية بالقطاعـات الحكهميـة لتعديـد مبـادئ الذـفافية الساليـة والحـج مـن مزـاميخ الفدـاد 
 السالي واإلداري.

 Abstract : 
     The main objective of the research was to study and analyze the principles 

and mechanisms of institutional governance in the public sector, and to 

determine the requirements to activate them based on the rules of government 

transparency approved by international institutions " International Monetary 

Fund '' and local institutions and agencies in Egypt, and to demonstrate their 

implications for achieving the goals of sustainable development in the light of 

Egypt's Vision 2030. The researchers adopted both the inductive approach to 

present and analyze international and local studies, research and reports related 

to research variables, and the deductive approach to demonstrate the nature of 

the interactive relationship between the institutional governance mechanisms of 

government units and the principles of enhancing financial transparency, in 

order to derive the most important aspects of its impact on achieving the SDGs. 

     The researchers concluded the following results: Activating the mechanisms 

of institutional governance contributes to the promotion of principles of 

government financial transparency in accordance with the requirements of 

international financial institutions and local agencies, and the commitment to the 

principles of government financial transparency promotes the achievement of 

sustainable development goals in the light of Egypt's Vision 2030, as well as the 

It's vital role for the interaction between institutional governance mechanisms 

and government financial transparency principles as a basis for improving the 

quality of Egyptian government financial reporting. The researchers 

recommended the importance of activating the mechanisms of principles and 

mechanisms of institutional governance in government sectors to strengthen the 

principles of financial transparency and reduce the tracks of financial and 

administrative corruption. 
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 القدم األول
  اإل ار العام لمبحث  

 : البحث فعخةأوال : 
السدػػيةم  عش،ػػػي  تفع ػػح إاػػتا ات دارة السيل ػػ  العيمػػ    إعيمػػح سي ػػػ ةػػػ   السيل ػػ  ذػػفية  ال تعػػ     

 ف  السمايػػي صػػؽرة دق  ػػ  عػػؼ متلماػػي السػػيل   وةيقػػو الستؽقعػػ    عػػؼ الت ػػيلتتػػ ل لمحمؽمػػيت س ػػ  
   ليلسيالت  ت تتف بسخيطت ال ذف عؼ اللذلغ     السيل  تات ة  الد ي يت طؽيم  األاح ألٍ تغ 

الج يػ   الش   ال  ل  صش  ؽ  م ثيؽ يسثح  .السدير الرح ل عؼ  ب،ي  الت  يسمؼ أف تح    العيم 
السػيؿ العػيـ  الحػ  مػؼ الفدػيد السػيل  التقيبػ  عمػ   لتعميػم ن مػ  نؽع ػ   يل   العيمػ بذأف شفية   الس

تتػػػ ل شػػػفية   كسػػػي   السيل ػػػ   السدػػػيةم  تحدػػػ ؼ  االاػػػتا ات الد ي ػػػيت   عي   دعػػػػ صػػػش اإلدارٍ 
السيل   العيم  ل ح مؼ صشيع الد ي يت  الجس،ػؽر إاػتا  ن ػيش ي ػـؽ عمػ  معمؽمػيت أةزػح سػؽؿ 

م ٌ   بذأف ةمإر ي  قؽاع  السديلذلغ  و مؼ نتيةج     مي تح لم  ل  ترس ػ   ي   السيل   العيم  
السخػيطت السحتسمػػ  التػػ  ت تشػػف  ا تذػػتاؼتعميػػم اػػؽابو العسػػح عمػ      الخطػػو  الد ي ػػيت تشف ػذ

متة لسؽاا،  األ ايع االقترػيدي  الستغ ػتة بماستتازي  العيم   مسي ي ؽد إل  إاتا ات  وةيؽ السيل  
السيل ػ  تدػيع   الذػفية   مؼ ثػ الح  مؼ تؽاتت  قؽع األزميت  تخف ف س ت،ي   قػ  تبػ ؼ أف دراػ  

ل  ػيس ت ػؽيؼ ترػؽرات األ ػؽاؽ ل ت السعش ػ لمحمؽمػي السيل ػ إعطي  ة تة عػؼ مػ ٌ السرػ اق    ة 
 تار ال ػػتاػػسيف تح  ػػ  اةػػ   ػػ  العيمػػ  لأاس ػػ  شػػفية   السي   لسػػي تتجمػػ أدا  السيل ػػ  العيمػػ   ت  ػػ ػ

 .(2102؛ صش  ؽ الش   ال  ل  2102؛ دييب 2102) م سيف السيل   االقتريدٍ العيلس 
 ة    يؽ مي ش، تو اآل ن  األخ تة مؼ تفيقػ االن، يرات  األزميت السيل   لمع ي  مػؼ ال  ينػيت     

سػػػػ  ث تمي ػػػػف ةػػػػ  ال ػػػػؽاةػ السيل ػػػػ  ل،ػػػػذ    تحم م،ػػػػي العيلس ػػػػ  العس قػػػػ    التػػػػ  تبػػػػ ؼ مػػػػؼ درا ػػػػت،ي
عػػ ـ    ةزػ   عػؼانت،يزيػ  الت عػ  ةػ  إعػ اد سدػيبيت،ي مػؼ خػػ ؿ ق يم،ػي بسسير ػيت  السؤ دػيت

تػػؽاةت شػػفية   السعمؽمػػػيت بذػػأف لػػػح األمػػؽر  اإلاػػػتا ات اإلداريػػ   السيل ػػػ  السترػػم  بيلسؤ دػػػيت  
 عػػ ـ إتيسػػ  الفتصػػ  لمسدػػياس ؼ  أصػػحيب السرػػيلل لسدػػي ل  اإلدارة   عػػ ـ  اػػؽد سسييػػ  لح ػػؽؽ 

 الدػم   السدياس ؼ   ع ـ السدػي اة ة سػي ب ػش،ػ  األمػت الػذٍ أدٍ الػ  اةت ػيد الث ػ  ةػ  أ ػؽاؽ السػيؿ
 الخػػػ ميت  السعػػػيم ت الحياػػػتة  التعيقػػػ ات اآلامػػػ  ةزػػػ  عػػػؼ سػػػ  ث ان سػػػيش ةػػػ  السعػػػيم ت 

ت شػػ و مػػؼ خػػ ؿ مدػػيع ة الذػػتليت عمػػ  التطب ػػ  الفعػػيؿ   اآلامػػ     اػػؽ مػػي يجػػ  العسػػح عمػػ
 (. 2102لسبيدً  ول يت الحؽلس  السؤ د   )أم ؼ  

التػػػ  تفػػػتض نفدػػػ،ي عمػػػ  اػػػ  ؿ أعسػػػيؿ لػػػذا أصػػػبحك الحؽلسػػػ  مػػػؼ السؽاػػػؽعيت ال،يمػػػ        
السؤ ديت  السشعسيت ال  ل    الحمؽمػيت   تػأت  أاس ػ   اػؽد إطػيرا  ةعػيال  لحؽلسػ  الذػتليت ةػ  
تذػػج   رةػػ  مدػػتٍؽ الذػػفية    ال فػػي ة  تح يػػ  السدػػنؽل يت بؽاػػؽح عػػؼ اإلشػػتاؼ  التقيبػػ     لػػماـ 
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الذػػػتليت أسػػػ  مؤشػػػتات الجػػػؽدة ةػػػ   الجس ػػػ  بتطب ػػػ  ال ػػػينؽف  لسػػػي يعػػػ  التطب ػػػ  الفعػػػيؿ لحؽلسػػػ 
(   ال شػػػغ أف 2102بخ ػػػك  ؛  2102العشػػػٍم السعمؽمػػػيت السحي ػػػب   الػػػؽاردة بيلت ػػػيريت السيل ػػػ  )

ال  ر اإلشتاة   التقيب  لحؽلس  الذػتليت يعسػح عمػ  الحػ  مػؼ السسير ػيت الدػمب   لػكدارة   لسػي 
لسعمؽمػيت السحي ػب   بػيل ؽاةػ السيل ػ  أف التطب   الفعيؿ آلل يت الحؽلس  يؤدٍ إل  تحد ؼ اػؽدة ا

 الت  ت فػح دراػ  مػؼ اػسيف االلتػماـ بيإلةرػيح  الذػفية   عػؼ السعمؽمػيت السحي ػب   بسػي يزػسؼ 
تح  ػػ  التؽاةػػ  بػػ ؼ مرػػيلل اإلدارة  األطػػتاؼ األخػػٌت   مػػؼ ثػػػو تعميػػم مرػػ اق    ع الػػ   ال ػػؽاةػ 

الس،ش ػ  ةػ  ليةػ  ال، نػيت عمػ  السشعسػيت    مػي  لػذلغ لػيف لماالسيل      م  عسم   الت تيت السػيل . 
   العسػػح عمػػ  تحدػػ ؼ بحؽلسػػ  الذػػتليت  التطب ػػ  الفعػػيؿ  السمػػـم آلل يت،ػػيأنحػػي  العػػيلػ االاتسػػيـ 

يزػف  الث ػ  لػ ٍ السدػتثستيؼ الحػيل  ؼ  السػتت ب ؼ ل،ػذ  الذػتليت بسػي  اؽدة السعمؽمػيت السحي ػب  
 تسػ  لمػح   بسػي يدػيع  عمػ  تذػج   اال ػتثسير ةػ مريلل األطػتاؼ األخػٌت ةػ  السجيخ ـ  بسي 

 . عم   او التح ي  عسيؿ السرتي مجتسعيتشي العتب   بؽاو عيـ   بب ن  األ
الع ي  مػؼ د ؿ العػيلػ لأ ػيس لمحفػيى عمػ  شغمك الت  التشس   السدت ام   تأك  ا  عم  أاس        

الػ  ؿ الست  مػ  ةحدػ  مدػتٌؽ ة ػو عمػ   لػ  لألا يؿ الحيل    ال يدم    الطب ع    الب ن  السؽارد 
ظ،ػػػت مف،ػػػـؽ التشس ػػػ   س ػػػ   ةػػػ  اآل نػػػ  األخ ػػػتة الػػػ  ؿ الشيم ػػػ تمايػػػ  االاتسػػػيـ ب،ػػػي مػػػؼ قبػػػح بػػػح 

 ۷۸۹۱ـ عػػػي Brundt landةػػػ  ت تيػػػت  Sustainable Development (SD) السدػػػت ام 
التػ  تفػ  بيست ياػيت األا ػيؿ التشس ػ  " بأن،ػي   ُعتةػكالريدر عؼ المجش  العيلس   لمتشس    الب نػ   

السشعسػػيت  ااتسػيـ  يتجمػػ  ". الحيل ػ  د ف السدػيس ب ػػ رة األا ػيؿ الس بمػػ  عمػ  الؽةػػي  بيست يايت،ػي
ةػػ  ال طػػيع العػػيـ بذػػمح ممحػػؽى ةػػ  تحم ػػح أدا راػػػ اػػسؼ السف،ػػـؽ الؽا ػػ  ل  ػػت ام  ةػػ  بعػػ  

ا ػػتتات ج يت     لم طػػيع العػػيـ يػػتػ ادراج معمؽمػػيت اال ػػت ام  ةػػ  الحدػػيبيت السحم ػػ   س ػػ البمػػ اف
االب غ عؼ اال ت ام  عم    متطمبيتلمد ي يت أ  ال ؽان ؼ  التأث تت   سيت     التطؽيت السدت يس 

 ٍ مؤ دػػ  سمؽم ػػ   أ  ألنذػػطؿ التتل ػػم عمػػ  مزػػيم ؼ اال ػػت ام  السدػػتٌؽ التشع سػػ  مػػؼ خػػ 
ق مك الحمؽمػيت دل ػح سػؽؿ اػذا    مبيدً اإلب غ عؼ اال ت ام    الحمؽم السؤ ديتتبشك  س  

  ي ػيت مشعسيت الحمؽم  السحم   ة  بع  الحيالت الػ  ر التيػيدٍ ةػ  تبشػ    تأخذ السؽاؽع 
؛  2102)أبؽ الشرػػػت ال طػػػيع العػػػيـمؤ دػػػيت   سػػػ ات عػػػؼ اال ػػػت ام  ةػػػ   االةرػػػيح  الذػػػفية  

 .Nofianti et al.,2014)؛ 2102الج،يز الستلٍم لمتعبن  العيم   االسري  
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 مذكمة البحث :ثانيال : 
تعتبت مر اق    ع ال  الت يريت السيل   الحمؽم    م ٌ م ةس   شفية   السعمؽميت الؽاردة ب،ػي   

تؽا،ػك مؼ أاػ محػ دات تح  ػ  أاػ اؼ التشس ػ  السدػت ام   ػؽا  بيلػ  ؿ الست  مػ  أ  الشيم ػ    قػ  
اػت رة نحػؽ  الجسع ػيت  الؽلػيالت الس،ش ػ  السحم ػ   ال  ل ػ الع ي  مؼ السشعسيت  ال، نػيت أنعير 

شػفية   الت ػيريت الحمؽم ػ  بعػ مي تؽالػك  مدػم  مػؼ األزمػيت  ز   إر ي  مبيدً مح دة   ااح  ل
السيل   السعيصتة الت  أطيسػك بيلع يػ  مػؼ الذػتليت  السؤ دػيت العيلس ػ  ال بػٌت   مػي نػتج عش،ػي 

يػػػ  مػػػؼ الػػػ  ؿ  عرػػػفك بتلػػػيةم اال ػػػت تار السػػػيل  مػػػؼ خدػػػيرة ةيدسػػػ  نيلػػػك مػػػؼ اقترػػػيدييت الع 
ةػػ  الفدػػػيد اإلداٍر  السػػيل  برػػػف  عيمػػػ   عؽامػػػح سػػ  ث تمػػػغ األزمػػػيت تجمػػك قػػػ   االقترػػيدٍ  

تػػػ ن  اػػػؽدة السعمؽمػػػيت عمػػػ     أكػػػ ت الع يػػػ  مػػػؼ ال را ػػػيت . الفدػػػيد السحي ػػػب  برػػػف  خيصػػػ 
ستس ػػػ  لغ ػػػيب الزػػػؽابو  األطػػػت  لشت جػػػ  التقيبػػػ  الحمؽم ػػػ  السحي ػػب   بذػػػأف متطمبػػػيت السدػػػي ل  

ن ص مدتٌؽ اإلةرػيح     ال  يس  اإلةريح عؼ تمغ السعمؽميتمتطمبيت السؽاؽع   الت  تحمػ 
بيلؽسػ ات  ال، نػيت الحمؽم ػ   األمػت الػذٍ ي ػف   الذفية   لمسعمؽميت السحي ب    غ ػت السحي ػب  

)ال، نػ  العيمػ  لمتقيبػػ  ـ2121سيةػح أمػيـ تح  ػ  أاػ اؼ التشس ػػ  السدػت ام  ةػ  اػؽ  ر يػػ  مرػت 
 .(Balachandran & Williams,2018;Al hady et al.,2017؛2102السيل   

  تأك  ا  عم  أاس   مبيدً الذفية   السيل ػ  الحمؽم ػ     تسذ ي  م  التطؽرات ال  ل   السعيصتة    
  بيل طػػػيع العػػػيـ ارت ػػيزا  عمػػػ  الػػ  ر الح ػػػٍؽ  الفعػػيؿ لتطب ػػػ  مبػػػيدً  ول ػػيت الحؽلسػػػ  السؤ دػػ   
التػ  تحتؽي،ػي   ت ع سي  لمذفية    االةريح ة  ظح تماي  متطمبػيت ال قػ   السؽاػؽع   ةػ  الب ينػيت

تفع ػػح ول ػػيت الحؽلسػػ  د ر درا ػػ   تحم ػػح البحػػ  ةػػ    تتجدػػ  مذػػمم  الحمؽم ػػ  الت ػػيريت السيل ػػ 
ت،ػػي السؤ دػػيت ال  ل ػػ  السؤ دػػ   بيلؽسػػ ات الحمؽم ػػ  ةػػ  تعميػػم مبػػيدً الذػػفية   السيل ػػ  التػػ  أقت 

 .ـ 2121 السحم     ب يف ت اع يت،ي عمػ  تح  ػ  أاػ اؼ التشس ػ  السدػت ام  ةػ  اػؽ  ر يػ  مرػت
   يسمؼ ص يغ  مذمم  البح  ة  التدي الت التيل  

الحمؽم ػػػ   تطب عػػػ   أاس ػػػ  مبػػػيدً  ول ػػػيت الحؽلسػػػ  السؤ دػػػ   بيلؽسػػػ ات  ال، نػػػيمػػػي اػػػ   .0
 ؟ـ2121تفع م،ي ة  اؽ  ر ي  مرت متطمبيت مي ا     ؟السرتي 

مبػػيدً  محػ دات الذػػفية   الحمؽم ػ  ةػ  اػػؽ  متطمبػيت السؤ دػػيت السيل ػ  ال  ل ػػ  مػي اػ   .2
      الت  تتتبو ب،ي؟ السسير يت األ ي     الج  ة  الست  م  ميا   ؟ السحم  

 ؟2121 م ؽميت تح    أا اؼ التشس   السدت ام  ة  اؽ  ر ي  مرت مي ا  طب ع    .2
تفع ػػػح ول ػػػيت الحؽلسػػػ  السؤ دػػػ   ةػػػ  تعميػػػم مبػػػيدً الذػػػفية   السيل ػػػ  إلػػػ  أٍ مػػػ ٌ يدػػػ،ػ  .2

 مػػي انعمي ػػػيت،ي عمػػ  تح  ػػػ  أاػػ اؼ التشس ػػ  السدػػػت ام  ةػػ  اػػػؽ  ر يػػ  مرػػػت  ؟الحمؽم ػػ 
 ؟ـ2121
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 أهجاف البحث : ثالثال:
بيل طػػيع مبػػيدً  ول ػػيت الحؽلسػػ  السؤ دػػ   درا ػػ   تحم ػػح لمبحػػ  ةػػ     ال،ػػ ؼ التة دػػ جدػػ يت

العيـ   تح ي  متطمبػيت تفع م،ػي بيالرت ػيز عمػ  قؽاعػ  الذػفية   الحمؽم ػ  التػ  أقتت،ػي السؤ دػيت 
ال  ل   " صػش  ؽ الش ػ  الػ  ل  "  السؤ دػيت  الؽلػيالت السحم ػ    ب ػيف انعمي ػيت،ي عمػ  تح  ػ  

األهــجاف وذلــس ســعيال نحــه تحقيــق . ـ2121أاػػ اؼ التشس ػػ  السدػػت ام  ةػػ  اػػؽ  ر يػػ  مرػػت
 الفخعية التالية:

الحمؽم ػ   تال ذف عؼ طب ع   أاس ػ  مبػيدً  ول ػيت الحؽلسػ  السؤ دػ   بيلؽسػ ات  ال، نػي .0
 ـ.2121السرتي    تح ي  متطمبيت تفع م،ي ة  اؽ  ر ي  مرت 

تحم ػػح مبػػيدً  محػػ دات الذػػفية   الحمؽم ػػ  ةػػ  اػػؽ  متطمبػػيت السؤ دػػيت السيل ػػ  ال  ل ػػ   .2
      الت  تتتبو ب،ي. السسير يت األ ي     الج  ة  الست  م   ال ذف عؼ  السحم  .

 .2121طب ع   م ؽميت تح    أا اؼ التشس   السدت ام  ة  اؽ  ر ي  مرت  تح ي   .2
  تفع ػػػح ول ػػػيت الحؽلسػػػ  السؤ دػػػ   ةػػػ  تعميػػػم مبػػػيدً الذػػػفية   السيل ػػػ  الحمؽم ػػػ  ب ػػػيف د ر .2

انعمي ػػػػيت،ي عمػػػػ  تح  ػػػػ  أاػػػػ اؼ التشس ػػػػ  السدػػػػت ام  ةػػػػ  اػػػػؽ  ر يػػػػ  مرػػػػت   ا ػػػػتخ ص
 .ـ2121

 :البحثودوافع أهسية رابعال : 
الف تة البحث   الت  يتشي ل،ي   الت  تتتبو بتليةم تشب  أاس   البح  مؼ س      اؽاتي   -0

 الذفية   السيل   الحمؽم   الت  أقتاي صش  ؽ الش   ال  ل   
  الت  يشبغ  أف تؽةت معمؽميت عؼ متلم     الحمؽم    إع اد ت يريت السيل    التل مة األ ل

الحمؽم  السيل   األدا  السيل  الحمؽم  عم  نحؽ يتدػ بيل الل   الذسؽؿ  الح اث  
  السؽثؽق  .

      الت  يشبغ  أف تتزسؼ   التل مة الثين     ا  تشبؤات السيل   العيم    ع اد الس مان
ؼ أا اؼ الحمؽم  مؼ الس مان    نؽايياي بذأف الد ي يت  إل  اين  ع  شؽاا  ب ينيت

  بيلذسؽؿ  الح اث   السؽثؽق  . اؽان  السيل   العيم  الت  تتدػتؽقعيت بذأف تطؽر ال
  يلسيل   العيم    الت  يشبغ  أف تزسؼ ب الس تتن التل مة الثيلث   تحم ح   دارة السخيطت

تزسؼ ةعيل   التشد   ة    لذلغ   تحم م،ي   دارت،ي  مخيطت السيل   العيم اإلةريح عؼ
  .(Retrieved,2015)ال تارات بذأف السيل   العيم  عم  مدتٌؽ ال طيع العيـ  عيصش

  الت  يشبغ  أف تؽةت إطيرا شفيةي لسم    الحمؽم   التل مة التابع   إدارة إيتادات السؽارد   
  تاةب،ي  ا تخ ام،ي.ثت ات السؽارد الطب ع    التعيق  بذأن،ي  ا

بتفع ح ول يت الحؽلس  لتحد ؼ اؽدة معمؽميت  السؤ ديت  ال  ينيت الحمؽم  تماي  ااتسيـ  -2
 .(Agarwal& Heltberg,2009)السيل  ت يريت بيل السديةم   التقيب 
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بذأف ت   ػ  متيبع   الحمؽم   غ تاي مؼ السؤ ديت    التقيب يت  الج،يتم، نلتؽة ت ال عػ  -2
االلتماـ بسبيدً  ول يت الحؽلس   د راي ة  تعميم الذفية   السيل   الحمؽم     الح  م ٌ 

 .(2102)عب  السعط   مؼ سيالت الفديد السيل   اإلدارٍ 
ـ بأبعيداي 2121تماي  االاتسيـ بتح    أا اؼ التشس   السدت ام  ة  اؽ  ر ي  مرت  -2

 السختمف    عم  رأ ،ي متطمبيت االةريح  الذفية  .
 فخوت البحث :خامدال: 

ال را ػػيت   تحم ػػح نحػػؽ تح  ػػ  أا اةػػو   ا ػػتشيدا  عمػػ  ا ػػت تا  ةػػ  اػػؽ  تدػػي الت البحػػ    ػػع ي  
  عم  الشحؽ التيل ةت ض البح  يسمؼ ص يغ    بع  االص ارات الس،ش   الديب  

 ة ػػي  لستطمبػػيت السؤ دػػيت السيل ػػ  ال  ل ػػ   الج،ػػيت  ُيدػػ،ػ تفع ػػح ول ػػيت الحؽلسػػ  السؤ دػػ   .0
 ة  تعميم مبيدً الذفية   السيل   الحمؽم  .  الؽليالت السحم   

ُيعػػمز االلتػػماـ بسبػػيدً الذػػفية   السيل ػػ  الحمؽم ػػ  تح  ػػ  أاػػ اؼ التشس ػػ  السدػػت ام  ةػػ  اػػؽ   .0
 ـ.2121ر ي  مرت 

 مبػػيدً الذػػفية   السيل ػػ  الحمؽم ػػ  ةػػ  تحدػػ ؼ ُيدػػ،ػ التفيعػػح بػػ ؼ ول ػػيت الحؽلسػػ  السؤ دػػ    .0
 .اؽدة الت يريت السيل   الحمؽم   السرتي 

  مشهل البحث :سادسال: 
لح مؼ س  عم  يمذمم  البح    ع ي  نحؽ تح    أا اةو  اختبير ةت او اعتس  الب اؽ ة    

  السش،ج اال ت تاة   اال تشبيط    ذلغ عم  الشحؽ التيل 
بيل را يت  رد   را    تحم ح ميب يفة  ظح اذا السش،ج ااتػ البيسث ااستقخائي :السشهل  -0

 االص ارات الستعم   العتب    األاشب   الستتبط  بستغ تات البح    لذلغ الت يريت 
السعش   بتعميم مبيدً الذفية   السيل   بيلسؤ ديت ال  ل    الج،يت  الؽليالت السحم   

التشس   السدت ام    الح  مؼ مزيم ت الفديد السيل   اإلداٍر   د راي ة  تح    أا اؼ
 بيلؽس ات  ال، نيت الحمؽم     تحد ؼ اؽدة الت يريت السيل   الحمؽم  .

عم  ا تخ ص إطير م تتح يعم   يفستص البيسث  ة ي  ل،ذا السش،ج السشهل ااستشبا ي: -0
يلؽس ات الحمؽم    مبيدً الذفية   ول يت الحؽلس  السؤ د   بب ؼ التفيعم   طب ع  الع ق  

السيل     بح تعميماي   ا تخ ص أاػ أ او انعمي يت اذ  الع ق  عم  تح    أا اؼ 
 ـ.2121التشس   السدت ام  ة  اؽ  ر ي  مرت 
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 :البحث تشظيم :سابعال 
عم  و  اعتسيدا  ةت اختبير تجد  ا  ال    ونحؽ تح    أا اة  ع ي  ة  اؽ  مذمم  البح     

  البح  عم  الشحؽ التيل  اذات د ػ  تػالتؽص يت ت  يػ الشتيةج    أاػ  تخ صال مش،جو
 اإلطير العيـ لمبح    ال دػ األ ؿ . 
  ةػػ   الحؽلسػػ  السؤ دػػ   بيلؽسػػ ات الحمؽم ػػ  بػػ ؼ  السفػػيا ػ  متطمبػػيت التفع ػػح   ال دػػػ الثػػين

 .2121اؽ  ر ي  مرت 
  الذفية   الحمؽم   ة  اؽ  متطمبيت السؤ ديت ال  ل  مبيدً  مح دات    ال دػ الثيل. 
  د ر تفع ػح ول ػيت الحؽلسػ  السؤ دػ   ةػ  تعميػم مبػيدً الذػفية   السيل ػ  لتح  ػ     ال دػ التابػ

 ـ.2121أا اؼ التشس   السدت ام  ة  اؽ  ر ي  مرت 
  البحث   الشتيةج  التؽص يت   الخيم ال دػ. 

  محاور البحث.وفيسا يمي عخت تفريمي لباقي 
 القدم الثاني
 السفاهيم ومتطمبات التفعيل بين: الحهكسة السؤسدية بالهحجات الحكهمية 

 م0202في ضهء رؤية مرخ 
   ةػتض اػذا السرػطمل نفدػو  االقترػيدي حؽلسػ  بيلعؽلسػ   األزمػيت السيل ػ  الارتبو مف،ؽـ  

 ػيت ا العيلس    س   تشي لػك الع يػ  مػؼ ال ر ااتسيـ ال  اةت األكيديس    الد ي      تيعي  ست  أثير
  ة ػ  ظ،ػت مرػطمل  ول ػيت تفع م،ػيحؽلس   مبيدً ال ال، نيت  السشعسيت السحم    ال  ل   مف،ؽـ 

ـ أل ؿ مػػػتة اػػػسؼ أدب ػػػيت البشػػغ الػػػ  ل  نت جػػػ  التػػػ اع يت الدػػػمب   ألشػػػميؿ 0191الحؽلسػػ  عػػػيـ 
التػ  يػ عس،ي البشػغ مػؼ خػ ؿ مذػت عيتو ةػ  الفديد   ؽ  اإلدارة عم  أ ايع  محتلػيت التشس ػ  

برػػػؽرة  0112الع يػػ  مػػؼ الػػ  ؿ الشيم ػػ   خيصػػ  بيل ػػيرة اإلةتي  ػػ . لسػػي ربػػو البشػػغ الػػ  ل  عػػيـ 
ةػػ  اػػذا   ،  Development Managementمبيشػػتة بػػ ؼ الحؽلسػػ   بػػ ؼ أ ػػمؽب إدارة التشس ػػ  

ارتبػػػػيح الحؽلسػػػػ  أ  اإلدارة  أكػػػػ ت الع يػػػػ  مػػػػؼ الج،ػػػػيت  السشعسػػػػيت ال  ل ػػػػ  عمػػػػ  أاس ػػػػ الدػػػػ يؽ 
التشػػػػ  ة برػػػػؽرة مبيشػػػػتة ب زػػػػػييي السدػػػػيةم   السحي ػػػػب  خيصػػػػ  ةػػػػػ  ال طػػػػيع الحمػػػػؽم    تعميػػػػػم 
ال متلمي   ةز   عؼ تطؽيت االطت  الزػؽابو التذػتيع   ال اعسػ  لمتشس ػ    تحدػ ؼ ول ػيت اتيسػ  

   الريلل العيـ لمسجتس .  تبيدؿ السعمؽميت ة  السجتس  ل عػ الذفية    مميةح  الفديد  تح   

ــة السؤسدــية : -0 تعػػ دت ال را ػػيت  االصػػ ارات التػػ  تشي لػػك مف،ػػـؽ  مفهــهم وأهــجاف الحهكس
مؤ دػػ  التسؽيػػح ال  ل ػػ   س ػػ  تشي لػػكب ش،ػػي بذػػأف اػػذا السف،ػػؽـ. الحؽلسػػ   التػػ  تبييشػػك ة سػػي 

(IFC) International Finance Corporation  الذٍ يتػ الحؽلس  بأن،ي " الشعيـ مف،ـؽ
   الػػتحمػ ةػػ  أعسيل،ػػي "  /أ  ال، نػػيت االقترػػيدي  الخيصػػ   العيمػػ  مػػؼ خ لػػو إدارة الذػػتليت
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لمحؽلسػ  مػؼ س ػ   مح دمف،ـؽ 0112عيـ  UNDPكسي ق ـ بتنيمج األمػ الستح ة اإلنسية  
ي  األبعيد السجتسع   األكثت شسؽال   تشؽعي   الت  ت تز  " مسير   الدمط  الد ي     االقتريد

 اإلداريػػػػ  إلدارة شػػػػنؽف السجتسػػػػ  عمػػػػ  ليةػػػػ  السدػػػػتؽييت   الػػػػذٍ يتزػػػػسؼ اآلل ػػػػيت السع ػػػػ ة  
 العسم ػػػيت  السؤ دػػػيت التػػػ  يسمػػػؼ مػػػػؼ خ ل،ػػػي لمسػػػؽاطش ؼ  السجسؽعػػػيت طػػػتح مرػػػػيلح،ػ  

".  قػػ  أاػػيؼ البتنػػيمج عػػيـ  تؽة ػػ  خ ةػػيت،ػ  مسير ػػ  س ػػؽق،ػ ال ينؽن ػػ   الؽةػػي  بيلتمامػػيت،ػ
 عي  لمحؽلس  بيعتبيراي " نعيـ ال  ػ  الد ي يت  السؤ ديت التػ  يػ يت مػؼ مف،ؽمي  مؽ  2112

خ ل،ي السجتس   شؤنو االقتريدي   الد ي     االاتسيع   مؼ خ ؿ التفيعح ة سي بػ ؼ ال  لػ  
 السجتس  الس ن   ال طيع الخيص "   ق  رلم البتنيمج ونذاؾ عم  أربع  أبعيد ايم  لمحؽلس  

ربو متطمبيت تلمي   تؽ    قيع ة السذيرل   د ر الستأة ة  تح    التشس    تسثمك ة    ال م
 الحؽلس  بيألا اؼ االنسية   لأللف  .

ق ـ البشغ ال  ل  تعتيف عيـ لمحؽلس  يتلػم عمػ  د راػي ةػ  بشػي  الد ي ػيت   ة  اذا الد يؽ
العيم  س   تسثح " مجسؽع  ال ؽاع   الزؽابو الت  تعسح ة  إطيراػي الدػمطيت السدػنؽل  ةػ  
أٍ د ل    الت  تعبػت عػؼ قػ رة السؤ دػيت  ال، نػيت الحمؽم ػ  عمػ  أف ت ػؽـ برػ يغ   تشف ػذ 

ت فػػػػح استػػػػتاـ السػػػػؽاطش ؼ  السؤ دػػػػيت التػػػػ  تػػػػ يت األنذػػػػط   ا ػػػػتتات ج يت    ي ػػػػيت ا ػػػػ ة 
 تسثػػححؽلسػػ  الالػػ  أف  (Zhizhong,2011) قػػ  أشػػيرت درا ػػ   االقترػػيدي   االاتسيع ػػ ".

تتزػػػسؼ مجسؽعػػػ  مػػػؼ الخرػػػيةص  التػػػ "مجسؽعػػػ  مػػػؼ اآلل ػػػيت  ال ػػػؽان ؼ  الػػػشعػ  ال ػػػتارات 
الت ػيريت  السؤشػتات تحد ؼ اػؽدة   الذفية    الع ال    دارة السخيطت  ذلغ بغتض كيالنزبيح

ة  س ؼ تشي لك درا   )متلم  ".  تح    أةزح مشية  مسمش  ل ية  األطتاؼ السيل    االداري 
مجسؽعػػ  مػػؼ األ ػػ   السبػػيدً  الػػشعػ  " ( مف،ػػـؽ الحؽلسػػ  بأن،ػػي2102السػػ يتيؼ السرػػٍت  

األطػػػتاؼ األخػػػٌت اإلدارة مػػػؼ نيس ػػػ   بػػػ ؼ مػػػ ؾ الذػػػتل     يل التػػػ  تحمػػػػ الع قػػػ  بػػػ ؼ مجػػػ
الستعيممػػ  مع،ػػي مػػؼ نيس ػػ  أخػػٌت  ب،ػػ ؼ تح  ػػ  أةزػػح سسييػػ   تػػؽازف بػػ ؼ مرػػيلل لػػح تمػػغ 

 األطتاؼ". 

  عػػػتؼ متلػػػم الع ػػػ  االاتسػػػيع  بسجمػػػ  الػػػؽزرا  السرػػػٍت  أخ ػػػتا  مػػػؼ السشعػػػؽر السؤ دػػػ 
الحؽلسػػػ  التشػػػ  ة بأن،ػػػي " اإلدارة الج ػػػ ة لجس ػػػ  السؤ دػػػيت ةػػػ  ال  لػػػ  مػػػؼ خػػػ ؿ   ي ػػػيت 
 ول ػيت  مسير ػػيت ت ػػؽـ عمػ  الذػػفية    السذػػيرل   السدػػيةم    ػ يدة ال ػػينؽف  مميةحػػ  الفدػػيد  
ب،ػػػػ ؼ تح  ػػػػ  الع الػػػػ   عػػػػ ـ التس  ػػػػم بػػػػ ؼ السػػػػؽاطش ؼ   تمب ػػػػ  است ياػػػػيت،ػ   تحػػػػٍت ال فػػػػي ة 

 لمؽصؽؿ بيلد ي يت  الخ ميت ألعم  مدتٌؽ مؼ الفيعم    الجؽدة يتا  السؽاطش ؼ".

حؽلس  البع  الجؽان  الت  تح د مف،ـؽ  عم   اؽد يفالبيسث ؤل يو الدابقة السفاهيموفي ضهء 
   أاس،ي بذمح عيـ  السؤ د   عم   او التح ي 
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 الفعيل  الت  ت فح تح    الع ي  مؼ األا اؼ أاس،ػي  السدػيةم   اآلل يت    السبيدً مجسؽع  مؼ
       ال في ة  الفيعم  . السذيرل    الذفية       يدة ال ينؽف   مميةح  الفديد   تح    الع ال   

   السدػتؽييت االداريػ  عمػ  اخػت ؼ أشػميل،ي ب،ػي  تدتتشػ  التػ   الزػؽابومجسؽع  مؼ ال ؽاعػ 
عمػػػػ  السدػػػػتٌؽ الجمةػػػ    تػػػػ ع ػ متطمبػػػػيت تح  ػػػػ  أاػػػػ اؼ التشس ػػػػ   ق سػػػػ  مؤ دػػػػيت،يلتععػػػ ػ 

  السدت ام  مؼ لية  الجؽان  االقتريدي   االاتسيع    الد ي    ...الخ.
   مػؼ خػ ؿ ت ػ يػ مؤشػتات مؽاػؽع   لسػ رليت  دا األنعيـ مت يمح لمتقيبػ  عمػ  تع  الحؽلس

 .الخمح  الفديد السيل   اإلدارٍ 
  دارة الدػمطيت السخؽلػ  بػيإلتحػ د الع قػ  بػ ؼ  التػ ات رة االلتماـ بيل ؽان ؼ  ال ؽاع   السعيي ت

.أمؼ نيس     أصحيب السريلل  السؽاطش ؼمؼ نيس      خٌت
  دارة بسػػي يحػػيةي اإلالتطب  ػيت  السسير ػػيت الدػم س  لم ػػيةس ؼ عمػ  عمػػ  حؽلسػ  المف،ػػـؽ يتت ػم

 يلل  ة  معيي ت اإلةريح  الذفية  . أصحيب السر السؽاطش ؼعم  س ؽؽ 
؛ 2102؛ عبػ  ال،ػيدٍ 2102محسػؽد  أك ت الع يػ  مػؼ ال را ػيت  االصػ ارات  ال ػؽان ؼ  الػشعػ )

( عمػ  الع يػ  مػؼ  Ahmed,R.,2008 ;UND,2007;Youssef,R.,2010؛ 2109الحرٍت 
 أاس،ي األا اؼ التة د   الت  تدع  إل  تح    الحؽلس  

  األاشب ػػ   تذػػج   رأس السػػيؿ السحمػػ  عمػػ  اال ػػتثسير ةػػ  السذػػت عيت اػػذب اال ػػتثسيرات
 الؽطش  .

  ال  ؿ  السؤ ديت تؽاا،،ي الذتل  الت   اإلدارٍ  السيل تخف   السخيطت الستعم   بيلفديد  
 . بذمح عيـ  الشيم   عم   او التح ي 

  عم ػ  مػؼ دةػ   مي يتتتػ اال تتات ج  لمسؤ ديت  ال، نيت السختمف  األدا   ٌ مدتؽ تحد ؼ  
 .2121بيلسجتس  السرٍت ة  اؽ  ر ي  مرت  االقتريدٍعجم  التشس    الت  ـ 

  ترػػػػ راي  التػػػػ  الت ػػػػيريت السيل ػػػػ  الحمؽم ػػػػ  ةػػػػ الذػػػػفية    ال قػػػػ   الؽاػػػػؽح تعميػػػػم مدػػػػتٌؽ
ق ػيس  ةػ عم ،ػي   اعتسػيداػب،ي  السؽاطش ؼزييدة ث   السؤ ديت  ال، نيت العيم    د راي ة  

 .األدا  الحمؽم  ت   ػ 
   األطػتاؼ السدػتف  ة أمػيـ   السدػيةم سحي ػب  ال ةعيلػ  تػ عػ قؽاعػ اسيف  اؽد ا يكح إداري 

عمػػ  السػػ يتيؼ  بيلسؤ دػػيت  ال، نػػيتالسدػػت م  مػػؼ غ ػػت العػػيمم ؼ  التقيبػػ  تفع ػػحمػػ  اػػسيف 
 ل  قؽاةػ ميل   ختيم   عم  أ يس مبيدً محي ب   عيل   الجؽدة. السحي ب ؼ  صؽال  إ

، ؼ السدػػػيع ة ةػػػ  بشػػػػي  اػػػؽ مػػػؼ الث ػػػػ  دػػػػتت السؤ دػػػ  حؽلسػػػ  اليسمػػػؼ التأك ػػػ  عمػػػػ  أف   اشػػػي
السيل   اػسيف تح  ػ  الشمااػ   اال ت تار   تح    اال تثسير الذفية    السدي ل  ال زم  لتذج   

   تفيدٍ  اػؽد أخطػي  عس يػ  يلسؤ ديت  ال، نيت العيم لكدارة  العيمم ؼ ب  اال ت يم   يدي الح 



 11 

السشذػػؽرة  الحمؽم ػػ  السيل ػػ  الت ػػيريت ذلػػغ ألاػػح تح  ػػ  الث ػػ  ةػػ  السعمؽمػػيت السيل ػػ  الػػؽاردة ةػػ  
 .السدتف  يؼ مؼ تمغ الت يريتبغتض سسيي  

 التػ أسػ  السعػيي ت األ ي ػ   تعػ  مبػيدً الحؽلسػ  السؤ دػ    الحهكسة السؤسدـية : مبادئ -0
لستت ػػم لتح  ػػػ  متطمبػػيت التشس ػػػ  تزػػسؼ التطب ػػػ  الدػػم ػ لم ؽاعػػػ   الزػػؽابو االرشػػػيدي  

 يؽاػػػل الذػػػمح التػػػيل  السبػػػيدً األ ي ػػػ     2121السدػػػت ام  ةػػػ  اػػػؽ  ر يػػػ  مرػػػت 
  (OECD,2015; Balachandran & Williams,2018)لمحؽلس  السؤ د   

 (0شكل رقم )
 السبادئ األساسية لمحهكسة السؤسدية.

 
 السرجر: من إعجاد الباحثان.
 لسبادئ الحهكسة السؤسدية :وفيسا يمي عخت مبدط 

السدػػيةم   السحي ػػب    تذػػ ت إلػػ  اػػت رة  اػػؽد قؽاعػػ   قػػؽان ؼ  ااػػح   ةعيلػػ  لمسدػػيةم   -2/0
  السحي ب   لزسيف محي ب  الج،يت  ال، نيت م  م  الخ ميت  األنذط  الحمؽم  . 

الحمؽم    ب راػ  الذفية     تذ ت إل  م ٌ إتيس  الب ينيت  السعمؽميت بيلت يريت السيل    -2/2
مشي ػػػػب  مػػػػؼ الذػػػػفية    السؽاػػػػؽع   لسعتةػػػػ  السػػػػؽاطش ؼ بطب عػػػػ  األدا   رشػػػػ  ال ػػػػتارات 

 الحمؽم  .
السذػػػيرل  الفعيلػػػ    تذػػػ ت إلػػػ  أاس ػػػ  مذػػػيرل  السػػػؽاطش ؼ  السجتسػػػ  السػػػ ن   مؤ دػػػيتو  -2/2

السختمفػػػ   لأسػػػ  الػػػ عيةػ األ ي ػػػ   لتح  ػػػ  التشس ػػػ  السدػػػت ام  ةػػػ  اػػػؽ  ر يػػػ  مرػػػت 
 .(2102؛ محسؽد 2109)صش  ؽ الش   ال  ل     ـ2121

مبادئ 
الحوكمة 
 المؤسسية

المسائلة 
 والمحاسبة

 الشفافية

المشاركة 
 الفعالة

سيادة 
 القانون

 االستجابة

 العدالة

الكفاءة 
 والفاعلية

مكافحة 
 الفساد
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 ػػ يدة ال ػػػينؽف   تذػػ ت إلػػػ  امتثػػيؿ ليةػػػ  األطػػتاؼ  ػػػؽا  أةػػتاد  /أ  مؤ دػػػيت لم ػػػؽان ؼ  -2/2
  المؽاةل السشعس .

  تذػػ ت إلػػ  ا ػػتجيب  الحمؽمػػ   السجتسػػ  السػػ ن   ال طػػيع الخػػيص لتغبػػيت   اال ػػتجيب -2/2
 ت الد ي     االقتريدي   االاتسيع    السؤ د  .السؽاطش ؼ   متاعية لية  التغ تا

الع الػػ    ق ػػيـ الحمؽمػػ   مؤ دػػيت السجتسػػ  السػػ ن   ال طػػيع الخػػيص لمخػػ ميت بذػػمح  -2/2
 ٍ       طب ي  ل ست يايت  مب أ ت يةئ الفتص.متدي 

قػح ال في ة  الفيعم     ي عػ مف،ؽـ ال في ة ت  يػ الخ ميت  تشف ػذ الد ي ػيت العيمػ  ةػ  أ -2/2
 قػػك مسمػػؼ   بت مفػػ  مع ؽلػػ     ة ػػي  لسعػػيي ت ال فػػي ة  الجػػ ارة. ةػػ  سػػ ؼ يتت ػػم مف،ػػؽـ 

 الفيعم   عم  اؽدة الخ ميت  الد ي يت  م ٌ راي السؽاطش ؼ عش،ي.
مميةح  الفديد   يذ ت الفديد إل  إ ي ة ا تخ اـ الدػمط  بغ ػ  تح  ػ  ممي ػ  خيصػ    -2/9

ت مؤ دػػػ   م  مػػػ    تعميػػػم عسم ػػػ  السذػػػيرل   خػػػ مي  الحػػػ  مشػػػو يتطمػػػ  ب نػػػ  مؽات ػػػ 
   الفعيل  لتح    متطمبيت التشس   السدت ام .

تتجدػ  أاػ اؼ التشس ػ  السدػت ام  ةػ  اػؽ  ر يػ  :  في مرـخ الحهكسة السؤسدية ركائد -0
  لػػ عؽة عيلس ػػ  لمعسػػح مػػؼ أاػػح ال زػػي  عمػػ  الف ػػت  سسييػػ  لؽلػػ  األرض 2121مرػػت 

 اػػػسيف تستػػػ  اس ػػػ  أةػػػتاد السجتسػػػ  بيلدػػػ ـ  االزداػػػير   ت تزػػػ  اػػػذ  األاػػػ اؼ ا ػػػتخ اـ 
(  أاػػ اؼ لس ػػ  محػػ دة بذػػأف الف ػػت 2121 -2121التخطػػ و اال ػػتتات ج  طؽيػػح السػػ ٌ )

 التعم ػ  الرح   السؤ ديت ال ؽي   غ تاي   ة  أطت زمش   مح دة  بسؤشتات ل  يس مػ ٌ 
مػػػؼ ر يػػػ  تطػػػؽيت الج،ػػػيز اإلداٍر ذ  األاػػػ اؼ.  انط قػػػي  الت ػػ ـ السحػػػتز ل ػػػح اػػػ ؼ مػػػؼ اػػػ

" ا،ػيز إداٍر لػف   ةعػيؿ قػيدر عمػ  السؽا مػ  مػ  الستغ ػتات   2121لم  ل  بسرػت عػيـ 
بسي يد،ػ ة  تحد ؼ مؽارد ال  ل   ي  ـ خ ميت متس مة   يتدػػ بيلذػفية    الشمااػ    يخزػ  

أبعػيد اػذ  الت يػ  ج   لػو ".  تتسثػح لمسدي ل   يعم  مؼ راػي السػؽاطؼ  يتفيعػح معػو  يدػت
)الج،ػػيز الستلػػٍم لمتعبنػػ  العيمػػ     يؽاػػح،ي الذػػمح التػػيل ةػػ  لػػح مػػؼ التلػػيةم الث ثػػ  التػػ

  (2102؛  زارة التخط و  الستيبع   االص ح االداٍر  2102 االسري  
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 (0شكل رقم )
 0202أبعاد/ ركائد التشسية السدتجامة في ضهء رؤية مرخ 

 
ةػ  تجمػك أاس ػ  البعػ  االقترػيدٍ لأسػ  محػي ر التشس ػ  السدػت ام  البعج ااقترادي:  -0/0

بشجػػػيح األاػػػ اؼ اإلنسية ػػػ  لأللف ػػػ  اتف ػػػك الػػػ  ؿ عمػػػ   ا    قػػػتار   ةػػػ  مػػػؤتست ريػػػؽ 2102عػػػيـ 
تؽصمك الػ  ؿ األعزػي  ةػ  األمػػ ق  .   2102ا ي ة لسي بع  عيـ  تشسؽي الحيا  إل  خط  

د ل  بيإلاية  إل  ع د مؼ اسع ػيت السجتسػ  السػ ن  إلػ  تؽاةػ   012الستح ة البيلغ ع داي 
تحؽيػػح عيلسشػػي  خطػػ  " ةػػ  اآلرا  بذػػأف الؽث  ػػ  الختيم ػػ  لمخطػػ  الج يػػ ة  قػػ  صػػ رت بعشػػؽاف 

لُبعػػ  االقترػػيدٍ ممينتػػو   عش ةػػذ استمػػك التشس ػػ  االقترػػيدي   ا"2121التشس ػػ  السدػػت ام  لعػػيـ 
التػػػ  تم ػػػ  بػػػو ةػػػ  خطػػػو التشس ػػػ  السدػػػت ام   أصػػػبل لمُبعػػػ  االقترػػػيدٍ برػػػسيت مػػػؤثتة عمػػػ  
قطيعػػػيت التشس ػػػ  البذػػػتي  السختمفػػػ  برػػػؽرة  ااػػػح   بػػػ أت تؤخػػػذ ةػػػ  االعتبػػػير  لػػػ   ذلػػػغ 
ةحدػػ  بػػح غػػ ت مشػػذ تمػػغ المحعػػ  متتبطػػ  برػػؽرة مبيشػػتة بيلُبعػػ  الب نػػ   الُبعػػ  االاتسػػيع  

.   ربسي األبعيد التشسؽي  األخٌت
قػػ   اػػعك الع يػػ  مػػؼ األدب ػػيت الستعم ػػ  بيلتشس ػػ  السدػػت ام  الع يػػ  مػػؼ األاػػ اؼ الخيصػػ    

 بيلُبع  االقتريدٍ ة سي يؤدٍ إل  تح ي  التشس   السدت ام  ة  ال  ؿ   مش،ي 
  ي  ة  ال  ؿ  الذٍ يعتبت مؼ أاػ أا اؼ التشس   االقتريد  زييدة ال خح ال ؽم  أ  الؽطش

 خيص  ال  ؿ الشيم    إذ إنو مؼ السعت ؼ أف الدب  األ ي   الذٍ ي ة  اذ  الب د إل  
تػػػتدٍ التشس ػػػ  االقترػػػيدي  اػػػؽ ة تاػػػي  انخفػػػػيض مدػػػتٌؽ مع ذػػػ  أام،ػػػي  تمايػػػ  نسػػػؽ عػػػػ د 
 مين،ي  لذلغ ةإنو مؼ الب ي، يت أف زييدة الػ خح الػؽطش  يعػ  الدػب ح الس،ػػ لم زػي  عمػ  

لسذػػيكح.  تذػػ ت ال را ػػيت إلػػ  أف زيػػيدة الػػ خح ال ػػؽم  الح   ػػ  ل دػػك الميػػيدة كػػح اػػذ  ا
الش  ي  ةحد  بح مي يتسثح ة  الدم   الخ ميت الت  تشتج،ي السؽاد االقتريدي  خ ؿ ةتػتة 
زمش   مع ش   ل   اشيؾ شغ ة  أف زييدة الػ خح ال ػؽم  الح   ػ  ةػ  أٍ بمػ  مػؼ البمػ اف 

 .ؿ المييدة ة  الدميف   ممين يت البم  السيدي   الفش  تحمس،ي عؽامح مع ش   لسع 
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   رة  مدتٌؽ السع ذ ؛  الذٍ ُيع  مؼ بػ ؼ األاػ اؼ العيمػ  التػ  تدػع  التشس ػ  االقترػيدي
إلػػػ  تح   ،ػػػي ةػػػ  الػػػ  ؿ الستخمفػػػ  اقترػػػيديي   ذلػػػغ أنػػػو مػػػؼ الستعػػػذر تح  ػػػ  الزػػػت رييت 

ةػ  مػي لػػ يتتفػ  مدػتٌؽ مع ذػ  الدػميف  السيدي  لمح ية  تح    مدتٌؽ م ةػ لمرح   الث ي
 بيل راػػػ  ال ية ػػػ  لتح  ػػػ  مثػػػح اػػػذ  الغييػػػيت.  بسػػػي أف مدػػػتٌؽ السع ذػػػ  ي ػػػيس بستؽ ػػػو 
نر   الفػتد مػؼ الػ خح ال ػؽم   لػذلغ ةإنػو لمسػي لػيف اػذا الستؽ ػو متتفعػي دؿ ذلػغ عمػ  

ي يمؽف صح حي.  ارتفيع مدتٌؽ السع ذ   العم  أيز 
 خ ؿ ال خؽؿ ةػ  الثػت ات؛ ي سػي ةػ  الع يػ  مػؼ الػ  ؿ  اػؽد  ت م ح التفي ت الطب   مؼ

ةت ؽ لب تة ةػ  تؽزيػ  السػ خؽؿ  الثػت ات بػ ؼ أةػتاد السجتسػ   إذ تدػتحؽذ ممؽنػيت صػغ تة 
مؼ السجتس  عم  الجم  األكبت مؼ ثت تو  نر   عػيؿ مػؼ دخمػو ال ػؽم  ب شسػي ال تستمػغ 

 تحرح عم  نر   متؽااػ  مػؼ دخمػو غيلب   أةتاد السجتس  إال ندب  بد ط  مؼ ثت تو 
ال ؽم    اذا التفي ت مؼ تؽزي  الثت ات  ال خؽؿ يؤدٍ إلػ  ان دػيـ السجتسػ   ااػطتابيت 
شػػػػ ي ة ة سػػػػي يشتجػػػػو السجتسػػػػ   مػػػػي يدػػػػت،م و   لمسػػػػي زاد اػػػػذا االاػػػػطتاب زاد رأس السػػػػيؿ 

 ػو مػؼ السعطح ة  السجتسػ   ذلػغ أف الطب ػ  الغش ػ  ال تشفػ  ةػ  العػيدة لػح مػي تحرػح عم
أمػػػؽاؿ بدػػػب  ارتفػػػيع م م،ػػػي الحػػػ ٍ ل  ػػػت، ؾ   اػػػذا مػػػي يػػػؤدٍ ةػػػ  األاػػػح الطؽيػػػح إلػػػ  
اػػعف قػػ رة الج،ػػيز اإلنتػػيا    زيػػيدة تعطػػح العسػػيؿ  لػػذلغ ةمػػ   مػػؼ السدػػتغتب اعتبػػير 
ت م ػػػػح التفػػػػي ت ةػػػػػ  الػػػػ خؽؿ  الثػػػػت ات مػػػػػؼ بػػػػ ؼ األاػػػػ اؼ العيمػػػػػ  التػػػػ  تدػػػػع  التشس ػػػػػ  

 االقتريدي  إل  تح   ،ي.
 ح التتل   الشدب  ة  الس خؽؿ ال ؽم  أ  الؽطش ؛  يعش  ذلغ تشؽي  مرػيدر الػ خح تع ي

 عػػ ـ اعتسػػيد الػػب د عمػػ  قطػػيع  اسػػ  مػػؼ األنذػػط  االقترػػيدي  لسرػػ ر لمػػ خح ال ػػؽم   
 ؽا  لينك تعتس  عم  المراعػ  ة ػو   البحػ  ةػ  إنذػي   دعػػ قطػيع الرػشيع    ذلػغ أف 

 د إلػػ  خطػػت الت مبػػيت االقترػػيدي  الذػػ ي ة نت جػػ  االعتسػػيد عمػػ  قطػػيع  اسػػ  يعػػتض الػػب
الت مبػػيت ةػػ  اإلنتػػيج  األ ػػعير ةػػ  اػػذا ال طػػيع الؽس ػػ  السدػػتغح  مػػي يذػػمح خطػػت ا ادػػ س ي 
عم  ا     ا ت تار مجٌت الح ية االقترػيدي   لػذلغ ةػإف ال را ػيت االقترػيدي  تذػ ت إلػ  

تؽازف ة  ال طيعيت  ع ـ االعتسػيد أنو يج  عم  ال يةس ؼ بأمت التشس   ة  الب د إس اث 
 ي مي ليف.طيع  اس  لسر ر لم خح ال ؽم   أيعم  ق

 األخٌت ال،يم  بع  األا اؼ  ةز   عؼ  اؽد
إشػػبيع الحياػػيت األ ي ػػ   عػػؼ طتيػػ  زيػػيدة اإلنتػػيج  تحدػػ ؼ مدػػتؽا  مػػؼ أاػػح مؽاا،ػػ   -أ 

 الحيايت األ ي    لمغيلب   الععس  مؼ الذعؽب.
 رت ي  بيلجؽدة ة  اإلنتيج.العسح عم  اال -ب 
 العسح عم  الح  مؼ مذمم  البطيل . -ت 
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 الخيص ة  التشس    ة  ول يت الدؽؽ.  زييدة د ر ال طيع -ث 
تدع  التشس   السدت ام  إل  إنجيز ع د مؼ األا اؼ الب ن     مػؼ ب ش،ػي  البعج البيئي : -0/0

ب نػػ  م ةسػػ   مسيثمػػ  لألا ػػيؿ ال يدمػػ   تتشػػ   ا ػػتخ اـ السػػؽارد ال يبمػػ  لمشزػػؽب  ب،ػػ ؼ تػػتؾ 
نعػػتا  لعػػ ـ  اػػؽد بػػ اةح أخػػٌت لتمػػغ السػػؽارد   لستاعػػية ال ػػ رة السحػػ  دة لمب نػػ  عمػػ  ا ػػت عيب 

 .دق    س   الستاد ا تخ م،ي بذمحالشفيييت م  تح ي  ال
 تتزػػسؼ عسم ػػ  التشس ػػ  السدػػت ام  التشس ػػ  البذػػتي  التػػ  ت،ػػ ؼ إلػػ  البعــج ااجتســاعي : -0/0

تحد ؼ مدػتٌؽ التعمػ ػ  التعييػ  الرػح    ةزػ   عػؼ مذػيرل  السجتسعػيت ةػ  صػش  ال ػتارات 
التشسؽيػػ  التػػ  تػػؤثت عمػػ  السدػػي اة  اإلنرػػيؼ   ال بػػ ى مػػؼ اإلشػػيرة إلػػ  أفى اشػػيؾ نػػؽع ؼ مػػؼ 
اإلنريؼ   اسي  إنريؼ األا ػيؿ الس بمػ     نرػيؼ الشػيس الػذيؼ يع ذػؽف ال ػؽـ   ال يجػ  ف 

  مػػ  غ ػػتاػ ةػػ  الحرػػؽؿ عمػػ  الخػػ ميت االاتسيع ػػ   السػػؽارد الطب ع ػػ   لػػذلغ ةتصػػي  متدػػي ي
ت،ػ ؼ التشس ػػ  إلػ  تحدػػ ؼ ةػتص الػػتعمػ   ت ػ يػ العػػؽف لم طيعػيت االقترػػيدي  غ ػت الت ػػس    

 . التعيي  الرح   بيلشدب  لمستأة   لجس   ةنيت السجتس 
 في كل من: 0202وفي هحا الدياق تجدجت األهجاف ااستخاتيجية لخؤية مرخ 

  ا،ػػيز إداٍر يتس ػػم بيل فػػي ة  الفيعم ػػ   السؽا مػػ  مػػ  التغ ػػتات   س ػػ  يجػػ  تحػػ ي  االطػػير
التشع سػػػ  بسػػػي يتزػػػسشو مػػػؼ تح يػػػ  د ر الػػػؽزارات   تحػػػ ي  التذػػػتيعيت   تحػػػ ي  العشرػػػت 

.ؼ تطؽيت  تغ  ت ث ية  العسح ب  ةز   عالبذٍت   تح ي  أنعس  السعمؽميت  يلج،يز االداٍر
   ت  يػ خ ميت متس ػمة متتفعػ  الجػؽدة تعتسػ  عمػ  األ ػيل   الح يثػ     ذلػغ مػؼ خػ ؿ تح  ػ

 السبش   عم  قؽاع  الب ينيت.ل   الح يث  معيي ت اؽدة أةزح  التؽ   ة  ا تخ اـ األ ي
  نعػػيـ يتدػػػ بيلذػػفية   يتفيعػػح مػػ  السػػؽاطؼ  يدػػتج   لػػو  يخزػػ  لمسدػػيةم  السجتسع ػػ    ذلػػغ

الذفية   ة  صش  الد ي يت بيإلاية  إل  تحدػ ؼ إتيسػ   تػ ا ؿ السعمؽمػيت مؼ خ ؿ زييدة 
 لتعميم ث   السؽاطش ؼ  مميةح  الفديد.

ارت ػمت خطػ  بشػي  اال ػتتات ج   الؽطش ػ  فـي مرـخ :  ااستخاتيجية اله شية لسكافحة الفدـاد -1
بيبو الح    ػ  ( عمػ  اػت رة ال ذػف عػؼ أ ػ2121-2101لسميةحػ  الفدػيد  الؽقييػ  عػؼ الفتػتة )

(  2109-2102 درا    تحم ح التح ييت الشيتج  عػؼ تشف ػذ الستسمػ  األ لػ  مػؼ اال ػتتات ج   )
 تح ي  االاتا ات التشف ذي   ت  يػ البتامج  اآلل يت الت  تعمز مبيدً الذفية    ص يغ  األا اؼ 

مؼ الفدػيد  مؽاا،تػو مػؼ  الشماا   السدي ل  د ف تس  م أ  مجيمم   األمت الذٍ يد،ػ ة  الؽقيي  
خ ؿ ت يتف لية  أطتاؼ السشعؽم  الؽطش   لسميةح  الفديد  تح ي  د ر لح مش،ي.  انط قي  مػؼ 

" مجتسػػ  يػػ رؾ مخػػيطت الفدػػيد  يتةزػػو بػػ عػ مػػؼ  الت يػػ  اال ػػتتات ج   الؽطش ػػ  لسميةحػػ  الفدػػيد
عم  "   تح   ي  لت يلت،ي ةػ  الحػ  ا،يز إداٍر ُيعم  ق ػ الذفية    الشماا   مذ،ؽد لو بيل في ة  الفي
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األاػ اؼ اال ػتتات ج   التػ  تتبشياػي ةػ   مؼ د اة  الفديد السيل   االداٍر  يسمؼ لمبيسثػيف عػتض
  (2101)المجش  الؽطش   الفتع   التشد     لمؽقيي  مؼ الفديد  مميةحتو كح مؼ العشيصت التيل   

 تطؽيت ا،يز إداٍر لف   ةعيؿ. -2/0
 خ ميت عيم  ذات اؽدة متتفع .ت  يػ  -2/2
 تفع ح ول يت الذفية    الشماا  بيلؽس ات الحمؽم  . -2/2
 تطؽيت البش   التذتيع   ال اعس  لسميةح  الفديد. -2/2
 تح ي  االاتا ات ال زية   تح   ي  لمع ال  الشيامة. -2/2
 دعػ ا،يت إنفيذ ال ينؽف لمؽقيي  مؼ الفديد  مميةحتو. -2/2
 الؽع  السجتسع  بأاس   الؽقيي  مؼ الفديد  مميةحتو.زييدة  -2/2
 تفع ح التعي ف ال  ل   االقم س  ة  مش   مميةح  الفديد. -2/9
 مذيرل  مشعسيت السجتس  الس ن   ال طيع الخيص ة  مش  الفديد  الؽقيي  مشو. -2/1
مػؼ التحػ ييت تؽاػ  الع يػ   في مرخ : أهم التحجيات التي تهاجه تفعيل الحهكسة السؤسدية -2

 &Azim؛ 2102)ديػػيب التػػ  تؽااػػو الحؽلسػػ  بؽسػػ ات الج،ػػيز االداٍر لم  لػػ  أاس،ػػي مػػي يم 

Habib,2008; Retreverd,2016)  
تع   ا مح الج،يز االداٍر لم  ل   األمت الذٍ ي ف سيةح أميـ تح    مبيدً) ال في ة    -2/0

 الفيعم    الع ال   اال تجيب  (.
 خطو التشس    ؽا  قر تة أ  طؽيم  األاح.اعف نعػ إع اد  -2/2
 اعف نعػ السحي ب   السدي ل  بشي  عم  درا    تحم ح الشتيةج  تح    األا اؼ. -2/2
 مت ن  الش ح ب ؼ األبؽاب  البشؽد.إلع اد السؽازن  العيم    ع ـ  تبش  الشعػ الت م  ي  -2/2
 شعس  لحتي  ت ا ؿ السعمؽميت.ت ن  مدتؽييت الذفية    نت ج  غ يب ال ؽان ؼ السُ  -2/2
 ت ن  مدتٌؽ البش   التحت   الت شؽلؽا    السعمؽميت   بيلسؤ ديت الحمؽم  . -2/2
 ع ـ  اؽد إطير مؽس  معتس   معمؼ ل  يس راي الجس،ؽر عؼ الخ ميت العيم . -2/2
 تزخػ ع د العيمم ؼ بيلسؤ ديت الحمؽم     ع ـ استتاـ ث ية  العسح. -2/9
 التذتيعيت  ال ؽان ؼ  ت اخم،ي  تزيرب،ي ة  بع  األس يف.لثتة  -2/1
 س مؼ لجس   الؽس ات الحديب   الحمؽم  .غ يب مش،ج   التبو السُ  -2/01
 تغمغح  انتذير ث ية  الؽ ط   السحدؽب  . -2/00
   زييدة سيالت الفديد السيل   االداٍر   تع د األ او السختمف  لسسير تو. -2/02

ُيدـهم تفعيـل آليـات حيـث    األول بق لهحا السحـهر يسكـن قبـهل الفـختالداوفي سياق العخت 
الحهكسة السؤسدية وفقال لستطمبات السؤسدات السالية الجولية والجهات والهكـاات السحميـةو فـي 

 . تعديد مبادئ الذفافية السالية الحكهمية
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 القدم الثالث
 السؤسدات الجوليةمبادئ ومحجدات الذفافية الحكهمية في ضهء متطمبات 

تع  شفية   السيل   العيمػ  عيمػح سي ػػ ةػ  إدارات،ػي  تعميػم السدػي ل  عش،ػي  س ػ  تتػ ل لمحمؽمػيت 
صؽرة دق    عؼ متلماي السيل   أةيقو الستؽقع    عػؼ الت ػيل ف  السمايػي طؽيمػ  األاػح ألٍ تغ ػتات 

ب،ي عؼ السدير الرح ل  لسي ة  الد ي يت السطب     مخيطت السيل   العيم  الت  يسمؼ أف تح   
تتػػ ل شػػفية   السيل ػػ  العيمػػ  لم، نػػيت التذػػتيع    األ ػػؽاؽ  السػػؽاطش ؼ السعمؽمػػيت ال زمػػ  لسدػػي ل  
الحمؽمػػيت.  يسثػػح الس ثػػيؽ الج يػػ  لرػػش  ؽ الش ػػ  الػػ  ل  بذػػأف شػػفية   السيل ػػ  العيمػػ   ت   سػػو ل،ػػي 

 تحدػػػ ؼ السدػػػي ل  السيل ػػػ    ة سػػػي يمػػػ   لعيمػػػ أسػػػ  التلػػػيةم التة دػػػ   لتػػػ ع ػ التقيبػػػ  عمػػػ  السيل ػػػ  ا
عػػتض مبدػػو لسبػػيدً الذػػفية   السيل ػػ  التػػ  أقتاػػي صػػش  ؽ الش ػػ  الػػ  ل  )صػػش  ؽ الش ػػ  الػػ  ل   

 ( Transparency,2015؛ 2102
 عيمػي   أف تتزػسؼ ت ػيريت السيل ػ  العيمػ  عتاػي   جػ ي مبادئ إعجاد التقـاريخ الساليـة العامـة : -0

بيلذػػسؽؿ  ال اللػػ   الح اثػػ   يل   األدا  السػػيل  الحمػػؽم  عمػػ  نحػػؽ يتدػػػلستلػػم الحمؽمػػ  السػػ
   السؽثؽق  

ألنذط  السيل   العيمػ   شيم    عيمي   اي  ت يريت السيل   العيم  عت يشبغ  أف ت  ـ   التغطية : -0/0
   ذلػػػغ مػػػؼ خػػػ ؿ طب ػػػي لمسعػػػيي ت ال  ل ػػػ  الفتع ػػػ   قطيعيتػػػوالتػػػ  يما ل،ػػػي ال طػػػيع العػػػيـ 

 التتل م عم  
 تغطػػ  ت ػػيريت السيل ػػ  العيمػػ  لػػح ال  ينػػيت التػػ  تػػما ؿ أنذػػط  عيمػػ  تغطيــة السؤسدــات  

 طب ي لمسعيي ت ال  ل   .
 تذسح ت ػيريت السيل ػ  العيمػ  م مان ػ  عسؽم ػ  لألصػؽؿ  الخرػـؽ  الثػت ة تغطية األر جة  

 الرية   العيم 
 اإليتادات  الشف يت العيم   التسؽيح.  تغط  ت يريت السيل   العيم  لح تغطية التجفقات 
 ت ػػـؽ الحمؽمػػ  بينتعػػيـ بيإلةرػػيح عػػؼ خدػػيةت اإليػػتادات مػػؼ تغطيــة الشفقــات الزــخيبية  

 .الشف يت الزتيب     دارت،ي
نذػػت ت ػيريت السيل ػػ  العيمػػ  برػؽرة متػػؽاتتة   مشتعسػػ   ةػػ   س ػ  يجػػ التــهاتخ والحجاثــة :  -0/0

 .الؽقك السشي  
ذات داللػػ   قيبمػػ  السعمؽمػػيت ةػػ  ت ػػيريت السيل ػػ  العيمػػ  يشبغػػ  أف ت ػػؽف  س ػػ  الجــهدة : -0/0

 . تيريخ ي   عم  السدتٌؽ ال  ل   متد   داخم ي    يرن لمس
  ترػػػشف ت ػػػيريت السيل ػػػ  العيمػػػ  السعمؽمػػػيت بطػػػتؽ تؽاػػػل ا ػػػتخ اـ السػػػؽارد  الترـــشي  

 العيم   تد،ح إاتا  الس يرنيت ال  ل  
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 السيل   العيم  مشد   داخم ي  تتزسؼ مطيب يت بػ ؼ الس ػيي       ت يريت ااتداق الجاخمي
 الب يم  لسجس ت السيل   العيم  السؽامة

 سيل ػػػػ  العيمػػػػ    اإلةرػػػػيح عػػػػؼ أاػػػػػ التعػػػػ ي ت ةػػػػ  إسرػػػػي ات ال التعــــجي ت التاريخيــــة
 .التيريخ    تفد تاي

مػػػؼ السيل ػػػ  العيمػػػ   ال ذػػػؽؼ السيل ػػػ   تذػػػ ت إلػػػ  أاس ػػػ  خمػػػؽ إسرػػػي ات:  السهضـــهعية -0/1
  ةز   عؼ ات رة خزؽع،ي لمفحص الخيرا .  التح مات

 :إعػػ اد  نذػػت إسرػػي ات السيل ػػ  العيمػػ  طب ػػي لمسعػػيي ت ت تزػػ   السهضــهعية اإلحرــائية
 ال  ل  .

 :ا نػ  عم ػي مدػت م   مػؼ اينػ  متػ ق  لال ذؽؼ السيل   الدػشؽي   تخز  التجقيق الخارجي
 لمتقيب   السحي ب  تتح   مؼ مؽثؽق ت،ي   تشذت ت يريت الت ق  .

 :عػػتض تشبػػؤات السيل ػػ  العيمػػ   الس مان ػػ   ت ػػيريت  قابميــة بيانــات الساليــة العامــة لمسقارنــة
 .د ت أٍ انحتاةيتفيم  عم  أ يس قيبح لمس يرن  م  تالسيل   الع

أف تتزػسؼ الس مان ػيت  تشبػؤات السيل ػ   جػ ي: ةد السيدانيـوضع تشبؤات السالية العامـة وععـجا -0
بذػأف  تؽا،يت،ػيعؼ أا اؼ الحمؽم  مؼ الس مان ػ      ااحي   ب يني    العيم  الت  تتت م عم ،ي

تدػػػػػػ بيلذػػػػػسؽؿ  الح اثػػػػػ  ت   بح ػػػػػ تؽقعػػػػػيت بذػػػػػأف تطػػػػػؽر السيل ػػػػػ  العيمػػػػػ الالد ي ػػػػػيت    
  . السؽثؽق  

عتاػػػي  شػػػيم   ل يةػػػ  أ اػػػو بػػػؤات السيل ػػػ  العيمػػػ   الس مان ػػػيت شأف ت ػػػ ـ ت شبغػػػ ي:  الذـــسهل -0/0
 الحديبيت  األنذط  الحمؽم     ذلغ مؼ خ ؿ متاعية السبيدً التيل    

 :يت  التسؽيح لجس   ل ينيت الحمؽمػ  شفات  التعتض ب ينيت اإليتادس    وحجة السيدانية 
 .ترتح ب،ي ال، ن  التذتيع    عم  أف أ يس إاسيل  ة   ثية  الس مان   الستلمي  عم 

 :تدتش  تؽقعيت الس مان   إل  تشبؤات اقتريدي  لم   شيمم   يشرل  تشبؤات ااقتراد العمي
 عش،ي  تتاع  تفد تاي.

 تتزسؼ  ثية  الس مان   نتيةج  تؽقعػيت اإليػتادات  الشف ػيت  :ط األجلإ ار السيدانية متهس
 الذٍ ت ؽـ عم و الس مان   الدشؽي . التسؽيح عم  الس ٌ الستؽ و عم  نف  األ يس 

 :التماميت،ػػي السيل ػػ  ةػػ  ظػػح  عػػؼتفرػػل الحمؽمػػ  بينتعػػيـ يجػػ  أف  مذــخوعات ااســتثسار
مذػػت عيت اال ػػتثسير لدػػشؽات متعػػ دة   تجػػٍت تحم ػػح الت مفػػ   العيةػػ  لجس ػػ  السذػػت عيت 

 .ال بٌت  تخزع،ي لسشيقريت مفتؽس   تشيةد  
الدػػػػػمطت ؼ التشف ذيػػػػػ   كػػػػػح مػػػػػؼ  اػػػػػؽابو ال ػػػػػينؽف صػػػػػ س يتيشبغػػػػػ  أف يحػػػػػ د  :التشظـــــيم -0/۲

الس مان ػػػ   مشيقذػػػت،ي  اعتسيداػػػي ةػػػ   طػػػتحةػػػ  عسم ػػػ   اػػػ  الس مان ػػػ    يشبغػػػ    التذػػػتيع  
    ذلغ مؼ خ ؿ متاعية لح مؼ  الؽقك السشي  
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  :ممشػػ  إلعػػ اد الس مان ػػ  يحػػ د اإلطػػير ال ػػينؽن  بؽاػػؽح الجػػ  ؿ القــانهن الساليــة العامــة
   السحتؽيػػيت التة دػػ   ةػ   ثػػية  الس مان ػػ    صػ س يت  مدػػؤ ل يت الدػػمطت ؼ داػي اعتسي

 .العيم  الس مان    ا التشف ذي   التذتيع   ة  عسم   
  :أزرع،ػػػػي لم، نػػػػ  التذػػػػتيع    لية ػػػػي   يسػػػػشل بي ػػػػتستار  قتػػػػي  س ػػػػ  حجاثــــة وثــــائق السيدانيــــة 

 .لفحص الس مان   الدشؽي   اعتسيداي السختمف  
يزسؼ تحم ح العيم   الس مان يت عم  نحؽ  السيل  ب غ  عتض تشبؤات : تهجه الدياسات  -0/0

  السديةم . م ٌ م  م  الد ي يت   يعمز مؼ أغتاض السحي ب 
 :ااح   قيبم  لم  يس لمسيل ػ  العيمػ   تعمؼ الحمؽم  أا اةي   أهجاف سياسة السالية العامة 

 .بذأن،ي  ت  ـ ت يريت
  ػػ  ح ت تتعمػػ  بيألاػػ اؼ  الشتػػيةج الست ػػ ـ  ثػػية  الس مان ػػ  معمؽمػػي :األداءمعمهمــات عــن 

 .مح مجيؿ مؼ السجيالت التة د   لد ي يت الحمؽم ب
 عم ػػػػػو سػػػػػؽؿ  االطػػػػ عيدػػػػػ،ح  ت ػػػػ ـ الحمؽمػػػػػ  لمسػػػػؽاطش ؼ ممخرػػػػػي   :مذـــــاركة الجسهـــــهر

السػػ ا الت  تتػ ل ةتصػػ  لمسذػيرل  ةػػ  التػػ  تشت،ج،ػي ال  لػػ   الس مان ػ   انعمي ػيت   ي ػػيت
 .بذأن،ي جتٌ الت  ت

يشبغػػػػػ  أف تتدػػػػػ التشبػػػػػؤات االقترػػػػيدي   نػػػػػ  ات السيل ػػػػ  العيمػػػػػ   الس مان ػػػػػيت  السهثهقيــــة: -0/1
   مؼ خ ؿ التأك   عم  لح مؼ ؽثؽق  بيلس

 :االقترػػيدي   تشبػػؤات السيل ػػ   أل اػػيعت  ػػ ػ مدػػت ح ل س ػػ  يػػتػ إعػػ اد التقيــيم السدــتقل
 .أداة،ي بسختمف السجيالت العيم  لمحمؽم   مدتؽييت

 :ترتح ال، ن  التذتيع   بأٍ تغ  تات اؽاتي  ة  الس مان   السعتس ة. السيدانية التعسيمية 
 :أٍ تغ  ػتات اؽاتيػ    تفدت  ثية  الس مان    أٍ عسم يت تح ي  الس    مطابقة التشبؤات

تػػػأث ت تػػػ اب ت ةػػػ  التشبػػػؤات الدػػػيب   لمحمؽمػػػ  بذػػػأف السيل ػػػ  العيمػػػ   مػػػ  ب ػػػيف الفػػػتؽ ةػػػ  
 الد ي   الج ي ة عم  السيل   العيم  م يرن  بيلد شيريؽ األ ي  .

يشبغػػ  أف ت ػػـؽ الحمؽمػػيت بيإلةرػػيح عػػؼ  :اتحميــل السخــا خ عمــى الساليــة العامــة وعدارتهــ -0
التشدػ    أف تزػسؼ ةعيل ػ عمػ    السيل   العيم   تحم م،ػي   دارت،ػي الس تتن  بد ي يتالسخيطت 
 ال تارات بذأف السيل   العيم  عم  مدتٌؽ ال طيع العيـ.ة  صش  

عس  عػؼ ت مش  شذت الحمؽميت ت يريت مؽام تيشبغ  أف : هاماإلفراح عن السخا خ وتحمي -0/0 
   عم  أف تتزسؼ لح مؼ دا  السيل   العيم أة  الستؽقع   السخيطت

 :التػ  ربسػي اختمفػك  سجيالتتع  الحمؽم  ت يريت سؽؿ اليج  أف  مخا خ ااقتراد العمي
نت ج  ل خت ؼ ة  الفتاػ يت   نتيةج السيل   العيم  ة ،ي عؼ تشبؤات الد شيريؽ األ ي  

 االقتريدي  ال م  . 
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 :عػؼ السخػيطت   مشتعسػي   مػؽاما   ت ػ ـ الحمؽمػ  ت تيػتا   مخا خ محجدة عمـى الساليـة العامـة
 .التة د   السح دة أميـ تشبؤات،ي بذأف السيل   العيم 

 ذػػت الحمؽمػػ  بينتعػػيـ تش ل اســتسخارية أوضــا  الساليــة العامــة عمــى الســج  الطهيــل:تحميــ
 تؽقعيت،ي بذأف تطؽر السيل   العيم  عم  الس ٌ الطؽيح.

متاعػػػية االنتعػػػيـ ةػػػ  رصػػػ  السخػػػيطت السحػػػ دة أمػػػيـ السػػػؽارد العيمػػػ   يجػػػ إدارة السخـــا خ:  -0/0
 .بذمح ةعيؿ  اإلةريح عش،ي   دارت،ي

  تتزػسؼ الس مان ػ  مخررػيت لية ػ   تتدػػ بيلذػفية   فـي السيدانيـةمخررات الطهارئ  
 لألس اث الطيرة  الت  تشذأ أثشي  تشف ذ الس مان  .

 ألصػؽؿ  الخرػػـؽ اإلةرػيح عػػؼ السخػيطت الستتبطػػ  بيت تزػػ    إدارة األ ـهل والخرــهم
 .التة د     دارت،ي

 :ب،ػي بسؽاػ    الُسرػتحاإلةريح بينتعيـ عؼ الزسينيت الس  م  مؼ الحمؽم   الزسانات
 .ال ينؽف 

 اإلةرػػػيح بينتعػػػيـ عػػػؼ االلتمامػػػيت ةػػػ  ظػػػح الذـــخاكات بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاه  
 .كيت ب ؼ ال طيع العيـ  الخيص   دارت،ي بفعيل  االذت 

 تحم ػػح استسػػيؿ ان ذػػيؼ السيل ػػ  العيمػػ  لمحمؽمػػ  أمػػيـ اانعذــاف أمــام القطــا  الســالي  
  دارتو.ال طيع السيل   اإلةريح عشو   

 ال يبمػ  ت   ػ سرص الحمؽمػ  ةػ  أصػؽؿ السػؽارد الطب ع ػ  س   يج    السهارد الطبيعية
 .  دارت،ي   اإلةريح عش،ي لمشزؽب  ا تغ ل،ي بيلذمح األمثح

 تحم ح استسيؿ تعتض السيل   العيم  لسخيطت ال ػؽارث الطب ع ػ   غ تاػي السخا خ البيئية  
 .اذ  االستسيالت   بح التعيمح سيؿ تح  ،ي يح عؼيطت الب ن   ال ب تة  اإلةرمؼ السخ

ــة العامــةع تشدــيق   -0/0  ــات السالي يشبغػػ  تحم ػػح ع قػػيت السيل ػػ  العيمػػ   أداة،ػػي عمػػ  :   ق
   م  ب يف لح مؼ  مدتٌؽ ال طيع العيـ  االةريح عش،ي  تشد  ،ي

 ـــة:ال ـــة دون السخكدي معمؽمػػػيت شػػػيمم  عػػػؼ  اسػػػ   نذػػػتس ػػػ  يجػػػ   سدـــتهيات الحكهمي
 مؼ اين  برؽرة مشفتدة  ذلغ ف الستلمي   أداة،ي     د مسدتؽييت الحمؽملالؽا  السيل  

 .مؼ اين  أخت مؽس  ل طيع 
 :تشذػػت الحمؽمػػ  بينتعػػيـ معمؽمػػيت شػػيمم  عػػؼ األدا  السػػيل  لمذػػتليت  الذــخكات العامــة

 .تذسح أٍ أنذط  شب  ميل   تسير ،يبح   العيم   
يُعــدز االتــدام وفـي ســياق عـخت وتحميــل السحـهر الدــابق يسكـن قبــهل الفـخت الثــاني حيـث   

بسبادئ الذفافية السالية الحكهمية تحقيـق أهـجاف التشسيـة السدـتجامة فـي ضـهء رؤيـة مرـخ 
 .  م0202
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 القدم الخابع
 دور تفعيل آليات الحهكسة السؤسدية في تعديد مبادئ الذفافية السالية 

 0202ف التشسية السدتجامة في ضهء رؤية مرخ لتحقيق أهجا
 ام  أطم ػػك األمػػػ الستحػػ ة خطت،ػػي لمتشس ػػ  السدػػت ام  عشػػؽاف "تحؽيػػح عيلسشػػي.. خطػػ  التشس ػػ  السدػػت

غيي  لستيبع  تشف ذاي  ق ػيس مػ ٌ نجػيح  021   ي  مدت ام ي  تشسؽي ي  ا ة 02"   يش رج تحت،ي 2121
شيصػػػت متتابطػػػ  لمتشس ػػػ  تعػػػيلج ع س ػػػ  بتؽ ػػػ  نطيق،ػػػي  تتس ػػػم أاػػػ اؼ التشس ػػػ  السدػػػت ام و التشف ػػػذ

 تمامشػػػي   تؽاة ػػػي  مػػػ  . الشسػػػؽ االقترػػػيدٍ  اإلدمػػػيج االاتسػػػيع   سسييػػػ  الب نػػػ مػػػؼ س ػػػ   السدػػػت ام 
 أ ي    محط  2121 مرت ر ي   ام التشس   السدت   ا تتات ج تسثح التؽا،يت  الخطو ال  ل    

 السرػػتي  الحزػػيرة إنجػػيزات  تدػػتم،ػ بيلسدػػت بح الحياػػت تػػتبو سرػػتب الذػػيمم  التشس ػػ  مدػػ تة ةػػ 
لؽطؼ مت ػ ـ  ممداػت تدػؽد  الع الػ  االقترػيدي   االاتسيع ػ    ااح  تشسؽي  مد تة لتبش  العتي   

 ُتع   إس ي  ال  ر التيريخ  لسرت ة  التييدة اإلقم س ػ . لسػي تسثػح ختيطػ  الطتيػ  التػ  تدػت، ؼ 
 الذػػػع   تطمعػػػيت أسػػػ ـ تشف ػػػذ عمػػػ   تعسػػػح التشيةدػػػ     السمايػػػي تالس ؽمػػػي مػػػؼ اال ػػػتفيدة تععػػػ ػ

؛ الج،ػػػػيز الستلػػػػٍم لمتعبنػػػػ  العيمػػػػ  2102)أبؽ الشرػػػػت  لتيسػػػػ  الة ػػػػ  س ػػػػية تػػػػؽة ت ةػػػػ  السرػػػػتٍ 
 هــي محــاورخسدــة عمــى فــي مرــخ وتعتســج اســتخاتيجية التشسيــة السدــتجامة .(2102 االسرػػي  

األهـجاف أهـم هـح   وتتجدـج التشسية ااقتراديةو والبيئة والسعخفة واابتعار والعجالة ااجتساعيـةو
 :يسا يميف
 :البعج ااقترادياألهجاف ااستخاتيجية التي تتعمق ب -أ

ا ت تار أ ايع االقتريد ال م   يتزسؼ ال، ؼ خف  ندب  ال يؼ العػيـ إلػ  الشػيتج السحمػ   .0
العجػػػم ال مػػػ  إلػػػ  الشػػػيتج السحمػػػ  اإلاسػػػيل   الحفػػػيى عمػػػ  ا ػػػت تار اإلاسػػػيل   خفػػػ  ندػػػب  

 .مدتٌؽ األ عير
تح  ػػػ  نسػػػؽ استػػػؽاة   مدػػػت اـ  يتزػػػسؼ ال،ػػػ ؼ رةػػػ  معػػػ ؿ الشسػػػؽ االقترػػػيدٍ  تح  ػػػ  نسػػػؽ  .2

متػػػؽازف إقم س ػػػي    زيػػػيدة مذػػػيرل  السػػػتأة  األشػػػخيص ذٍ  اإلعيقػػػ  ةػػػ   ػػػؽؽ العسػػػح  تح  ػػػ  
 .تخف   مع الت الف تالتسم ؼ االقتريدٍ لمعسح عم  

زييدة التشيةد    التشؽع  االعتسيد عم  السعتة   يتزسؼ ال،ػ ؼ زيػيدة دراػ  تشيةدػ   االقترػيد  .2
السرػػػػٍت د ل ػػػػي   رةػػػػ  مدػػػػياس  الخػػػػ ميت ةػػػػ  الشػػػػيتج السحمػػػػ  اإلاسػػػػيل   خيصػػػػ  الخػػػػ ميت 

س ػ اإلنتيا ػػػ   التػػػ  تذػػػسح عمػػػ   ػػػب ح السثػػػيؿ  خػػػ ميت الرػػػ ين  لألا،ػػػمة  السعػػػ ات   الترػػػ
 االتريالت   الذحؼ  الش ػح  ذلػغ اتدػيقي  مػ  تؽا،ػيت الػؽزارة   السسير ػيت العيلس ػ  ةػ  اػذا 
الذػػػػأف التػػػػ  تعتبػػػػت لػػػػ  مػػػػؼ الرػػػػشيع   الخػػػػ ميت محتلػػػػي  ممد اػػػػي  لمشسػػػػؽ  زيػػػػيدة مدػػػػياس  

 .الريدرات ة  مع ؿ الشسؽ االقتريدٍ
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السحتػٍؽ الرػشيع   خفػ  تعع ػ ال  س  السزية   يتزسؼ ال، ؼ زييدة السمؽف السحم  ة   .2
 .عجم الس ماف التجيرٍ 

العبي  ة  االقتريد العيلس  قيدرا  عمػ  الت  ػف مػ  الستغ ػتات العيلس ػ   يتزػسؼ ال،ػ ؼ زيػيدة  .2
د لػػػ  ةػػػ   21مدػػػياس  االقترػػػيد السرػػػٍت ةػػػ  االقترػػػيد العػػػيلس  لترػػػبل مرػػػت مػػػؼ أكبػػػت 

 سيت االقترػػيدي   د لػػ  ةػػ  مجػػيؿ االصػػ 01مجػػيؿ األ ػػؽاؽ العيلس ػػ    مػػؼ اػػسؼ أةزػػح 
 اػػسؼ د ؿ مشعسػػػ  التعػػي ف االقترػػػيدٍ  التشس ػػ  خػػػ ؿ عذػػتة أعػػػؽاـ  اػػسؼ الػػػ  ؿ س يثػػػ  

 . شؽات 2الترش   خ ؿ 
تػػؽة ت ةػػتص عسػػح الةػػ   مشػػتج  يتزػػسؼ ال،ػػ ؼ خفػػ  معػػ ؿ البطيلػػ   مزػػيعف  معػػ الت  .2

 .االنتيا  
الػػػ  ؿ ذات الػػػ خح يرػػػح نرػػػ   الفػػػتد مػػػؼ الشػػػيتج السحمػػػ  اإلاسػػػيل  الح   ػػػ  إلػػػ  مرػػػيؼ  .2

 الستؽ و الستتف 
 .يتزسؼ ال، ؼ تحد ؼ مدتٌؽ مع ذ  السؽاطش ؼ .9
دمػػػج ال طػػػيع غ ػػػت الت ػػػس  ةػػػ  االقترػػػيد  يتزػػػسؼ ال،ػػػ ؼ العسػػػح عمػػػ  دمػػػج ال طػػػيع غ ػػػت  .1

الت س  ة  االقتريد  خفػ  سجػػ السعػيم ت غ ػت الت ػس    مػؼ خػ ؿ تطػؽيت ول ػيت دمػج 
 .عم  السعؽقيتاذا ال طيع  تؽة ت الحؽاةم  ال زي  

 األهجاف ااستخاتيجية التي تتعمق بالذفافية وكفاءة السؤسدات السجتسعية: -ب
 ا،يز إداٍر يتس م بيل في ة  الفعيل    السؽا م  م  الستغ ىتات السحم    العيلس   .0
بشػػػي  ا،ػػػيز إداٍر ي ػػػؽـ عمػػػ  إدارة الحمػػػػ التشػػػ   لسػػػؽارد ال  لػػػ  عػػػؼ طتيػػػ  تحػػػ ي  اإلطػػػير  .2

يتزسشو مؼ تذتيعيت   عشرػت بذػٍت   بش ػ  معمؽميت ػ  بيإلاػية  إلػ  تطػؽيت التشع س  بسي 
 . تغ  ت ث ية  العسح داخح الج،يز اإلدارٍ 

 ت  يػ خ ميت متس مة متتفع  الجؽدة تطب  األ يل   الح يث  .2
 تح    معيي ت اؽدة أةزح  التؽ   ة  ا تخ اـ األ يل   الح يث  ة  الخ ميت الس  م  .2
     يتفيعح م  السؽاطؼ   يدتج   لسطيلبو   يخز  لمسدي ل  السجتسع  نعيـ يتدػ بيلذفية .2
االعتسػػػيد عمػػػػ  مػػػش،ج الذػػػػفية   ةػػػ  صػػػػش  الد ي ػػػيت بيإلاػػػػية  إلػػػ  تدػػػػ، ح إتيسػػػ   تػػػػ ا ؿ  .2

 .السعمؽميت لتة  ث   السؽاطؼ  مميةح  الفديد
ــ ويختعــد ــي أقختهــا رؤي ــة السدــتجامة الت ــات التشسي ــل متطمب ة مرــخ تحقيــق هــح  األهــجاف وتفعي
 عمى تفعيل متطمبات الحهكسة السؤسدية وذلس من خ ل السحاور التالية : مو 0202

  مرخ فيمجال الذفافية وحخية تجاول السعمهمات  في السؤسديمقهمات اإل  ح: 
مجػيؿ الذػفية    ستيػ   ةػ  ال، ممػ أ   السؤ د مجسؽع  مؼ الس ؽميت لتح    اإلص ح  تؽا   

يػشعم  عمػ  تحدػ ؼ اإلدارة العيمػ   تح  ػ  أاػ اؼ التشس ػ  السدػت ام    ت ا ؿ السعمؽميت   بسي 
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التليةم  االتجيايت ال  ل   لحػ  الحرػؽؿ عمػ  السعمؽمػيت   اإلطػير  ة تتسثح اذ  الس ؽميت   
 لمحؽلس   شفية   السعمؽميت. ال  تؽرٍ 

تتزػسؼ مععػػ اتفيق ػيت مميةحػ  الفدػيد  :األمـم الستحـجة مشظسـةااتجاهات الجوليـة ومبـادئ  -0
السعمؽمػيت  ػؽا  أف  ة قؽان ؼ سؽؿ س  السؽاطش ؼ  بتبش  سسيي  الب ن  أسميمي  تطيل  مؽقع ،ي 

 قػػ   التشس ػػ  السدػػت ام .تفع ػػح ت ػػـؽ ال  لػػ  بأخػػذ التػػ اب ت ال زمػػ  لسميةحػػ  الفدػػيد  أ  مػػؼ أاػػح 
 االط عالسعتة ( عم  مبيدً التذتيعيت الستعم   بحتي   ة س،ؽر )س  الج01رقػ السيدة  أك ت

قػػؽان ؼ ستيػػ   ةػػ تػػ ا ؿ السعمؽمػػيت   تسثػػح تمػػغ السبػػيدً الحػػ  األدنػػ  الؽااػػ  تػػؽاةت   ةػػ  الحػػ  
سػػيؿ صػػػ يغ   ةػػػ  ؼ اال تتشػػػيد ب،ػػي لأةزػػػح السسير ػػيتد لػػػ    يسمػػ أٍ ةػػ تػػ ا ؿ السعمؽمػػػيت 

  ة اذ  السبيدً  تسثمك ت ا ؿ أ  الحرؽؿ عم  السعمؽميت   ة سؽؿ الح   مرتٍ قينؽف 
 تذتيعيت ستي  ت ا ؿ السعمؽميت بسب أ أقر  درايت اإلةريح. ا ت الؿ 
 الح ية  الفعم  ( الج،يت الحمؽم   بشذت السعمؽميت األ ي    ا تبيؽ(. 
 .تعميم الحمؽم  السشفتح  بذمح ةعيؿ 
  عمػػ  نحػػؽ  ااػػل  أدؽ نطػػيؽ  اختبػػير مػػ ٌ سػػ  تػػ ا ؿ السعمؽمػػيت مبشػػ   ةػػ اال ػػتثشي ات

 إاتارااي بيلسرمح  العيم .
   إتيس  السعمؽميت.رة    مؽاا،  سيالت تع   س يدي  التعيمح م  طمبيت السعمؽميت 
 .الت مف  البياع  ال تسش  األةتاد مؼ ت  يػ طمبيت معمؽميت 
  نسػػػي تستػػػ  إلػػػ   ااتسيعػػيت ال، نػػػيت الحمؽم ػػػ  مفتؽسػػ  لمسػػػؽاطش ؼ ال ت ترػػػت عمػػػ  الؽثػػية  

 السشيقذيت  عسم يت صش  ال تارات.
  تتشية  م  مب أ أقر  درايت اإلةريح. الت تع يح أ  إبطيؿ ال ؽان ؼ 
 .سسيي  مؼ يمذف عؼ معمؽميت متعم   بفعح ة و اعت ا  أ  انت،يؾ لح ؽؽ اإلنديف 

 قزػ  لػ   س ػ  أف بسػ ٌ شػفية   السؽازنػ  العيمػ  لم     مؼ الج يت بيلذلت أف اػذ  السبػيدً تػتتبو
عمػػ    يذػػؽب،ي الع يػػ  مػػؼ أ اػػو ال رػػؽرزالػػك مرػػت مي ةػػ إتيسػػ  السعمؽمػػيت  شػػفية   السؽازنػػ  

تػػؽة ت   تيسػػ  السعمؽمػػيت   شػػتاؾ السػػؽاطش ؼ بذػػمح  ةػػ الػػتغػ مػػؼ  اػػؽد التمامػػيت عمػػ  مرػػت 
  .(OCED,2010) ةيعح عؼ طتي  تعميم الذفية     تيس  السعتة 

مػػؼ ال  ػػتؽر ( 22أشػػيرت السػػيدة ) لمحهكســة وحخيــة تــجاول السعمهمــات: الجســتهري اإل ــار  -0
الشعػيـ إلػ  الحؽلسػ   ارتبيط،ػي بيلتشس ػ  السدػت ام   الع الػ  االاتسيع ػ   عمػ  أف يمتػـم  السرتٍ 

تح  ػػػػػػ  أاػػػػػػ اؼ التشس ػػػػػػ  االقترػػػػػػيدي   بس ؽميت،ػػػػػػي  ول يت،ػػػػػػي السختمفػػػػػػ    ػػػػػػع ي  نحػػػػػػؽ االقترػػػػػػيدٍ
 تطتقػكمرػت. لسػي  ةػ  االاتسيع    الث ية  .  اذا يعػ  متطمبػي  ايمػي  لتح  ػ   تطب ػ  الحؽلسػ  

شػػفية   السعمؽمػػيت بيلجؽانػػ  االقترػػيدي   االاتسيع ػػ  عمػػ   السرػػتٍ ( مػػؼ ال  ػػتؽر 29السػػيدة )
أف السعمؽمػػػػػيت  الب ينػػػػػػيت   تقػػػػػػ  أكػػػػػبػػػػػػيلح ؽؽ  الحتيػػػػػيت العيمػػػػػ        التػػػػػ  تػػػػػتتبو  الث ية ػػػػػ  
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 سػػ  يعػػ   اإلسرػػي ات  الؽثػػية  الت ػػس   ممػػغ لمذػػع    اإلةرػػيح عش،ػػي مػػؼ مرػػيدراي السختمفػػ 
ت فمػػػو ال  لػػػ  ل ػػػح مػػػؽاطؼ   تمتػػػـم ال  لػػػ  بتؽة تاػػػي   تيست،ػػػي لمسػػػؽاطش ؼ بذػػػفية     يػػػشعػ  أصػػػ ح

مػ مػػؼ رةػػ  إعطية،ػػي ال ػػينؽف اػػؽابو الحرػػؽؿ عم ،ػػي   تيست،ػػي  قؽاعػػ  إيػػ اع،ي  سفع،ػػي   الػػتع
 عس ا . مزمم معمؽميت  ت  يػ ع ؽب  سج  السعمؽميت أ  
  تطػػػػؽر مؤشػػػػتات الحؽلسػػػػ  السؤ دػػػػ   ةػػػػ  مرػػػػت خػػػػ ؿ الفتػػػػتة مػػػػؼ ويهضــــج الجــــجول التــــالي

 (  ة ي  لسؤشتات الحؽلس  العيلس   الت  أقتاي البشغ ال  ل   2102 -2101)
 (0رقم )ججول 

 تطهر مؤشخات الحهكسة في مرخ.

 الدشهات
حق التعبيخ 
 والسداءلة

 (2  :022) 

ااستقخار الدياسي 
 وغياب العش 

(2  :022) 

الفاعمية 
 الحكهمية

 (2  :022) 

جهدة األ خ 
 التشظيسية

 (2  :022) 

سيادة 
 القانهن 

 (2  :022) 

الديطخة عمى 
 الفداد

 (2  :022) 
0202 00,41 06,10 10,00 13,56 16,43 02,62 

0202 01,45 5,24 00,00 00,00 00,02 02,06 

0203 01,06 6,22 04,55 04,46 00,36 00,02 

0204 00,02 6,22 06,00 04,00 00,36 01,00 

 .http://info.worldbank.orgالسرجر : البشس الجولي و مؤشخات الحهكسة العالسية : 
الؽسػػ ات   يتزػػل مػػؼ الجػػ  ؿ الدػػيب   تػػ ن  مؤشػػتات االلتػػماـ بسحػػي ر الحؽلسػػ  السؤ دػػ   ةػػ 

 األا،ػػمة اإلداريػػ   التػػ  تػػتتبو بمػػح مػػؼ ) سػػ  التعب ػػت  السدػػيةم    اال ػػت تار الد ي ػػ   غ ػػيب 
العشػػف   الفيعم ػػ  الحمؽم ػػ    اػػؽدة األطػػت التشع س ػػ     ػػ يدة ال ػػينؽف(. ةػػ  سػػ ؼ شػػ،  مؤشػػت 

 ـ.2102عيـ  22,02ـ إل  2101عيـ  21,12الد طتة عم  الفديد تحدؼ ممحؽى مؼ 
ـ  2109  2102الج  ؿ التيل   نتيةج ال  ؿ العتب   ة  مؤشت م رليت الفديد لمعيم ؼ  كسي يب ؼ

 التػػػ  تتػػػتا ح مؤشػػػتات،ي السع يريػػػ  بػػػ ؼ لػػػح مػػػؼ دراػػػ  )صػػػفت( لسؤشػػػت عػػػؼ  اػػػؽد سػػػيالت ةدػػػيد 
مػػػؼ س ػػ  أشػػػميؿ  سػػػيالت الفدػػػيد  ( التػػػ  تذػػ ت إلػػػ   اػػػ  نع ػػف اػػػ ا  011مدتذػػتيو   دراػػػ  )

 . السيل   اإلدارٍ 
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 (0ججول رقم )
 نتائل الجول العخبية في مؤشخ مجركات الفداد

تختيب 
الجول 
 العخبية

 م0204عام 

يب
تخت
خ ال

تغي
 

رجة
بالج

يخ 
تغ

 

 م0205عام 
التختيب 
 دوليال 

التختيب 
 عخبيال 

الشدبة 
 022من 

التختيب 
 دوليال 

التختيب 
 عخبيال 

الشدبة من 
022 

 42 0 00 0- 0- 40 0 00 اامارات
 30 0 00 0- 1- 30 0 06 قطخ
 20 0 20 5+ 02+ 11 0 35 عسان

 16 1 25 .. 0- 16 1 24 الدعهدية
 16 2 25 0+ 0+ 15 2 26 األردن
 10 3 40 0+ 0+ 10 3 41 تهنذ
 10 4 40 0+ 5+ 12 4 50 السغخب
 10 5 45 0+ 4+ 06 5 52 العهيت
 03 6 66 .. 1+ 03 6 020 البحخين
 02 02 022 0+ 4+ 00 02 000 الجدائخ
 02 00 022 0+ 00+ 00 00 004 مرخ
 00 00 001 .. 0- 00 00 000 جيبهتي
 05 00 005 .. 2+ 05 00 010 لبشان

 04 01 011 0- 0- 05 01 010 مهريتانيا
 04 02 011 .. 1+ 04 02 015 جدر القسخ
 05 03 035 .. 0+ 05 03 036 العخاق
 04 04 042 .. 0+ 04 04 040 ليبيا

 03 05 040 .. 0+ 03 05 042 الدهدان
 01 06 043 0- 0- 03 06 042 اليسن
 00 02 045 0- .. 01 02 045 سهريا
 02 00 052 0+ .. 6 00 052 الرهمال

 م.0206السرجر : مشظسة الذفافية الجوليةو يشايخ 

 يتبػػ ؼ مػػؼ الجػػ  ؿ الدػػيب   تمايػػ  سجػػػ الفدػػيد السػػيل   االداٍر بجس،ؽريػػ  مرػػت العتب ػػ  مػػؼ عػػيـ 
د ل ي    002   ق  اي ت مرت ة  الستتب  2102% عيـ 22. س   بمغ 2109إل  عيـ  2102
عتب ػػي   ة ػػي  لسؤشػػت مػػ رليت الفدػػيد الػػذٍ أقتتػػو مشعسػػ  الذػػفية   ال  ل ػػ . ةػػ  سػػ ؼ بمغػػك  00 رقػػػ 
 عتب ي .    00د ل ي   رقػ  012س   اي ت ة  الستتب  2109يـ % ع22

ُيدـهم التفاعـل ومن العخت والتحميـل الدـابق لهـحا السحـهر يسكـن قبـهل الفـخت الثالـث حيـث   
بين آليات الحهكسة السؤسدـية ومبـادئ الذـفافية الساليـة الحكهميـة فـي تحدـين جـهدة التقـاريخ 

 . السالية الحكهمية السرخية
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 الخامذالقدم 
 البحثيةالشتائل والته يات 

عػتض    مؼ  اقػ    البحثالؽرق  تح   أا اؼ الت  عتض  تحم ح السحي ر التة د   ارت يزا  عم  
مؤشتات تطؽر الحؽلس  السؤ د   ة  مرػت   مؤشػتات مػ رليت الفدػيد ةػ  الػ  ؿ العتب ػ  بؽاػو 

ا ػػػػتخ ص أاػػػػػ الشتػػػػيةج  ت ػػػػ يػ  يف  يسمػػػػؼ لمبيسثػػػػعػػػػيـ  ال  ػػػػ سي ةػػػػ  مرػػػػت عمػػػػ   اػػػػو التح يػػػػ 
 التؽص يت عم  الشحؽ التيل  

د ر تفع ػػػػح ول ػػػػيت الحؽلسػػػػ   يسمػػػػؼ ا ػػػػتخ ص الع يػػػػ  مػػػػؼ الشتػػػػيةج بذػػػػأف : البحــــثنتــــائل  -0
السؤ دػػػػ   ةػػػػ  تعميػػػػم مبػػػػيدً الذػػػػفية   الحمؽم ػػػػ   انعمي ػػػػيت،ي عمػػػػ  تح  ػػػػ  أاػػػػ اؼ التشس ػػػػ  

   أاس،ي مي يم   ـ2121السدت ام  ة  اؽ  ر ي  مرت 
 تخفػػػ   السخػػػيطت الستعم ػػػ  بيلفدػػػيد السػػػيل   اإلداٍر التػػػ تدػػػ،ػ الحؽلسػػػ  السؤ دػػػ   ةػػػ   -0/0

 الػػ  ؿ بذػػمح عػػيـ  الشيم ػػ  عمػػ   اػػو التح يػػ    مػػي  األا،ػػمة االداريػػ  السؤ دػػيت تؽاا،،ػػي 
يتتتػػ  عم ػػ  مػػؼ دةػػ  عجمػػ  التشس ػػ   الت ػػ ـ االقترػػيدٍ بػػيلسجتس  السرػػٍت ةػػ  اػػؽ  ر يػػ  

 .2121مرت 
مدػتٌؽ الذػفية    ال قػ   الؽاػؽح ةػ  الت ػيريت السيل ػ    عػ ول يت الحؽلس  السؤ د   زيػيدةت -0/2

زيػػػيدة ث ػػػ  السػػػؽاطش ؼ ب،ػػػي   مػػػؼ ثػػػػالحمؽم ػػػ  التػػػ  ترػػػ راي السؤ دػػػيت  ال، نػػػيت العيمػػػ   
  اعتسيداػ عم ،ي ة  ق يس  ت   ػ األدا  الحمؽم .

لسدػػي ل   تفع ػػح إاػػتا ات الشمااػػ   السحي ػػب   ا تدػػ،ػ الحؽلسػػ  السؤ دػػ   ةػػ  إر ػػي  قؽاعػػ  -0/2
 ة  ذلغ مؼ خ ؿ نعػ  تذتيعيت تعمز مؼ د ر ال زي   مجم  الشؽاب  األا،مة التقيب   

 .مميةح  الفديد  سسيي  الريلل العيـ
مؽاكبػػػ  التطػػػؽرات الت شؽلؽا ػػػ   التحػػػؽالت ُيعػػػمز تفع ػػػح مبػػػيدً  ول ػػػيت الحؽلسػػػ  السؤ دػػػ    -0/2

مسػػي يدػػ،ػ ةػػ  تحدػػ ؼ اػػؽدة الخػػ ميت   لػػ   ماإلدارة العيمػػ  ل ةػػ    تطب  ،ػػي التقس ػػ  التااشػػ
 العيم .

(  عػػػ ـ تعثتاػػػي  تح ػػػ  أاػػػ اؼ التشس ػػػ  السدػػػت ام  عمػػػ  2121نجػػػيح ر يػػػ  مرػػػت ) يتت ػػػم -0/2
  اإلندػين تحد ؼ الد ي يت العيم   األخذ بأةزح السسير يت بسي يعمز مؼ التشس    األمػؼ 

السؤامػ  بػ ؼ د ر ال  لػ   ة السجتس   بسي يدياػ  ة  تت  خ ث ية  الحؽلس    ر ي  قؽاع اي 
 .ق رات،ي السؤ د   العسح عم  تعميم 

األمػت   تفع ح ول ػيت الحؽلسػ  السؤ دػ   ةػ  تعميػم مبػيدً الذػفية   السيل ػ  الحمؽم ػ  ُيد،ػ -0/2
السدػػت ام  ةػػ  اػػؽ  ر يػػ  مرػػت عمػػ  تح  ػػ  أاػػ اؼ التشس ػػ  الػػذٍ يػػشعم  بذػػمح مبيشػػت 

 ـ.2121
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بذػػأف  تسذػػ ي  مػػ  التطػػؽرات ال  ل ػػ  السعيصػػتة  نتػػيةج ال را ػػ ةػػ  اػػؽ  :  البحــثته ــيات  -0
بجػػػػؽدة الخػػػػ ميت الحمؽم ػػػػ   تفعػػػػ    لستطمبػػػػيت   رت ػػػػي ا  مؽاا،ػػػػ  الفدػػػػيد السػػػػيل   االداٍر   

 يسمػؼ     العتب ػ السرػتيسؤ دػيت  ا نػيت ال طيعػيت الحمؽم ػ   تطؽيتا  ل الحؽلس  التش  ة 
 ت  يػ مجسؽع  مؼ التؽص يت أاس،ي مي يم   يفلمبيسث

داٍر لم  لػػ    تحدػػ ؼ مدػػتٌؽ اػػؽدة بسدػػتٌؽ أدا  الج،ػػيز الحمػػؽم   اإل االرت ػػي اػػت رة  -2/0
 الخ ميت الجسيا تي .

 داٍر لم  ل .الشماا  ل ٌ العيمم ؼ بيلج،يز اإلإر ي   تت  خ مبيدً الذفية      -2/2
داٍر بسؤ دػػػػيت  اعسػػػػ  لسميةحػػػ  الفدػػػػيد السػػػيل   اإل ػػػؼ  تحػػػ ي  ال ػػػػؽان ؼ  التذػػػتيعيت ال -2/2

 ال  ل . 
تطػػػػؽيت االاػػػػتا ات ال زػػػػية   لتح  ػػػػ  الع الػػػػ  الشػػػػيامة   دعػػػػػ الج،ػػػػيت  األا،ػػػػمة السعش ػػػػ   -2/2

.  بسميةح  الفديد السيل   اإلداٍر
مميةحتػػو لبشػػي  ث ػػ  السػػؽاطش ؼ ةػػ  زيػػيدة مدػػتٌؽ الػػؽع  الجسػػيا ٍت بخطػػؽرة الفدػػيد  أاس ػػ   -2/2

 السؤ ديت  األا،مة اإلداري .
2/2- .  تعميم التعي ف السحم   االقم س   ال  ل  ة  مجيؿ مميةح  الفديد السيل   اإلداٍر
. مذيرل  مشعسيت السجتس  الس ن  -2/2  ة  مميةح  الفديد السيل   اإلداٍر
 خ ميت،ي   تعع ػ مع الت اال تفيدة مش،ي.تطؽيت تطب  يت الحمؽم  االل تت ن    زييدة  -2/9
 ات رة تبش  الج،يت  السؤ ديت الحمؽم   لسبيدً  ول يت الحؽلس  السؤ د  . -2/1
تشعػػ ػ السػػؤتستات ال  ل ػػ  بذػػمح د ٍر بيلتعػػي ف مػػ  السشعسػػيت ال  ل ػػ   االقم س ػػ  السعش ػػ   -2/01

بتطؽيت التذتيعيت  الت اب ت   ااتا ات مميةح  الفديد  تطب   أسميـ اتفيق   األمػ الستحػ ة 
 لسميةح  الفديد ة  الح م الؽطش  لم  ل . 

العتب ػػ  لمرػػح   الب نػػ   اال ػػتتات ج  لخطػػ  الت يمػػح بػػ ؼ الػػ  ؿ العتب ػػ  ةػػ  تشف ػػذ اتفع ػػح  -2/00
االمثػػح لمسػػؽارد   اال ػػتخ اـت م ػػح التمػػؽث  خفػػ  االنبعيثػػيت   لمعسػػح عمػػ  2102-2121

الت شؽلؽا ػػػي الح يثػػػ   ا ػػػتخ اـبشػػػي  السػػػ ف الخزػػػتا    الطيقػػػ  الشع فػػػ     ا ػػػتخ اـالطب ع ػػػ    
 .الر ي   لمب ن 

الؽع   ٌ بجس   متاسح التعم ػ لزسيف رة  مدتؽ  ا  بتامج تعم س   عؼ الرح   الب ن   -2/02
الخػػتيج ؼ لتح  ػػ  نؽع ػػ  س ػػية صػػح    ػػم س  لخمػػ  مجتسعػػيت تشس ػػ   ٌالرػػح   الب نػػ  لػػ 

 .مدت ام 
زس ؼ الب يف السيل  لم  لػ  لػح عػيـ شػتح تفرػ م  لسمؽنػيت بعػ  البشػؽد غ ػت ات رة ت -2/02

 .بيل، نيت االقتريدي الؽااح   عم  رأ ،ي مي يتعم  بع ق  الخمان  العيم  
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 سخاجع ال
 السخاجع العخبية : - أ

 –أبعيداػػي  –أبػػؽ الشرػػت  مػػ سك؛ م  يي ػػس ؼ مػػ سك  " التشس ػػ  السدػػت ام    مف،ؽم،ػػي  .0
 .2102مؤشتات،ي "   السجسؽع  العتب   لمت ري   الشذت  ال ياتة  

الذػػفية   ال  ل ػػ   "   مشعسػػ   2109اسع ػػ  الذػػفية   ال ؽيت ػػ   " مؤشػػت مػػ رليت الفدػػيد  .2
 .2101يشييت  

ـــة مرـــخ الج،ػػػيز الستلػػػٍم لمتعبنػػػ  العيمػػػ   االسرػػػي   "  .2 اســـتخاتيجية التشسيـــة السدـــتجامة: رؤي
http://arabdevelopmentportal.com/ar/publication/sustainable-و 0203  و 0202
2030-vision-egypt-sds-strategy-development. 

الحرٍت  طيرؽ ةير ؽ  " الحؽلس  ة  الج،يز اإلداٍر لم  ل  "  لم   ال را يت العم ي ة   .2
 .2109(  AASTاالدارة)

الغائبـة عـن  ااقترـادية الزـخورةالعامـة لمجولـة  شـفافية السهازنـةديابو أسامة؛ عبج الحميم و ريـم و    .2
 .0201السرخي   و وحجة العجالة ااقترادية وااجتساعيةو القاهخةو الطبعة األولىو ديدسبخو الهاقع 

"  الػ ار  .2  م سيف  م مرطف   "د ر سؽلس  الذتليت ة  معيلجػ  الفدػيد السػيل   اإلداٍر
 .2102الجيمع    الطبع  الثين    

  2109"    بشػػػػػػي  مدػػػػػػت بح مذػػػػػػتتؾ –الت تيػػػػػػت الدػػػػػػشٍؽ صػػػػػػش  ؽ الش ػػػػػػ  الػػػػػػ  ل   "  .2

www.info.worldbank.org. 
  2102صػػش  ؽ الش ػػ  الػػ  ل   " مدػػتج ات مبػػيدرة شػػفية   السيل ػػ  العيمػػ  "    ػػبتسبت   .9

www.info.worldbank.org. 
  " نسػػيذج عتب ػػ السجػػيل  السحم ػػ   تسمػػ ؼ السذػػيرل  السجتسع ػػ     " أيسػػؼ   عبػػ  السعطػػ  .1

 ةػػ بيإل ػػمش ري   أعسػػيؿ  رشػػ  ب ػػت ت  الدػػؽي ٍلم را ػػيت  السع،ػػ   العتبػػ مشتػػ ٌ البػػ اةح 
 .2102يؽل ؽ  29إل   22الفتتة مؼ 

مجمػػ    "السحم ػػيت ةػػ انعمػػيس الحؽلسػػ  عمػػ  مذػػيرل  السػػؽاطش ؼ   "    مال،ػػيدٍعبػػ   .01
 .2102  يشييت    ال ياتة22  الع د  ال يس تاط  

الع الػػػ  االاتسيع ػػػ   مميةحػػػ  الفدػػػيد  الحؽلسػػػ   ع قػػػ     "م عثسػػػيف اػػػ ؿالعجػػػؽز   .00
 .2102 يشييت   22أسؽاؿ مرتي   الع د   " التأث ت الستبيدؿ

العشػٍم  صػيلل بػؼ رس ػػح  " أثػت تعميػم الذػفية   ةػػ  مميةحػ  الفدػيد اإلداٍر بيلسشعسػػيت  .02
دلتػػػؽرا  الفمدػػػف  ةػػػ   ر ػػػيل  درا ػػػ  تطب   ػػػ  عمػػػ  السسم ػػػ  العتب ػػػ  الدػػػعؽدي  "  -العيمػػػ 

 .2102 العمـؽ الد ي     ايمع  ال ياتة   االقتريد  لم   اإلدارة العيم 

http://arabdevelopmentportal.com/ar/publication/sustainable-development-strategy-sds-egypt-vision-2030
http://arabdevelopmentportal.com/ar/publication/sustainable-development-strategy-sds-egypt-vision-2030
http://arabdevelopmentportal.com/ar/publication/sustainable-development-strategy-sds-egypt-vision-2030
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المجشػػ  الؽطش ػػ  الفتع ػػ  التشدػػ     لمؽقييػػ  مػػؼ الفدػػيد  مميةحتػػو  " اال ػػتتات ج   الؽطش ػػ   .02
 .2102"   اس،ؽري  مرت العتب     2109-2102لسميةح  الفديد 

الفتع ػػ  التشدػػ     لمؽقييػػ  مػػؼ الفدػػيد  مميةحتػػو  " اال ػػتتات ج   الؽطش ػػ  المجشػػ  الؽطش ػػ   .02
 .2101"   اس،ؽري  مرت العتب     2122-2101لسميةح  الفديد 

مرػػػت  أثػػػت الفجػػػؽة بػػػ ؼ التذػػػتي   السسير ػػػ  عمػػػ   ةػػػ اإلدارة السحم ػػػ     "ن،مػػػ  محسػػػؽد  .02
بيإل ػػمش ري    الدػػؽي ٍع،ػػ  لم را ػػيت  الس العتبػػ   مشتػػ ٌ البػػ اةح "مبػػيدً الحمػػػ التشػػ  
 .2102يؽل ؽ  29إل   22الفتتة مؼ  ة أعسيؿ  رش  ب ت ت 

ال، ن  العيم  لمتقيبػ  السيل ػ   " الػ ل ح السرػٍت لحؽلسػ  الذػتليت "  الرػيدر عػؼ متلػم  .02
 .2102الس يتيؼ السرٍت بيل، ن  العيم  لمتقيب  السيل    االص ار الثيل   أغدط  
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