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 أتجوُز المقاروة بيه لبىان واليووان؟ فتّشوا عه البىية التحتية ومىاخ األعمال والحوكمة

 

نجُبٌ ثبنَٕٛبٌ، ٔرنك ثٓذف "اإلسزُزبط" أٌ أٔضبع نجُبٌ انٕٛو ْٙ غٛش يب  ال ُٚفّك سٛبسٌٕٛ ٔالزصبدٌٕٚ ٔيؾههٌٕ ػٍ يمبسَخ

ٍ انسٛبد٘ نذٚٓب. ٔفٙ ْزِ انًمبسَخ، ٚمٕو ْؤالء ثبإلضبءح ػهٗ أيشٍٚ 0202كبَذ ػهّٛ انَٕٛبٌ ػبو  ، ػُذيب اَفغشد أصيخ انذَّٚ

هجُبَٙ، ٔٚزغبضٌٕ ػٍ يؤششاد الزصبدٚخ فمظ4 إؽزٛبطبد يصشف نجُبٌ يٍ انؼًالد األعُجٛخ ٔصالثخ انمطبع انًصشفٙ ان

كهّٛخ رشٛش إنٗ ثٕادس أصيخ ؽمٛمٛخ. ٔػالٔح ػهٗ رنك، ُٚسٌٕ أٌ ػذداً يٍ يؤششاد انؾٕكًخ ٔانزُبفسٛخ االلزصبدٚخ َٕٔػٛخ 

خ انجُٛخ انزؾزٛخ ٔسٕٓنخ انمٛبو ثبألػًبل، كهٓب "رُكًم" انصٕسح ػٍ يسزمجم اإللزصبد، ٔإيكبٌ )أٔ صؼٕثخ( رفبد٘ األصي

لجم انجذء ثبالضبءح ػهٗ رهك انًؤششاد، َشٛش إنٗ أٌ ػذداً يٍ انًؤششاد االلزصبدٚخ انزٙ سغهٓب نجُبٌ خالل انسُٕاد .انًؾزًهخ

انمهٛهخ انًبضٛخ ْٙ يشبثٓخ نًب شٓذرّ انَٕٛبٌ لجٛم اَفغبس أصيزٓب. فجؾست ثٛبَبد صُذٔق انُمذ انذٔنٙ، سّغم ػغض انًٕاصَخ فٙ 

% نهسُٕاد انضالس انزٙ سجمذ 02.1)أ٘ سُخ ٔاؽذح لجم األصيخ(، ٔثًزٕسظ  0223َبرغٓب انًؾهٙ ػبو % يٍ 0..0انَٕٛبٌ 

. 0202-0202% نهفزشح 3.1، ٔثًزٕسظ 0202% ػبو 00(. فٙ يمبثم رنك، ثهغ ػغض انًٕاصَخ فٙ نجُبٌ 0223-0221األصيخ )

. فًٛب ثهغ انذٍٚ 0223-0221% نهفزشح 003.0ثًزٕسظ ٔ 0223% يٍ َبرغٓب انًؾهٙ ػبو 002.1ٔثهغ انذٍٚ انؼبو فٙ انَٕٛبٌ 

% يٍ 02.3. أيب ػغض انؾسبة انغبس٘ فمذ ثهغ 0202-0202% نهفزشح 0.2.1ٔثًزٕسظ  0202% ػبو 0.2.3انؼبو فٙ نجُبٌ 

% 01. فًٛب سغم نجُبٌ ػغضاً فٙ ؽسبثّ انغبس٘ ثهغ 0223-0221% نهفزشح 03.0، ٔثًزٕسظ 0223انُبرظ انًؾهٙ نهَٕٛبٌ ػبو 

 .0202-0202% نهفزشح 3..0ٔثًزٕسظ  0202يٍ انُبرظ انًؾهٙ ػبو 

 

 

 Transparency انصبدس ػٍ Corruption Perception Index ٔفٙ يؤششاد انفسبد ثبنزؾذٚذ، َشٛش إنٗ أٌ يؤشش

International  0223ػبو  10ٔانًشرجخ  0222ػبو  1.، ٔانًشرجخ 0221ػبنًٛبً ػبو  2.أظٓش أٌ انَٕٛبٌ اؽزهذ انًشرجخ .

. َٔشٛش ُْب إنٗ اٌ نجُبٌ عبء فٙ 0202ػبو  032ٔانًشرجخ  0201ػبو  0.3ٔانًشرجخ  0202ػبو  032نًشرجخ فًٛب اؽزم نجُبٌ ا

انًشرجخ انضبنضخ ػششح ثٍٛ انذٔل انؼشثٛخ ثبنُسجخ انٗ انًؤشش انًزكٕس، ٔسجك فمظ انذٔل انؼشثٛخ انزٙ رشٓذ ؽشٔثبً ٔرهك انًصُّفخ 

، رذل ثٛبَبد (Wastefulness of government spending) اإلَفبق انؾكٕيٙضًٍ األكضش فمشاً. ٔثبنُسجخ انٗ انٓذس فٙ 

 021)ْٕٔ أؽذس سلى يزٕافش(، فًٛب اؽزهذ انَٕٛبٌ انًشرجخ  0202ػبنًٛبً ػبو  .03انجُك انذٔنٙ ػهٗ أٌ نجُبٌ اؽزم انًشرجخ 

ٌٕ رفبد٘ أصيخ إلزصبدٚخ ٔيبنٛخ رهٕػ فٙ . ٔػهّٛ، كٛف نجهذ ُٚسغم رهك انًؼذالد انشدٚئخ يٍ انؾٕكًخ ٔسٛبدح انمب0223َػبو 

ٔال شك فٙ أٌ ضؼف انؾٕكًخ ٔؽكى انمبٌَٕ فٙ نجُبٌ لذ أدٖ انٗ رأصٛشاد سهجٛخ عذاً ػهٗ يُبؿ األػًبل فّٛ ٔإنٗ األفك؟

ػبنًٛبً  .02انًسبًْخ فٙ ػشلهخ اإلسزضًبس، ْٕٔ أؽذ األػًذح األسبسٛخ نهًُٕ االلزصبد٘. فؼهٗ سجٛم انًضبل، اؽزم نجُبٌ انًشرجخ 

فٙ يؤشش سٕٓنخ انمٛبو ثبألػًبل ػبو  0.0(، ٔانًشرجخ 0223نهَٕٛبٌ ػبو  10)يمبثم  0201فٙ يؤشش انزُبفسٛخ انؼبنًٙ ػبو 

. كًب رزغهٗ يؼٕلبد االسزضًبس فٙ يؤششاد أخشٖ يضم ػذد اإلعشاءاد انًطهٕثخ نزسغٛم يؤسسخ ٔانزٙ ثهغذ ثؾست 0202

ٕٚيبً فٙ نجُبٌ يمبثم  .0فٙ انَٕٛبٌ، ٔانٕلذ انالصو نجذء َشبط رغبس٘ انز٘ ثهغ  .، يمبثم 0202فٙ نجُبٌ ػبو  2انجُك انذٔنٙ 



ٕٚيبً فٙ انَٕٛبٌ. ٔثبنُسجخ انٗ  ..ٕٚيبً فٙ نجُبٌ ٔ 23ٕٚيبً فٙ انَٕٛبٌ، ٔيزٕسظ انٕلذ انالصو نهؾصٕل ػهٗ كٓشثبء ْٕ  ..00

ٔال ثذ كزنك يٍ اإلشبسح إنٗ أٌ رٕافش ثُٛخ رؾزٛخ عٛذح ًُٚضم .0201ػبو ػبنًٛبً  002لٕح ؽًبٚخ انًسزضًش، اؽزم نجُبٌ انًشرجخ 

سكٛضح أسبسٛخ نزطٕس انُشبط االلزصبد٘ ٔربنٛب نهًُٕ. ٔال شك فٙ أٌ اإلعشاءاد انزمشفٛخ انٕاسؼخ انزٙ لبيذ ثٓب انَٕٛبٌ لذ 

ػبو  20إنٗ  0223ػبو  ..انجُٛخ انزؾزٛخ يٍ أصّشد سهجبً ػهٗ ثُٛزٓب انزؾزٛخ، ؽٛش رشاعؼذ يشرجزٓب انؼبنًٛخ فٙ يؤشش عٕدح 

فٙ ْزا انًؤشش، كًب اؽزم  0201ػبو  032. فٙ يمبثم رنك، اؽزم نجُبٌ انًشرجخ 0201ػبو  3.نزؼٕد ٔرزمذو إنٗ انًشرجخ  0200

نزؾزٛخ نهًشافئ فٙ عٕدح انجُٛخ ا 30فٙ عٕدح إيذاداد انكٓشثبء، ٔانًشرجخ  .03ػبنًٛبً فٙ عٕدح انطشق، ٔانًشرجخ  000انًشرجخ 

. كم ْزِ األسلبو 0202ػبو  .يٍ  0.1. كزنك سغم نجُبٌ فٙ يؤشش انخذيبد انهٕعسزٛخ انصبدس ػٍ انجُك انذٔنٙ 0201ػبو 

خالصخ يب سجك، أَّ فٙ ظم ٔعٕد .رذل ػهٗ يذٖ صؼٕثخ إػبدح إطالق ػغهخ انًُٕ االلزصبد٘ فٙ ظم ٔعٕد ثُٛخ رؾزٛخ كٓزِ

ٌٍ عذاً يٍ انؾٕكًخ ٔؽكى انمبٌَٕ، ٔيُبؿ أػًبل سٛئ عذاً، اخزالالد الزصبدٚخ ٔيبنٛخ  كجٛشح ٔيزغزّسح، يزشافمخ يغ يسزٕٖ يزذ

ٔثُٛخ رؾزٛخ يزشْهخ، ُٚصجؼ رفبد٘ األصيخ أكضش صؼٕثخ. ٔفٙ ؽبل انذخٕل فٙ األصيخ، سٛكٌٕ انخشٔط يُٓب أكضش صؼٕثخ. 

يشكهخ ػغض انًٕاصَخ ٔانًذَٕٚٛخ، ثم انزشكٛض أٚضبً ػهٗ ٔػهّٛ، ٚغت ػهٗ صبَؼٙ انمشاس ػذو انزشكٛض فمظ ػهٗ كٛفٛخ ؽّم 

رؾسٍٛ يسزٕٖ انؾٕكًخ ٔيُبؿ األػًبل نزفبد٘ انٕلٕع فٙ األصيخ، ألَّ فٙ ؽبل دخم نجُبٌ فٙ أصيخ فؼهٛخ، لذ ٚكٌٕ يٍ 

ٔثبنؼٕدح إنٗ يؤششاد انؾٕكًخ، فئٌ ٔضغ نجُبٌ ؽبنٛبً ْٕ أسٕأ .انًسزؾٛم انخشٔط يُٓب فٙ ظم كم انًؤششاد انٕاسدح أػالِ

، ٔرنك 0202ثكضٛش يًب سغهزّ انَٕٛبٌ لجٛم أصيزٓب. ُٚمبسٌ انغذٔل انًشافك ٔضؼٛخ نجُبٌ ؽبنٛبً يغ ٔضؼٛخ انَٕٛبٌ يب لجم ػبو 

(. يغ اإلشبسح إنٗ أٌ لًٛخ انًؤششاد 0201بَبد يزٕافشح ْٙ نهؼبو ثبػزًبد ثٛبَبد صبدسح ػٍ انجُك انذٔنٙ )أؽذس ثٛ

َمطخ )األسٕأ(. األسلبو ثٍٛ لٕسٍٛ رؼُٙ لًَِٛبً سهجٛخ.  ..0 –َمطخ )األفضم( ٔ ..0انًؼشٔضخ فٙ انغذٔل رشأػ يب ثٍٛ + 

 .اد ؽٕكًخ أفضم يًب نذٖ نجُبٌ انٕٛورُظٓش انجٛبَبد انٕاسدح فٙ انغذٔل أَّ ؽزٗ انذٔنخ انزٙ لبسثذ اإلفالط، كبَذ نذٚٓب يؤشش


