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تقديــــم

ت�ضكل املوؤ�ض�ضات ب�ضكليها، الر�ضمية والتي تتكون من الد�ضتور وجمموعة القوانني والأنظمة،   
خالله  ومن  فيه  يعمل  الذي  الإطار  والأعراف،  والتقاليد  العادات  من  تتكون  والتي  الر�ضمية  وغري 

القت�ضاد. والآلية التي من خاللها يتمكن الأفراد واملنظمات من ملكية الأ�ضول وا�ضتخدامها وكذلك 

اإطار العمل واآلية تخ�ضي�ص املوارد وحوافز ا�ضتغاللها لتحقيق الأهداف القت�ضادية. لذلك فاإن مرونة 

ف�ضاد  اأن  كما  اأف�ضل،  منو  معدلت  وحتقيق  املوارد  تخ�ضي�ص  وكفاءة  �ضهولة  تعني  املوؤ�ض�ضات  وتطور 

املوؤ�ض�ضات وتاأخرها يعني بال�ضرورة تراجع عملية التنمية واإعاقتها.

وُتناق�ص هذه الورقة �ضجل املوؤ�ض�ضات يف الوطن العربي بالعتماد على املوؤ�ضرات امل�ضتخدمة   

لقيا�ص املوؤ�ض�ضات عامليًا مثل موؤ�ضرات بيت احلرية وموؤ�ضر دليل املخاطر الدويل وموؤ�ضر احلاكمية وقد 

تبني من هذه الدرا�ضة اأن الدول العربية كانت متاأخرة على جميع مقايي�ص املوؤ�ض�ضات. فعلى موؤ�ضر بيت 

احلرية، كانت معظم الدول العربية غري حره وقليل منها حره جزئيًا.

وبتطبيق موؤ�ضر حماربة الف�ضاد كانت معظم الدول العربية �ضمن امل�ضتوى املتدين واملتو�ضط،   

اأظهرت  فقد  عام  وب�ضكل  احلكومة.  فعالية  موؤ�ضر  على  العربية  الدول  اأداء  على  القول  نف�ص  وينطبق 

موؤ�ضرات قيا�ص املوؤ�ض�ضات الكلية �ضعفًا يف اأداء الدول العربية خالل الفرتة املا�ضية.

وقد جاء اختبار هذا املو�ضوع لت�ضليط ال�ضوء على اأهمية تطوير املوؤ�ض�ضات لتحقيق التنمية يف   

جميع الدول العربية واخلروج من الختناقات التي تعاين منها القت�ضادات العربية..

                 د. بدر عثمان  مال اهلل

مدير عام املعهد العربي للتخطيط        
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اأواًل: املقدمة

تعرف املوؤ�ض�ضات يف الأدبيات القت�ضادية على اأنها القيود الر�ضمية وغري الر�ضمية التي حتكم 

املجتمع  عليها  تعارف  التي  القيود  جميع  من  تتكون  املوؤ�ض�ضات  اأن  اأي  املجتمع.  يف  القت�ضادي  الأداء 

لتحكم العالقات التبادلية بني �ضكان البلد الواحد. وتتكون من:

)اأ( املوؤ�ض�ضات الر�ضمية، التي تتكون من الد�ضتور وجمموعة القوانني والأنظمة التي حتدد العالقات 

مو�ضوع  التنمية،  وبالتايل  القت�ضادية،  العالقات  ومنها  عام  ب�ضكل  املتعاملني  بني  التبادلية 

اهتمامنا يف هذه الورقة )علي، عبدالقادر علي 2007(، )الإمام، عماد 2005(.

)ب(العادات والتقاليد والأعراف، التي تتطور يف املجتمع، والتي توؤثر ب�ضكل مبا�ضر على العالقات 

)علي،  تتحقق.  التي  والجتماعية  القت�ضادية  التنمية  �ضكل  وحتدد  ال�ضكان،  بني  التبادلية 

عبدالقادر علي 2007(.

اأي اأن مفهوم املوؤ�ض�ضات هذا، الذي يتكون من جمموعة ال�ضوابط الر�ضمية وغري الر�ضمية التي 

حتكم �ضلوك الإن�ضان يف تفاعله مع الآخرين، وتختلف هذه ب�ضكل وا�ضح عن املفهوم ال�ضائد للموؤ�ض�ضات، 

تهدف  كيانات  هي  القائمة. فاملنظمات  وال�ضركات  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  كالوزارات  املنظمات  مبعنى 

اإىل حتقيق غايات حمددة يف اإطار النظام املوؤ�ض�ضي القائم يف اأي بلد.

يف  واملنظمات  الأفراد  بني  التبادل  لطرق  الأهم  املحدد  لكونها  التنمية  على  املوؤ�ض�ضات  وتوؤثر 

املجتمع، كما ت�ضكل الآلية التي متكن الأفراد واملنظمات من ملكية الأ�ضول وا�ضتخدامها، وبالتايل فاإنها 

الأهداف  لتحقيق  وتوجيهها  ا�ضتغاللها  وحوافز  املوارد  تخ�ضي�ص  اآلية  لعمل  الأ�ضا�ضي  الإطار  ت�ضكل 

القت�ضادية. لذلك فاإن مرونة وتطور املوؤ�ض�ضات تعني �ضهولة وكفاءة تخ�ضي�ص املوارد وحتقيق معدلت 

منو اأف�ضل، كما اأن ف�ضاد املوؤ�ض�ضات وتاأخرها تعني بال�ضرورة تراجع عملية التنمية واإعاقتها. وقد ثبت 

 Daron Acemoglu، Simon Johnson، and James ذلك يف درا�ضات كثرية نظرية وتطبيقية منها

 ،2007 علي  عبدالقادر  علي،  و   Robinson، 2005، Limam، Imad 1999، Alston. Etal 1996

الإمام عماد 2005.

تهدف هذه الورقة اإىل مراجعة �ضجل املوؤ�ض�ضات يف الدول العربية. تتكون من جزئني، يناق�ص 

اجلزء الأول موؤ�ضرات قيا�ص املوؤ�ض�ضات، ويعر�ص اجلزء الثاين تطور املوؤ�ض�ضات يف الدول العربية، ثم 

يتم تلخي�ص النتائج يف خامتة الدرا�ضة.
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ثانيًا: م�ؤ�سرات قيا�س امل�ؤ�س�سات

 يقا�ص تقدم املوؤ�ض�ضات مبوؤ�ضرات دولية، اأهمها: موؤ�ضرات بيت احلرية، وموؤ�ضرات الدليل الدويل 

للمخاطر القطرية، وموؤ�ضر احلاكمية وموؤ�ضرات اإدارة احلكم. ويف ما يلي تعريف موجز لهذه املوؤ�ضرات:

التي  واملدنية  ال�ضيا�ضية  احلريات  جمموعة  لقيا�ص  مركب  موؤ�ضر  هو  احلرية:  بيت  م�ؤ�سر   )1(

يتمتع بها بلد معني، ويتكون من املتو�ضط احل�ضابي ملوؤ�ضرين: يقي�ص الأول احلقوق ال�ضيا�ضية 

ويقي�ص الثاين احلريات املدنية.
 

ويقي�ص موؤ�ضر احلقوق ال�ضيا�ضية مدى اختيار احلكام ب�ضكل عام، �ضواء كان الرئي�ص اأو رئي�ص   

الوزراء وكذلك اأع�ضاء ال�ضلطة الت�ضريعية من خالل النتخابات احلرة والنزيهة، وبناءًا على 

قوانني انتخاب عادلة، كما يقي�ص حق النتماء اإىل الأحزاب من خالل قانون متقدم لالأحزاب، 

ويقي�ص كذلك مدى هيمنة ال�ضلطة الع�ضكرية وال�ضلطات الدينية على ال�ضعب، بالإ�ضافة اإىل 

متتع الأقليات الثقافية والعرفية والدينية بحقها يف تقرير م�ضريها، اإىل غري ذلك من احلقوق 

ال�ضيا�ضية. ويتم بناء هذا املوؤ�ضر من خالل الإجابة على جمموعة اأ�ضئلة تتعلق بكل ما �ضبق من 

احلقوق ال�ضيا�ضية.

احلريات  وت�ضمل  احلكومة،  �ضلطة  من  املواطن  حترر  مدى  املدنية  احلريات  موؤ�ضر  يقي�ص   

املدنية حرية التعبري والعتقاد، وتنظيم التجمعات، وحكم القانون، وا�ضتقالل الفرد واحلقوق 

القت�ضادية. ويتم تكوين هذا املوؤ�ضر من خالل جمموعة اأ�ضئلة حول و�ضائل الإعالم، وحرية 

التجمع، واملناق�ضات العامة، والنظام الق�ضائي، واحلريات الجتماعية وخا�ضة امل�ضاواة بني 

الرجل واملراأة وغري ذلك من احلريات.

ويتم تركيب كل من املوؤ�ضرين بحيث ترتاوح قيمة املوؤ�ضر بني 1 )الدرجة الأعلى من احلرية(   

و 7 )الدرجة الأدنى من احلرية(، ويتم ح�ضاب موؤ�ضر بيت احلرية كمتو�ضط ب�ضيط للموؤ�ضرين 

اأعاله )موؤ�ضر احلريات املدنية، وموؤ�ضر احلقوق ال�ضيا�ضية(. ويتم ت�ضنيف الدول ح�ضب هذا 

املوؤ�ضر اإىل دول حرة، ودول حرة جزئيًا ودول غري حرة، ح�ضب قيمة املوؤ�ضر. فت�ضنف الدولة 

على اأنها حرة اإذا ما تراوحت قيمة املوؤ�ضر لهذه الدولة بني 2.5،1، وت�ضنف على اأنها حرة 

جزئيًا اإذا تراوحت قيمة املوؤ�ضر بني 2.5 و 5، وت�ضنف الدولة على اأنها عري حرة اإذا زادت 

قيمة املوؤ�ضر عن 5.
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)2( م�ؤ�سر الدليل الدويل للمخاطر القطرية ICRG: يقي�ص هذا املوؤ�ضر يف الأ�ضل املخاطر 

املخاطر  تعطى  العامل، حيث  دول  يف  املبا�ضر  وغري  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  يواجهها  التي 

خماطر  املتدنية  القيمة  تعك�ص  بحيث  خماطرة،  نقاط  اعتبارها  ميكن  رقمية  قيمة  املختلفة 

كربى والقيمة الكبرية خماطر متدنية. ويتكون هذا املوؤ�ضر من جمموعة من املوؤ�ضرات الفرعية 

وهي:

ويتكون  احلكومية،  وال�ضيا�ضات  احلكومات  وثبات  ا�ضتقرار  ويق�ص  احلكومي:  اال�ستقرار  اأ. 

من 12 نقطة.

القت�ضادية  املوؤ�ضرات  من  جمموعة  على  ويعتمد  واالجتماعية:  االقت�سادية  الظروف  ب. 

 12 من  ويتكون  وغريها،  والت�ضخم  احلقيقي  والنمو  البطالة  معدل  والجتماعية، منها 

نقطة.

ج. موؤ�سر ملف اال�ستثمار: ويتكون من 12 نقطة.

د. موؤ�سر النزاعات اخلارجية: ويتكون من 12 نقطة.

هـ. موؤ�سر الف�ساد: ويقي�ص درجة الف�ضاد الإداري، مبا يف ذلك العمولت والو�ضائط يف اأو�ضاط 

�ضناعة القرار، ويتكون من 6 نقاط.

و. التوتر الع�سكري وال�سيا�سي: ويتكون من 6 نقاط.

ز. التوتر الديني: ويتكون من 6 نقاط.

ح. حكم القانون: ويقي�ص نزاهة النظام القانوين والق�ضائي ون�ضوج موؤ�ض�ضاته، ويتكون من 

6 نقاط.

ط. التوتر العرقي: ويتكون من 6 نقاط.

ي. الدميقراطية وامل�ساءلة: ويتكون من 6 نقاط.

ك. نوعية االإدارة العامة: ويقي�ص درجة اإ�ضتقالل اخلدمات العامة عن ال�ضغوط وامل�ضالح 

ال�ضيا�ضية، ودرجة احلياد والإن�ضاف يف التعيني على الوظائف احلكومية، ويتكون من 4 

نقاط.

وبذلك يكون جمموع النقاط الكلية ملوؤ�ضر دليل املخاطر القطرية )ICRG( 100 نقطة، 

ويتم ت�ضنيف املوؤ�ض�ضات ح�ضب هذا املوؤ�ضر كما يف اجلدول رقم )1(.
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اجلدول رقم )1(

جمموع النقاط %حالة املوؤ�ض�ضات

اأقل من 50متدنية للغاية )خماطر مرتفعة جدا(

50 – 60متدنية )خماطر مرتفعة(

60 – 70متو�ضطة )خماطر متو�ضطة(

70 – 80جيدة )خماطر متدنية(

80 - 100متقدمة )خماطر متدنية جدا(

http://www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر

)3( م�ؤ�سر احلاكمية

Z ، موؤ�ضرًا مركبًا لإدارة احلكم، �ضمي مبوؤ�ضر  طور كوفمان وكرادي وزيدا لوباتن   

احلاكمية، واعتمد على موؤ�ضرات فرعية تعدها هيئات متخ�ض�ضة. وقد مت تعريف احلكم 

ال�ضلطة.  التي يتم بوا�ضطتها ممار�ضة  التقاليد واملوؤ�ض�ضات  اأنه  املوؤ�ضر على  لغر�ص هذا 

ويتكون هذا املوؤ�ضر من ثالثة جمالت رئي�ضية هي:

 )Voice وامل�ضاءلة  التعبري  موؤ�ضر  من  ويتكون  احلكومة:  وتغيري  وحما�ضبة  اإختيار  جمال  اأ. 

 )Political Stability  وموؤ�ضر ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي والعنف ،and Accountability(

.and Violence(

ب. مقدرة احلكومة: ويتكون من موؤ�ضر كفاءة واقتدار احلكومة والعبء التنظيمي والرقابة 

 .)Government Effectiveness Regulatory Quality(

ج. احرتام املوؤ�ض�ضات: ويتكون من موؤ�ضر حكم القانون )Rule of Law( والف�ضاد ال�ضيا�ضي 

.)Control of Corruption( والإداري

درجة  اأدنى  عن  للتعبري   2.5 �ضالب  بني  القيمة  لتاأخذ  املوؤ�ضرات  هذه  اإعداد  ويتم   

للتطور املوؤ�ض�ضي، وموجب 2.5 للتعبري عن اأعلى درجة للتطور املوؤ�ض�ضي. وبناءًا على هذا 

املوؤ�ضر، فاإنه يتم ت�ضنيف املوؤ�ض�ضات كما يف اجلدول رقم )2(.
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اجلدول رقم )2(

ت�ضنيف املوؤ�ض�ضات ح�ضب موؤ�ضر احلاكمية وياأخذ القيمة ) بني - 2.5 و+2.5 (

قيمة املوؤ�ضرحالة املوؤ�ض�ضات

ترتاوح بني -2.5  و 1-متدنية للغاية

ترتاوح بني -1 و �ضفرمتدنية

ترتاوح بني �ضفر و 1متو�ضطة

ترتواح بني 1 و2.5متقدمة

http://info.worldbank.org/governance/ingi/sc_country.asp :امل�ضدر          

 
)1(

)4( م�ؤ�سر اإدارة احلكم

يتكون هذا املوؤ�ضر الذي طوره البنك الدويل يف عام 2004 من موؤ�ضرين فرعيني، هما 

وتدل  والواحد،  �ضفر  بني  تراوح  قيمة  وياأخذ  الإدارة.  نوعية  وموؤ�ضر  العامة  امل�ضاءلة  موؤ�ضر 

قيمته املرتفعة على نوعية متقدمة من املوؤ�ض�ضات.

ويتكون موؤ�ضر امل�ضاءلة العامة من 12 موؤ�ضر فرعي، يتم جتميعها من م�ضادر خمتلفة، 

لتقي�ص م�ضتوى النفتاح ال�ضيا�ضي للموؤ�ض�ضات العامة وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية والتناف�ضية والعدالة، 

وكذلك احرتام احلريات املدنية وحرية ال�ضحافة وعدم خ�ضوعها مل�ضايقات، وكذلك عدالة 

اإدارة  ونوعية  امللكية  وحقوق  وال�ضفافية  الدميقراطية  وم�ضتوى  الإداري  التوظيف  وتناف�ضية 

املوازنة العامة واملال العام. )علي، عبدالقادر علي 2007(.

الف�ضاد،  حماربة  لقيا�ص  خمتلفة  فرعية  موؤ�ضرات  احلكم  اإدارة  موؤ�ضر  ويت�ضمن 

واحتمال حدوثه، وم�ضتواه ونوعية البريوقراطية، وتنظيمات ون�ضاطات ال�ضوق ال�ضوداء وعدد 

الإجراءات الر�ضمية. )علي، عبدالقادر علي 2007(.

يت�ضمن معظم  والذي  الأو�ضع،  املوؤ�ضر  اإدارة احلكم هو  موؤ�ضر  اأن  تقدم يالحظ  مما 

مكونات املوؤ�ضرات الأخرى.
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ثالثًا: تط�ر امل�ؤ�س�سات يف الدول العربية

1- ح�سب موؤ�سرات بيت احلرية

للحقوق  احلرية  بيت  موؤ�ضر  ح�ضب  العربية  الدول  يف  املوؤ�ض�ضات  حالة   )3( رقم  اجلدول  يبني 

ال�ضيا�ضية،  الذي يو�ضح اأن الدول العربية ح�ضب قيمة متو�ضط موؤ�ضر احلقوق ال�ضيا�ضية هي غري حرة. 

فعلى الرغم من حت�ضن قيمة املوؤ�ضر للدول العربية يف ال�ضنوات الأخرية، حيث انخف�ضت من 5.9 لعام 

حرة.  غري  الدولة  لعتبار  الأدنى  احلد  وهو   5 من  اأعلى  بقيت  اأنها  اإل   ،2011 عام  يف   5.7 اإىل   2008

وي�ضري نف�ص اجلدول كذلك اإىل اأن عدد الدول العربية غري احلرة قد ارتفع من 15 دولة عربية يف عام 

2008 اإىل 16 دولة يف عام 2010 ثم عاد اإىل 15 دولة يف عام 2011.

جدول رقم )3(: موؤ�ضر بيت احلرية للحقوق ال�ضيا�ضية

1972-8089-8199-9005-0010-062008200920102011

5.65.66.05.85.85.95.95.75.7املتو�ضط

دول حرة

2.5 – 1.0
000000000

حرة جزئيًا

5.0 – 2.5
5.022446556

دول غري حرة

7 – 5.0
172019171715161615

www.freedomhome.org/reports :امل�ضدر 

2010، حيث  اإىل دولة حرة جزئيًا منذ عام  تون�ص من دولة غري حرة  فقد حت�ضن ت�ضنيف 

انخف�ضت قيمة موؤ�ضر احلقوق ال�ضيا�ضية لتون�ص من 7 يف عام 2009 اإىل 3.0 يف عامي 2010 و 2011. 

يف حني تراجع ت�ضنيف دولة البحرين من دولة حرة جزئيًا يف عام 2007 اإىل دولة غري حرة يف عام 

2008، وبقيت كذلك حتى عام 2011، حيث زادت قيمة موؤ�ضر احلقوق ال�ضيا�ضية لدولة البحرين من 

5.0 لعام 2007 اإىل 6.0 لعام 2008، وبقي على نف�ص القيمة حتى عام 2011. ويبني امللحق رقم )1( 

قيمة موؤ�ضر احلقوق ال�ضيا�ضية للدول العربية للفرتة 2011-1972.

ويختلف و�ضع الدول العربية من حيث احلريات املدنية، حيث يالحظ من اجلدول رقم )4( اأن 

متو�ضط قيمة موؤ�ضر احلريات املدنية لبيت احلرية للدول العربية قد انخف�ص من 5.5 للفرتة -2005

2000 اإىل 5.2 للفرتة 2006-2010. غري اأن متو�ضط قيمة هذا املوؤ�ضر للدول العربية قد ارتفع من 5.2 

يف عام 2010، اإىل 5.4 يف عام 2011، اأي اأن احلريات املدنية يف الدول العربية قد تراجعت يف عام 

2011 عما كانت عليه يف عام 2010، وقد انعك�ص هذا على توزيع الدول العربية ح�ضب م�ضتوى احلريات 
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املدنية. فقد انخف�ص عدد الدول العربية امل�ضنفة على اأنها دول غري حرة من 13 دولة للفرتة -2005

اأن  اأي   .2011 عام  9 يف  اإىل  الدول  زاد عدد هذه  ثم   ،2010-2006 الفرتة  دول خالل   6 اإىل   2000

م�ضتوى احلريات املدنية قد تراجع يف عام 2011.

اجلدول رقم )4( : موؤ�ضر احلريات املدنية للدول العربية للفرتة 2011-1972

1972-19801981-19891990-20002001-20052006-20102008200920102011
متو�ضط قيمة 

املوؤ�ضر للدول 

العربية

5.35.65.75.55.25.25.25.25.4

دول حرة

2.5 – 1.0
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

حرة جزئيا

5.0 – 2.5
119.06.08.015.015.015.015.012.0

دول غري حرة

7 – 5.0
121315136.06.06.06.09.0

     www.freedomhome.org/reports:امل�ضدر

 2010-2007 وي�ضري امللحق رقم )2( اإىل اأن الدول امل�ضنفة على اأنها دول غري حرة للفرتة 

هي العراق وليبيا وال�ضعودية وال�ضومال وال�ضودان و�ضوريا. وقد تراجعت احلريات املدنية يف عام 2011 

يف كل من اليمن  والإمارات العربية املتحدة وجزر القمر لت�ضبح غري حرة ح�ضب ت�ضنيف بيت احلرية 

للحريات املدنية، متطابقًا مع    ماجاء يف امللحق رقم )2(. ومل ت�ضنف اأي من الدول العربية بني الدول 

احلرة ح�ضب موؤ�ضر احلريات املدنية هذا. 

وعند النظر اإىل موؤ�ضر بيت احلرية املركب من املوؤ�ضرين ال�ضابقني كما هو مو�ضح يف اجلدول 

رقم )5(، فاإنه يالحظ اأن عدد الدول العربية التي ميكن و�ضفها باأنها حرة جزئيًا كان اأربعة دول يف 

عام 2010، ارتفع اإىل 5 دول يف عام 2011 وهي جزر القمر والكويت ولبنان واملغرب وتون�ص، التي كانت 

الأخرية غري حرة يف عام 2010. 

وي�ضري نف�ص اجلدول اإىل اأن اأيًا من الدول العربية مل تكن حرة منذ عام 1972 واأن عدد الدول 

احلرة جزئيًا ارتفع لي�ضل اأق�ضاه يف عام 2007 )9 دول( ثم تراجع لي�ضل اإىل 4 دول يف عام 2010 

ومن ثم ارتفع اإىل 5 دول يف عام 2011. كما يالحظ اأن الدول العربية التي ظلت ت�ضنف على اأنها حرة 

جزئيًا طوال العقدين املا�ضيني هي فقط جزر القمر والكويت. امللحق رقم )3(.
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اجلدول رقم )5( : املوؤ�ضر املركب لبيت احلرية

1972-19801981-19891990-20002001-20052006-20102008200920102011
متو�ضط قيمة املوؤ�ضر 

للدول العربية
5.55.65.95.75.55.55.55.65.6

دول حرة

2.5 – 1.0
000000000

حرة جزئيا

5.0 – 2.5
522438545

دول غري حرة

7 – 5.0
161919171812161716

  www.freedomhome.org/reports :امل�ضدر

املوؤ�ض�ضات مقا�ضة مبوؤ�ضرات  تعاين من �ضعف  ب�ضكل عام  العربية  الدول  اأن  القول   خال�ضة 

بيت احلرية، واأن �ضعف احلقوق ال�ضيا�ضية هو الغالب، يف حني اأن اأغلب الدول العربية كانت من الدول 

احلرة جزئيًا من حيث احلريات املدنية خالل ال�ضنوات اخلم�ص املا�ضية.

2- ح�سب م�ؤ�سر الدليل الدويل للمخاطر القطرية 

للمخاطر  الدويل  الدليل  ح�ضب  العربية  الدول  يف  املوؤ�ض�ضات  حالة   )6( رقم  اجلدول  يبني 

القطرية ICRG، حيث يالحظ حت�ضن حالة املوؤ�ض�ضات يف الدول العربية خالل الفرتة 2010-1984، 

للغاية  متدنية  موؤ�ض�ضات  على  يدل  الذي   1990-1984 للفرتة   43.5 من  املوؤ�ضر  قيمة  متو�ضط  وارتفع 

اإىل 63.0 للفرتة 2006-2010 والذي يدل على موؤ�ض�ضات متو�ضطة. ومع اأن قيمة املوؤ�ضر تبني تراجعًا 

م�ضتمرًا خالل الفرتة 2006-2010، حيث انخف�ص املوؤ�ضر وب�ضكل �ضنوي من 63.7 يف عام 2006 اإىل 

62.1 يف عام 2010، اإل اأن حالة املوؤ�ض�ضات بقيت متو�ضطة، كما يبني ذلك امللحق رقم )4(.

جدول رقم )6(

حالة املوؤ�ض�ضات يف الدول العربية ح�ضب الدليل الدويل للمخاطر القطرية

200620082010-20042010-19902005-19842000-1990حالة املوؤ�ض�ضات

43.557.262.363.062.862.1متو�ضط

1144333متدنية للغاية اأقل من 50

520224متدنية 60-50

1117663متو�ضط 70-60

80-70 ...017778

000000متقدمة 100-80

171818181818املجموع

http://www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر
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كما يبني اجلدول رقم )6( اأن عدد الدول ذات املوؤ�ض�ضات املتدنية للغاية كان 3 دول يف عام 

4 دول يف عام  اأما الدول ذات املوؤ�ض�ضات املتدنية فقد كانت  2010 هي العراق وال�ضومال وال�ضودان، 

2010 هي م�ضر ولبنان و�ضوريا واليمن.

وكما يبني امللحق رقم )4(، فقد احتلت الإمارات املرتبة الأوىل بني الدول العربية من حيث 

نوعية املوؤ�ض�ضات ح�ضب موؤ�ضر الدليل الدويل للمخاطر القطرية، وكانت موؤ�ض�ضاتها جيدة وبلغت قيمة 

املوؤ�ضر 78.5 تلتها ُعمان بقيمة موؤ�ضر 74 وقطر بقيمة موؤ�ضر مقدارها 73. وقد كان عدد الدول التي 

�ضنفت موؤ�ض�ضاتها على اأنها متو�ضطة 8 دول يف عام 2010.

ويتجلى �ضعف املوؤ�ض�ضات يف الدول العربية ب�ضكل وا�ضح على موؤ�ضر حماربة الف�ضاد الفرعي، 

واملغرب،  والكويت  الأردن  2010 يف كل من  املوؤ�ضر حتققت يف عام  لهذا  اأعلى قيمة  اأن  حيث يالحظ 

وكانت )3( اأي 50% من القيمة الق�ضوى للموؤ�ضر. وهذا يعني اأن اأف�ضل ما حتقق يف الدول العربية كان 

و�ضلت  الإدارة، حيث  ونوعية  البريوقراطية  موؤ�ضر  على  وينطبق ذلك  املتدنية جدًا.  املوؤ�ض�ضات  �ضمن 

اأق�ضى قيمة لهذا املوؤ�ضر يف الدول العربية يف عام 2010 )2( اأي 50% من القيمة العليا لهذا املوؤ�ضر، 

با�ضتثناء تون�ص، حيث كانت قيمة هذا املوؤ�ضر )3( اأي 75% من القيمة الق�ضوى للموؤ�ضر. وهذا يعني اأن 

املوؤ�ض�ضات يف جميع الدول العربية با�ضتثناء تون�ص بقيت �ضمن املوؤ�ض�ضات املتدنية جدًا. )امللحق رقم 5، 

وامللحق رقم 6(.

حيث  عام،  ب�ضكل  اأف�ضل  وامل�ضاءلة  الدميقراطية  على موؤ�ضر  املوؤ�ض�ضات  ت�ضنيف  كان  وقد 

كانت لبنان يف املرتبة الأوىل، التي اأخذت قيمة املوؤ�ضر يف عام 2010 )5( )83.3%(، الأمر الذي ي�ضع 

املوؤ�ض�ضات اللبنانية �ضمن املوؤ�ض�ضات املتقدمة. تلتها البحرين واملغرب بقيمة للموؤ�ضر 4.5 )75.0%( اأي 

اأن موؤ�ض�ضات البحرين واملغرب على موؤ�ضر الدميقراطية وامل�ضاءلة من بني املوؤ�ض�ضات اجليدة. وجاءت 

العراق بعد ذلك، حيث �ضنفت موؤ�ض�ضاتها على اأنها متو�ضطة، وجاءت بقية الدول العربية �ضمن الدول 

ذات املوؤ�ض�ضات املتدنية اأو املتدنية للغاية )امللحق رقم 7(.

فقد حققت  نقطة،   12 من  واملكون  الفرعي  والجتماعية  القت�ضادية  الظروف  موؤ�ضر  وعلى 

الإمارات العربية اأعلى قيمة للموؤ�ضر بني الدول العربية )9.5 ،79.2%( تلتها الكويت حيث حققت )9( 

نقاط اأي )75%(، اأي اأن الظروف القت�ضادية والجتماعية يف كل من الإمارات والكويت جيدة. وجاء 

ت�ضنيف كل من قطر وال�ضعودية �ضمن املوؤ�ض�ضات املتو�ضطة، وجاء ت�ضنيف املوؤ�ض�ضات يف بقية الدول 

التاأخري يف الظروف  8(. ويعك�ص هذا  للغاية )امللحق رقم  املوؤ�ض�ضات املتدنية واملتدنية  العربية �ضمن 

القت�ضادية والجتماعية يف الدول العربية مبا يف ذلك النفطية، اإل اأن ن�ضيب الفرد من الدخل القومي 
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مل ينعك�ص على �ضكل حت�ضن يف توزيع الدخل. كما اأن جميع الدول العربية مبا يف ذلك الدول النفطية 

عانت من البطالة والت�ضخم، واأن نوعية اخلدمات الجتماعية مل تكن بامل�ضتوى املتوقع.

اأو جيدًا من ال�ضتقرار، مقا�ضًا مبوؤ�ضرات  العربية م�ضتوى متقدمًا  الدول  وقد حققت معظم 

تقي�ص  التي  الأخرى  الفرعية  املوؤ�ضرات  تاأكد هذا من خالل  9(. وقد  ا�ضتقرار احلكومة )امللحق رقم 

النزاعات الدينية والعرقية والنزاعات اخلارجية والداخلية اأن معظم الدول العربية قد حققت م�ضتويات 

نزاعات  من  تعاين  التي  الدول  بع�ص  حققت  كما  املوؤ�ضرات.  هذه  كل  على  ومتقدمة(  )جيدة  مرتفعة 

درجات متدنية جدًا على موؤ�ضرات النزاعات الدينية اأو العرقية اأو اخلارجية والداخلية وهذه الدول هي 

ب�ضكل عام العراق، وال�ضومال وال�ضودان ولبنان و�ضوريا. )املالحق 10، 11، 12، 13، 14(.

القطرية  للمخاطر  الدويل  الدليل  موؤ�ضر  ح�ضب  العربية  الدول  يف  املوؤ�ض�ضات  اأن  القول  خال�ضة 

وكذلك  احلكومة  وفعالية  الف�ضاد  مكافحة  موؤ�ضرات  ح�ضب  خا�ضة  عام،  ب�ضكل  �ضعيفة  الفرعية  وموؤ�ضراته 

 2010-2008 العربية حت�ضنًا يذكر خالل الفرتة الأخرية  الدميقراطية وامل�ضاءلة. ومل حتقق معظم الدول 

ح�ضب موؤ�ضرات الدليل الدويل للمخاطر القطرية هذا، بل حققت يف معظم احلالت تراجعًا وا�ضحًا.

3- ح�سب م�ؤ�سر احلاكمية

للفرتة  احلاكمية  موؤ�ضر  ح�ضب  العربية  للدول  املوؤ�ض�ضاتي  الو�ضع   )7( رقم  اجلدول  يلخ�ص 

1995- 2010. حيث يالحظ تدين و�ضع املوؤ�ض�ضات يف الدول العربية على موؤ�ضر احلاكمية، فلم حتقق 

اأي من الدول العربية قيمة موجبة لهذا املوؤ�ضر. اأي اأن املوؤ�ض�ضات يف جميع الدول العربية كانت �ضمن 

الدول التي ت�ضنف موؤ�ض�ضاتها باملتدنية للغاية، فقد زاد عدد الدول التي ت�ضنف موؤ�ض�ضاتها باملتدنية 

للغاية من 6 دول للفرتة 1996 – 2000 اإىل 9 دول للفرتة 2006-2010. ثم اإىل 10 دول يف عام 2010. 

يف حني تراجع عدد الدول التي كانت ت�ضنف موؤ�ض�ضاتها باملتدنية من 12 دولة للفتـــرة 2000-1996 

اإلـــى 9 دول للفرتة 2006-2010 واإىل 8 دول يف عام 2010.

كما يالحظ من امللحق رقم )17( تراجع قيمة املوؤ�ضر ملعظم الدول العربية يف عام 2010. فقد 

يوؤكد  الرتتيب، كما  واليمن على  وتون�ص  و�ضوريا  وال�ضعودية  ليبيا  الأدنى يف  موؤ�ضر احلاكمية  قيمة  كانت 

امللحق على اأن قيمة املوؤ�ضر العام للحاكمية جلميع الدول العربية للفرتة 1996-2010 كان اأقل من ال�ضفر. 
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اجلدول )7(

الو�ضع املوؤ�ض�ضاتي للدول العربية ح�ضب موؤ�ضر احلاكمية

200620102011-20012010-2005 1998-2000الفرتة
متدنية للغاية

2.5-1.0 

67*9**10***

متدنية

0.0 – 1.0 

121198

متو�ضطة

1 - 0.0 

0000

متقدمة

1-2.5 

0000

18181818املجموع

 http://info.worldbank.org/governance/ingi/sc_country.asp :امل�ضدر    

وقد كان و�ضع الدول العربية على موؤ�ضر التغيري وامل�ضاءلة هو الأدنى، حيث كانت قيمة هذا 

املوؤ�ضر النوعي يف جميع الدول العربية اأقل من ال�ضفر وكان عدد الدول العربية التي ت�ضنف موؤ�ض�ضاتها 

2010 كما كان و�ضع التعبري  12 دولة يف عام  للغاية  اأنها متدنية  ح�ضب موؤ�ضر التعبري وامل�ضاءلة على 

وامل�ضاءلة يف باقي الدول العربية وعددها 9 متدٍن ومل حتقق اأي من الدول العربية امل�ضتوى املتو�ضط على 

هذا املوؤ�ضر الفرعي منذ عام 1996. كما يبني اجلدولن رقم )8( وامللحق رقم )18(.

اجلدول رقم )8(

حالة الدول العربية ح�ضب موؤ�ضر التعبري وامل�ضاءلة

2000-19962005-20022010-200620092010
متدنية للغاية

 2.5- ـــ1-
810121412

متدنية

1- ـــــ �ضفر
1311979

متو�ضطة 

�ضفر-1
00000

متقدمة

2.5  -  1 

00000

2121212121املجموع

http://info.worldbank.org/governance/ingi/sc_country.asp :امل�ضدر      

تراجعه  الرغم من  الف�ضاد على  موؤ�ضر حماربة  بكثري على  اأف�ضل  العربية  الدول  و�ضع  وكان 

خالل الفرتة 1996-2010، حيث يبني اجلدول رقم )9( اأن عدد الدول العربية التي عانت من م�ضتوى 

2010، كما  6 دول يف عام  – 2000 اإىل   1996 3 دول للفرتة  متدٍن للغاية ملحاربة الف�ضاد قد زاد من 

 1996 الف�ضاد من )7( دول يف الفرتة  التي تتمتع مب�ضتوى متو�ضط ملحاربة  نق�ص عدد الدول العربية 
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التي حققت م�ضتوى متدٍن ملكافحة  العربية  الدول  2010، ونق�ص عدد  اإىل )6( دول يف عام   2000-

الف�ضاد من 11 دولة للفرتة 1996 – 2000 اإىل 8 دول يف عام 2010. اأما الدول التي تتمتع مب�ضتوى 

 2005 –  2002 – 2000 اإىل دولتني للفرتة   1996 متقدم ملحاربة الف�ضاد، فقد زاد من �ضفر للفرتة 

ونق�ص اإىل دولة واحدة يف عام 2010.

جدول رقم )9(

حالة الدول العربية ح�ضب موؤ�ضر حماربة الف�ضاد للفرتة 1996 - 2000

2000-19962005-20022010-200620092010
متدنية للغاية 

2.5- ـــ1-
33446

متدنية

111101098- ـــــ �ضفر

متو�ضطة

 �ضفر-1
76566

متقدمة

2.5  -  1 

02221

2121212121املجموع

http://info.worldbank.org/governance/ingi/sc_country.asp :امل�ضدر   

وعند الرتكيز على الفرتة 2009 -2010، يالحظ اأن قيمة موؤ�ضر مكافحة الف�ضاد قد تراجع 

يف كل من جيبوتي وم�ضر ولبنان وموريتانيا، اإل اأن م�ضتوى مكافحة الف�ضاد يف هذه الدول بقي �ضمن 

امل�ضتوى املتدين، وقد تراجع و�ضع �ضوريا من متدٍن اإىل متدٍن للغاية، اأما و�ضع تون�ص فقد تراجع من 

متو�ضط اإىل متدٍن، كما يبني امللحق )19(.

ليبيا  مثل:  للغاية  املتدين  امل�ضتوى  ذات  العربية  الدول  بع�ص  يف  املوؤ�ضر  قيمة  تراجعت  كما 

مب�ضتوى  تتمتع  التي  العربية  الدول  بع�ص  بني  املوؤ�ضر  قيمة  تراجعت  فقد  كذلك  واليمن،  وال�ضودان 

متو�ضط من مكافحة الف�ضاد مثل البحرين والأردن والكويت وعمان.

كما تراجع و�ضع الإمارات العربية من م�ضتوى متقدم اإىل جيد، وتراجعت قيمة املوؤ�ضر لدولة 

تلتها الإمارات  الف�ضاد،  لتبقى بامل�ضتوى املتقدم وحتل باملرتبة الأوىل يف مكافحة  قطر ب�ضكل طفيف 

العربية املتحدة ثم الكويت فعمان. امللحق رقم )19(. 

ويف جمال فعالية احلكومة، فاإن اجلدول رقم )10(، يبني تراجعًا طفيفًا يف اأداء الدول العربية،   

حيث زاد عدد الدول العربية التي تعاين من م�ضتوى متدٍن للغاية يف فعالية احلكومة من 4 دول للفرتة 

1996-2000 اإىل 5 دول يف عامي 2009 و2010، وزاد عدد الدول التي تعاين من م�ضتوى متدٍن على 
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موؤ�ضر فعالية احلــكومة من 8 دول للفـــرتة 1996 -2000 اإىل 9 دول لعامي 2009 و2010. ونق�ص عدد 

الدول التي تتمتع مب�ضتوى متو�ضط لفاعلية احلكومة من 9 دول خالل الفرتة 1996 -2000 اإىل 7 دول يف 

عام 2010، وحققت قطر م�ضتوى متقدمًا لفاعلية احلكومة لعام 2009، ثم تراجعت اإىل م�ضتوى املتو�ضط 

الدول  معظم  يف  تراجع  قد  احلكومة  فعالية  موؤ�ضر  قيمة  اأن   )20( رقم  امللحق  وي�ضري   .2010 عام  يف 

العربية، بغ�ص النظر عن ت�ضنيفها مابني عامي 2009 و2010، ويالحظ عدم حت�ضن قيمة املوؤ�ضر اإل يف 

عدد قليل جدًا من الدول العربية وقد كان التح�ضن ب�ضكل جزئي ومل يوؤثر على م�ضتوى فعالية احلكومة يف 

هذه الدول، حيث ارتفعت قيمة املوؤ�ضر للجزائر من 0.59 اإىل 0.56 والعراق من �ضالب 1.26 اإىل �ضالب 

1.23، ولبنان من �ضالب 0.67 اإىل �ضالب 0.34، كذلك فقد حت�ضن م�ضتوى فعالية احلكومة اليمنية من 

�ضالب 1.12 اإىل �ضالب 1.03.

جدول رقم )10(

و�ضع الدول العربية ح�ضب موؤ�ضر فعالية احلكومة للفرتة 1996 - 2010

1996-20002002-20052006-201020092010
متدنية للغاية

 )-2.5( ــ )1-(

45655

متدنية 

)1-( - �ضفر

89899

متو�ضطة 

�ضفر- )-1(
97767

متقدمة

)2.5( -)1( 

00010

2121212121املجموع

http://info.worldbank.org/governance/ingi/sc_country.asp :امل�ضدر

رابعًا: خامتـــــة 

يتبني من التحليل ال�ضابق اأن �ضجل التطورات املوؤ�ض�ضاتية يف الدول العربية مل ي�ضهد اأي تقدم ملمو�ص   

على مر العقود الثالثة املا�ضية. اإذ يت�ضح من خالل موؤ�ضرات بيت احلرية اأن معظم الدول العربية ت�ضنف 

�ضمن الدول غري احلرة وقليل منها حرة جزئيًا، بينما مل ت�ضنف اأي واحدة �ضمن قائمة الدول احلرة. 

وي�ضري موؤ�ضر الدليل الدويل للمخاطر اإىل حت�ضن متوا�ضع للدول العربية خالل الفرتة -2010  

1984 رغم ت�ضجيل تراجع م�ضتمر يف الفرتة 2006-2010. ويتجلى �ضعف املوؤ�ض�ضات يف الدول العربية 

يظهر  فيما  الإدارة.  ونوعية  والبريوقراطية  الف�ضاد  حماربة  موؤ�ضري  خالل  من  الفرعية  املوؤ�ضرات  يف 

والظروف  والبحرين  واملغرب  لبنان  حال  يف  وامل�ضاءلة  الدميوقراطية  جمالت  يف  املوؤ�ض�ضات  حت�ضن 

الجتماعية والقت�ضادية يف حالة الإمارات والكويت مثاًل.
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اأما موؤ�ضر احلاكمية للبنك الدويل فيكر�ص حالة ال�ضعف امل�ضجل يف املوؤ�ض�ضات العربية. حيث   

مت ت�ضنيف كل الدول يف مراتب متدنية اإىل متدنية للغاية. اإذ كان و�ضع الدول العربية الأدنى يف جمال 

التعبري وامل�ضاءلة رغم حت�ضن و�ضعها يف جمال حمُاربة الف�ضاد.

تباين  رغم  العربية  الدول  �ضعفًا كبريًا يف  املوؤ�ض�ضات  لقيا�ص  الكلية  املوؤ�ضرات  اإجماًل، تظهر   

نتائج بع�ص املوؤ�ضرات الفرعية؛ حيث يالحظ تقدم يف بع�ضها وتراجع اأو ا�ضتقرار يف بع�ضها الآخر.

اله�ام�س

)1(  مت و�ضف هذا املوؤ�ضر بالتف�ضيل يف علي، عبدالقادر علي 2007 واعتمد هذا اجلزء من الورقة على نف�ص امل�ضدر.

املراجع العربية

العربي  املعهد  التنمية٬  ج�ضر   ٬ 60 العدد  املوؤ�ض�ضات،  قيا�ص  علي 2007: موؤ�ضرات  لقادر  علي، عبدا 

للتخطيط؛ الكويت.

 الإمام، عماد 2005: املوؤ�ض�ضات والتنمية، العدد 42 ٬ ج�ضر التنمية٬ املعهد العربي للتخطيط؛ الكويت.

املراجع االجنليزية

Daron Acemoglu, Simon Johnson, James A. Robinson and Pierre Yared )2005(, 
Income and Democracy, Massachusetts Institute of Technology WP/05/05

Limam, Imad )1999(, Institutional reform and Development in the MENA 
Region, Arab Planning Institute and The Economic Research Forum for the Arab 
Countries, Iran and Turkey.

امل�اقع االإلكرتونية

    www.freedomhome.org/reports :موؤ�ضر بيت احلرية

 http://info.worldbank.org/governance/ingi/sc_country.asp  : موؤ�ضر احلاكمية

http://www.prsgroub.com/icrg.aspx  :موؤ�ضر الدليل الدويل للمخاطر القطرية  
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امللحق رقم )1(: بيت احلرية للحقوق ال�ضيا�ضية

2011-1972

 Year)s(

covered1980-19721989-19811999-19902005-20002010-200620072008200920102011

 PRPRPRPRPRPRPRPRPRPR

6.15.95.966.06.06.06.06.06.0اجلزائر

5.65.16.45.55.45.06.06.06.06.0البحرين

4.65.24.55.03.23.03.03.03.03.0جزر القمر

3.05.35.44.55.25.05.06.06.06.0جيبوتي

5.54.85.76.06.06.06.06.06.06.0م�ضر

7.06.77.06.85.66.05.05.05.05.0العراق

6.05.44.05.05.45.06.06.06.06.0الأردن

5.05.15.24.04.04.04.04.04.04.0الكويت

3.35.25.95.85.05.05.05.05.05.0لبنان

6.66.17.07.07.07.07.07.07.07.0ليبيا

6.06.86.55.75.46.06.06.06.06.0موريتانيا

4.44.05.05.05.05.05.05.05.05.0املغرب

6.56.06.06.06.06.06.06.06.06.0ُعمان

5.55.26.96.06.06.06.06.06.06.0قطر

6.06.17.077.07.07.07.07.07.0ال�ضعودية

7.07.07.06.07.07.07.07.07.07.0ال�ضومال

5.85.17.07.07.07.07.07.07.07.0ال�ضودان

5.95.97.07.07.07.07.07.07.07.0�ضوريا

6.05.45.86.06.87.07.07.03.03.0تون�ص

5.65.16.16.06.06.06.06.06.06.0الإمارات

6.15.85.25.35.45.06.06.06.06.0اليمن

  ......   5.55.3اليمن، �ضمال

  ......   6.86.2اليمن، جنوب

www.freedomhome.org/reports :امل�ضدر
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امللحق رقم )2(: موؤ�ضر بيت احلرية للحقوق املدنية

2011-1972

 Year)s(

covered1980-19721989-19811999-19902005-20002010-200620072008200920102011

  CL CL CL CL CL CLCLCLCLCL

6.05.85.55.05.05.05.05.05.05.0اجلزائر

4.35.05.75.25.05.05.05.05.06.0البحرين

3.85.43.84.04.04.04.04.04.04.0جزر القمر

4.05.95.85.05.05.05.05.05.05.0جيبوتي

4.84.35.65.55.05.05.05.05.05.0م�ضر

6.96.97.06.06.06.06.06.06.06.0العراق

6.05.34.14.54.65.05.05.05.05.0الأردن

3.84.45.25.04.24.04.05.05.05.0الكويت

3.34.44.84.83.64.03.03.03.04.0لبنان

6.36.17.077.07.07.07.07.06.0ليبيا

6.06.05.94.84.65.05.05.05.05.0موريتانيا

4.44.94.74.54.04.04.04.04.04.0املغرب

6.06.05.95.05.05.05.05.05.05.0ُعمان

5.05.05.85.75.05.05.05.05.05.0قطر

6.06.86.86.86.06.06.06.06.07.0ال�ضعودية

6.67.07.07.07.07.07.07.07.07.0ال�ضومال

5.65.577.07.07.07.07.07.07.0ال�ضودان

6.67.07.07.06.06.06.06.06.07.0�ضوريا

5.04.64.95.05.05.05.05.05.04.0تون�ص

5.05.05.05.55.05.05.05.05.06.0الإمارات

5.86.05.55.35.05.05.05.05.06.0اليمن

 ........   4.75.0اليمن، �ضمال

 ........   7.07.0اليمن، جنوب

www.freedomhome.org/reports :امل�ضدر
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امللحق رقم )3(: موؤ�ضر بيت احلرية

2011-1972

 Year)s(

covered1980-19721989-19811999-19902005-20002010-200620072008200920102011

AveragesStatusStatusStatusStatusStatusStatusStatusStatusStatusStatus

6.15.85.75.55.55.55.55.55.55.5اجلزائر

4.95.16.15.35.2555.55.56البحرين

4.25.44.24.53.643.53.53.53.5جزر القمر

3.55.85.64.85.15555.55.5جيبوتي

5.14.55.75.85.55.55.55.55.55.5م�ضر

6.96.87.06.45.8665.55.55.5العراق

6.05.34.14.85.04.555.55.55.5الأردن

4.44.75.24.54.14444.54.5الكويت

3.34.95.45.34.34.54.5444.5لبنان

6.46.17.07.07.077776.5ليبيا

6.16.46.25.35.045.55.55.55.5موريتانيا

4.44.44.94.84.54.54.54.54.54.5املغرب

6.26.06.05.55.55.55.55.55.55.5ُعمان

5.25.16.45.85.55.55.55.55.55.5قطر

6.06.46.96.96.56.56.56.56.57ال�ضعودية

6.87.07.06.57.077777ال�ضومال

5.65.37.07.07.077777ال�ضودان

6.26.57.07.06.56.56.56.56.57�ضوريا

5.55.05.45.55.966663.5تون�ص

5.35.15.65.85.55.55.55.55.56الإمارات

6.05.95.45.35.2555.55.56اليمن

        5.15.1اليمن، �ضمال

        6.86.6اليمن، جنوب

www.freedomhome.org/reports :امل�ضدر
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امللحق رقم )4(: موؤ�ضر الدليل الدويل للمخاطر القطرية يف الدول العربية

1990-19842000-19912005-20012010-200620082010
6148.248.362.462.561اجلزائر
50.565.474.473.47472البحرين

46.361.264.461.360.559م�ضر
32.331.434.535.932.541.5العراق
45.166.669.8727270الأردن
49.06473.676.878.573الكويت

16.951.260.656.956.557لبنان
38.459.56267.36867ليبيا

46.466.671.170.668.570املغرب
55.771.275.876.17774ُعمان
50.267.774.273.17373قطر

52.16567.3696969.5ال�ضعودية
35.123.327.824.52424.5ال�ضومال
25.42743.544.1343.541ال�ضودان

39.36564.258.1357.558�ضوريا
5068.47372.572.572تون�ص

45.16775.978.8879.578.5الإمارات 
6061.360.886256.5 اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر                  

امللحق رقم )5(: موؤ�ضر حماربة الف�ضاد

 1990-19842000-19912005-20012010-200620082010
3.92.91.61.51.51.525.0اجلزائر
3.03.52.22.02.02.033.3البحرين

1.92.81.61.92.02.033.3م�ضر
2.71.11.31.11.01.525.0العراق
3.03.83.03.03.03.050.0الأردن
3.02.72.12.93.03.050.0الكويت

2.71.91.01.01.01.016.7لبنان
3.03.92.31.51.51.525.0ليبيا

2.43.02.92.93.03.050.0املغرب
3.03.02.62.52.52.541.7ُعمان
2.02.02.12.52.52.541.7قطر

2.72.02.02.02.02.033.3ال�ضعودية
4.01.41.01.01.01.016.7ال�ضومال
1.91.61.01.01.01.016.7ال�ضودان

1.93.72.02.02.02.033.3�ضوريا
3.03.02.22.02.02.033.3تون�ص

3.02.12.02.12.02.541.7الإمارات 
NA3.02.22.02.02.033.3اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر
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امللحق رقم )6(:موؤ�ضر البريوقراطية 

 1990-19842000-19912005-20012010-200620082010
1.71.52.02.02250.0اجلزائر
3.02.52.02.02250.0البحرين

1.72.02.02.02250.0م�ضر
0.90.40.00.401.537.5العراق
2.02.32.02.02250.0الأردن
2.01.82.02.02250.0الكويت

0.91.22.02.02250.0لبنان
0.91.61.01.01125.0ليبيا

2.42.02.02.02250.0املغرب
2.02.62.02.02250.0ُعمان
1.01.92.02.02250.0قطر

2.92.12.02.02250.0ال�ضعودية
0.80.00.00.0000.0ال�ضومال
0.00.91.01.01125.0ال�ضودان

0.91.61.01.111.537.5�ضوريا
2.02.02.02.02250.0تون�ص

2.02.33.03.03375.0الإمارات 
NA1.71.01.01125.0اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر

امللحق رقم )7(: موؤ�ضر الدميقراطية وامل�ضاءلة

 1990-19842000-19912005-20012010-2006200820102010%
2.42.92.74.34.53.558.3اجلزائر
2.01.43.04.04.54.575.0البحرين

3.93.32.02.12.02.033.3م�ضر
2.70.70.24.04.04.066.7العراق
2.04.04.03.83.03.050.0الأردن
1.43.13.03.03.03.050.0الكويت

1.73.45.05.05.05.083.3لبنان
1.91.71.01.01.01.016.7ليبيا

2.02.44.24.84.54.575.0املغرب
3.01.81.01.01.01.016.7ُعمان
2.01.62.02.02.02.033.3قطر

1.91.10.10.60.51.016.7ال�ضعودية
2.20.31.01.01.01.016.7ال�ضومال
1.11.13.12.02.02.033.3ال�ضودان

1.91.71.01.01.01.016.7�ضوريا
3.02.42.02.02.02.033.3تون�ص

1.92.02.02.42.52.541.7الإمارات 
NA4.03.63.94.03.558.3اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر   
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امللحق رقم )8(:موؤ�ضر الظروف القت�ضادية والجتماعية 

 1990-19842000-19912005-20012010-200620082010%
6.15.04.05.66.05.041.7اجلزائر
5.35.97.68.08.57.058.3البحرين

4.35.75.65.15.05.041.7م�ضر
4.42.41.00.50.50.54.2العراق
5.35.24.74.54.54.537.5الأردن
7.47.110.29.810.09.075.0الكويت

2.64.75.85.15.05.041.7لبنان
4.45.34.64.95.05.041.7ليبيا

5.35.64.65.04.56.554.2املغرب
5.78.59.19.110.07.058.3ُعمان
7.07.18.08.18.08.066.7قطر

7.07.36.56.56.57.562.5ال�ضعودية
4.01.30.80.00.00.00.0ال�ضومال
3.72.52.12.42.52.016.7ال�ضودان

5.06.45.85.45.55.041.7�ضوريا
5.06.35.66.46.56.050.0تون�ص

5.38.19.710.310.59.579.2الإمارات 
NA4.64.65.15.54.537.5اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر         

امللحق رقم )9(: موؤ�ضر ا�ضتقرار احلكومة

 1990-19842000-19912005-20012010-200620082010%
8.37.68.79.69.010.083.3اجلزائر
5.38.311.18.68.08.066.7البحرين

6.38.510.29.59.58.570.8م�ضر
4.46.69.16.95.08.066.7العراق
6.68.510.010.411.09.579.2الأردن
6.17.89.88.99.57.058.3الكويت

2.67.58.86.96.58.066.7لبنان
5.47.810.210.610.511.091.7ليبيا

7.19.310.39.69.08.570.8املغرب
6.09.111.011.011.011.091.7ُعمان
4.88.511.411.511.511.595.8قطر

6.48.79.710.010.010.083.3ال�ضعودية
4.02.65.56.05.56.050.0ال�ضومال
2.65.510.08.98.57.058.3ال�ضودان

6.49.510.710.010.010.083.3�ضوريا
5.68.711.011.011.011.091.7تون�ص

5.38.410.211.011.011.091.7الإمارات 
NA7.710.210.010.59.075.0اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر          
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امللحق رقم )10(: موؤ�ضر النزاعات الدينية 

 1984-19901991-20002001-20052006-201020082010
4.71.10.42.52.52.541.7اجلزائر
3.03.54.24.03.53.558.3البحرين

2.12.22.63.03.03.050.0م�ضر
2.94.63.71.41.51.016.7العراق
2.33.13.24.04.04.066.7الأردن
2.33.02.03.84.04.066.7الكويت

1.02.82.62.52.52.541.7لبنان
2.14.14.05.05.05.083.3ليبيا

2.03.84.45.05.05.083.3املغرب
4.04.34.04.04.04.066.7ُعمان
3.03.94.04.04.04.066.7قطر

1.03.23.03.13.03.558.3ال�ضعودية
4.23.03.03.03.03.050.0ال�ضومال
1.00.51.22.02.02.033.3ال�ضودان

2.64.35.05.05.05.083.3�ضوريا
2.64.55.45.15.05.083.3تون�ص

1.93.84.04.04.04.066.7الإمارات 
NA3.94.04.04.04.066.7اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر    

امللحق رقم )11(:موؤ�ضر النزاعات العرقية 

 1990-19842000-19912005-20012010-200620082010
3.73.42.13.53.53.558.3اجلزائر
2.04.14.84.95.04.575.0البحرين

3.45.16.05.55.05.083.3م�ضر
1.61.42.22.52.52.541.7العراق
3.04.75.04.84.54.575.0الأردن
2.34.35.05.05.05.083.3الكويت

0.04.15.05.05.05.083.3لبنان
4.04.62.45.05.05.083.3ليبيا

3.34.65.04.54.54.575.0املغرب
4.04.65.05.05.05.083.3ُعمان
4.05.56.06.06.06.0100.0قطر

3.14.85.05.05.05.083.3ال�ضعودية
3.71.62.02.02.02.033.3ال�ضومال
1.00.01.11.51.51.525.0ال�ضودان

4.05.55.63.33.03.050.0�ضوريا
5.44.75.05.05.05.083.3تون�ص

1.93.84.05.05.05.083.3الإمارات 
NA4.53.44.04.04.066.7اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر  
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امللحق رقم )12(: موؤ�ضر النزاعات اخلارجية

 
1990-19842000-19912005-20012010-200620082010

9.310.510.610.310.510.587.5اجلزائر
7.010.611.011.011.011.091.7البحرين

7.79.810.210.410.510.083.3م�ضر
1.95.04.46.15.57.058.3العراق
5.310.010.111.011.011.091.7الأردن
4.19.49.211.011.011.091.7الكويت

0.05.77.27.47.07.058.3لبنان
4.68.710.210.410.510.083.3ليبيا

6.49.810.110.310.010.083.3املغرب
7.710.810.210.010.010.083.3ُعمان
7.09.39.08.58.58.570.8قطر

6.69.19.79.610.08.570.8ال�ضعودية
6.06.74.34.04.04.537.5ال�ضومال
4.96.89.59.09.09.075.0ال�ضودان

3.99.68.57.67.58.066.7�ضوريا
6.110.311.211.111.011.091.7تون�ص

6.09.710.610.511.011.091.7الإمارات 
NA9.59.99.810.09.075.0اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر    

امللحق رقم )13(: موؤ�ضر النزاعات ال�ضيا�ضية والع�ضكرية

 1990-19842000-19912005-20012010-200620082010
2.60.60.63.03.03.050.0اجلزائر
5.04.23.03.03.03.050.0البحرين

1.73.03.03.03.03.050.0م�ضر
1.00.50.00.00.00.00.0العراق
2.94.45.05.05.05.083.3الأردن
4.04.65.05.05.05.083.3الكويت

1.43.32.22.02.02.033.3لبنان
1.02.83.03.03.03.050.0ليبيا

2.63.94.04.04.04.066.7املغرب
2.04.45.05.05.05.083.3ُعمان
4.04.44.04.04.04.066.7قطر

3.34.95.05.05.05.083.3ال�ضعودية
2.21.11.01.01.01.016.7ال�ضومال
1.40.20.00.00.00.00.0ال�ضودان

1.32.02.02.02.02.033.3�ضوريا
3.63.94.04.04.04.066.7تون�ص

4.04.95.05.05.05.083.3الإمارات 
NA3.84.04.04.04.066.7اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر    
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امللحق رقم )14(: موؤ�ضر النزاعات الداخلية

 1990-19842000-19912005-20012010-200620082010
9.34.75.48.58.58.570.8اجلزائر
5.09.69.59.410.010.083.3البحرين

6.48.29.88.58.58.570.8م�ضر
3.63.95.84.03.56.554.2العراق
5.69.89.29.610.09.579.2الأردن
5.310.010.49.39.58.570.8الكويت

0.48.08.27.58.07.058.3لبنان
5.18.810.211.311.511.595.8ليبيا

5.610.19.18.37.57.562.5املغرب
8.010.410.210.010.010.083.3ُعمان
7.010.610.39.59.59.579.2قطر

6.49.98.89.19.09.075.0ال�ضعودية
3.72.04.64.04.03.529.2ال�ضومال
2.02.46.56.46.05.545.8ال�ضودان

5.411.011.210.410.510.083.3�ضوريا
6.710.810.910.510.510.587.5تون�ص

4.710.910.810.310.010.083.3الإمارات 
NA8.18.47.17.05.545.8اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر    

امللحق رقم )15(: موؤ�ضر القانون

 1990-19842000-19912005-20012010-200620082010
2.12.42.23.03.03.0اجلزائر
4.05.05.05.05.05.0البحرين

2.43.44.03.83.53.5م�ضر
1.41.71.81.51.51.5العراق
2.04.14.04.04.04.0الأردن
2.94.45.05.05.05.0الكويت

1.03.34.04.04.04.0لبنان
1.44.24.04.04.04.0ليبيا

2.05.05.65.05.05.0املغرب
3.34.65.05.05.05.0ُعمان
3.04.95.45.05.05.0قطر

3.94.75.05.05.05.0ال�ضعودية
3.01.51.70.50.50.5ال�ضومال
1.92.12.42.52.52.5ال�ضودان

1.94.25.05.05.05.0�ضوريا
2.04.35.05.05.05.0تون�ص

2.93.94.04.04.04.0الإمارات 
NA2.82.02.02.02.0اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر            
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امللحق رقم )16(: موؤ�ضر ال�ضتثمار

 
1990-19842000-19912005-20012010-200620082010

6.95.68.08.68.58.0اجلزائر
5.86.811.011.511.511.5البحرين

4.47.27.46.56.56.5م�ضر
4.93.15.07.57.57.5العراق
5.36.79.610.010.010.0الأردن
8.15.89.911.311.510.5الكويت

2.65.38.88.58.58.5لبنان
4.66.09.19.610.09.0ليبيا

5.37.18.99.49.59.5املغرب
7.07.110.711.511.511.5ُعمان
5.38.010.010.010.010.0قطر

7.07.210.511.011.011.0ال�ضعودية
3.31.82.92.02.02.0ال�ضومال
4.03.45.67.57.57.5ال�ضودان

4.35.56.45.45.05.5�ضوريا
5.07.58.78.48.58.5تون�ص

6.47.110.611.411.511.0الإمارات 
NA6.48.08.08.08.0اليمن

www.prsgroub.com/icrg.aspx :امل�ضدر            

ملحق رقم )17(: موؤ�ضر احلاكمية 

ياأخذ القيم ما بني -2.5 )الأقل( و + 2.5 الأعلى

199619982000200220032004200520062007200820092010الدولة
1.01-1.03-0.98-0.99-0.94-0.74-0.76-1.11-1.06-1.18-1.43-1.28-اجلزائر
0.85-0.78-0.89-0.88-0.92-0.77-0.61-0.69-0.62-1.06-1.03-0.76-البحرين
1.14-1.13-1.13-1.19-1.09-1.05-0.65-0.57-0.60-0.62-1.06-1.00-جيبوتي

1.2-1.13-1.18-1.2-1.22-0.96-0.99-1.08-1.06-0.82-0.85-0.74-م�ضر
1.05-1.05-1.21-1.25-1.3-1.37-1.62-1.48-2.03-1.99-1.92-1.97-العراق
0.83-0.82-0.73-0.69-0.67-0.50-0.58-0.72-0.77-0.25-0.40-0.22-الأردن
0.50-0.46-0.53-0.48-0.58-0.47-0.36-0.44-0.38-0.28-0.29-0.18-الكويت

0.33-0.37-0.43-0.47-0.39-0.32-0.37-0.54-0.74-0.28-0.36-0.27-لبنان
1.91-1.88-1.88-1.93-1.96-1.88-1.74-1.78-1.8-1.62-1.62-1.43-ليبيا

0.77-0.80-0.78-0.78-0.72-0.74-0.59-0.86-0.51-0.50-0.23-0.36-املغرب
1.05-1.03-1.01-1.03-1.11-0.88-0.63-0.92-0.73-0.65-0.67-0.49-ُعمان
0.97-0.97-0.89-0.90-0.75-0.38-0.44-0.65-0.61-0.52-0.75-0.65-قطر

1.77-1.77-1.67-1.61-1.68-1.33-1.41-1.63-1.64-1.49-1.52-1.39-ال�ضعودية
1.68-1.67-1.7-1.72-1.76-1.54-1.52-1.65-1.58-1.52-1.47-1.32-�ضوريا
1.34-1.29-1.26-1.27-1.23-1.01-0.81-0.95-0.95-0.71-0.77-0.53-تون�ص

0.89-0.82-0.91-0.94-1.01-0.76-0.78-1.07-0.71-0.56-0.57-0.42-الإمارات
0.85-0.99-0.93-0.88-0.64-0.77-1.02-1.29-1.21-1.1-0.98-0.99-فل�ضطني

1.28-1.25-1.21-1.13-1.18-1.06-0.93-0.94-1.21-0.84-0.8-0.71-اليمن

www.worldbank.org/governance/wgi/index.asp :امل�ضدر  



- 31 -

امللحق رقم )18(: قيمة موؤ�ضر التعبري وامل�ضاءلة للدول العربية

للفرتة 1996 - 2010

Voice and Account. 1996-2000 2002-2005 2006-2010 2009 2010
Algeria -1.32 -0.91 -1.00 -1.04 -1.01

Bahrain -1.05 -0.67 -0.84 -0.83 -0.85

Djibouti -0.80 -0.74 -1.13 -1.11 -1.14

Egypt، Arab Rep. -0.89 -1.00 -1.18 -1.12 -1.2

Iraq -1.97 -1.66 -1.24 -1.17 -1.05

Jordan -0.34 -0.63 -0.75 -0.85 -0.83

Kuwait -0.34 -0.37 -0.50 -0.54 -0.5

Lebanon -0.34 -0.53 -0.39 -0.33 -0.33

Libya -1.68 -1.80 -1.94 -1.89 -1.91

Mauritania -0.86 -1.00 -0.87 -1.01 -0.89

Morocco -0.43 -0.64 -0.76 -0.79 -0.77

Oman -0.78 -0.75 -1.04 -1.08 -1.05

Qatar -0.74 -0.54 -0.80 -0.89 -0.97

Saudi Arabia -1.47 -1.50 -1.70 -1.77 -1.77

Somalia -1.93 -1.69 -1.92 -1.99 -2

Sudan -1.78 -1.56 -1.66 -1.59 -1.71

Syrian Arab Republic -1.54 -1.55 -1.71 -1.63 -1.68

Tunisia -0.78 -0.92 -1.27 -1.27 -1.34

United Arab Emirates -0.72 -0.75 -0.94 -0.87 -0.89

West Bank and Gaza -0.93 -1.07 -0.86 -1.01 -0.85
Yemen، Rep. -0.88 -1.03 -1.18 -1.27 -1.28

www.worldbank.org/governance/wgi/index.asp :امل�ضدر      
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امللحق رقم )19(: و�ضع الدول العربية على موؤ�ضر حماربة الف�ضاد

للفرتة 1996 -2010

Control of Corruption 1996-2000 2002-2005 2006-2010 2009 2010
Algeria -0.65 -0.56 -0.45 -0.49 -0.48

Bahrain 0.16 0.63 0.32 0.30 0.25

Djibouti -0.54 -0.66 -0.37 -0.26 -0.31

Egypt، Arab Rep. -0.35 -0.50 -0.58 -0.41 -0.56

Iraq -1.51 -1.39 -1.44 -1.38 -1.32

Jordan -0.04 0.27 0.29 0.27 0.04

Kuwait 0.84 1.00 0.53 0.42 0.35

Lebanon -0.33 -0.48 -0.87 -0.80 -0.84

Libya -0.91 -0.82 -0.99 -1.10 -1.26

Mauritania -0.12 0.04 -0.65 -0.66 -0.68

Morocco 0.27 -0.12 -0.25 -0.23 -0.16

Oman 0.36 0.61 0.45 0.48 0.37

Qatar 0.47 0.82 1.28 1.64 1.52

Saudi arabia -0.58 -0.15 -0.05 0.08 0.15

Somalia -1.74 -1.59 -1.82 -1.73 -1.73

Sudan -1.02 -1.27 -1.31 -1.24 -1.33

Syrian Arab Republic -0.82 -0.51 -1.01 -0.96 -1.05

Tunisia 0.05 0.35 -0.02 0.02 -0.13

United Arab Emirates 0.22 1.12 1.01 1.04 0.98

West Bank and Gaza -0.64 -0.89 -0.77 -0.44 -0.31
Yemen، Rep. -0.64 -0.86 -0.87 -1.03 -1.14

www.worldbank.org/governance/wgi/index.asp :امل�ضدر           
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امللحق رقم )20(

موؤ�ضر فعالية احلكومة يف الدول العربية

للفرتة 1996 -2010

Gov. Effectiveness 1996-2000 2002-2005 2006-2010 2009 2010
Algeria -0.93 -0.54 -0.57 -0.59 -0.56

Bahrain 0.62 0.54 0.50 0.62 0.59

Djibouti -0.70 -0.77 -0.92 -0.91 -0.99

Egypt، Arab Rep. -0.23 -0.37 -0.43 -0.30 -0.43

Iraq -1.82 -1.73 -1.49 -1.26 -1.23

Jordan 0.11 0.16 0.23 0.28 0.08

Kuwait 0.18 0.29 0.17 0.21 0.10

Lebanon 0.01 -0.33 -0.52 -0.67 -0.34

Libya -1.03 -0.93 -1.09 -1.12 -1.21

Mauritania -0.10 -0.21 -0.87 -0.90 -0.93

Morocco 0.01 -0.09 -0.09 -0.11 -0.17

Oman 0.61 0.57 0.54 0.65 0.59

Qatar 0.56 0.60 0.71 1.13 0.94

Saudi arabia -0.24 -0.36 -0.11 -0.17 -0.08

Somalia -1.95 -1.94 -2.33 -2.30 -2.24

Sudan -1.19 -1.30 -1.29 -1.32 -1.37

Syrian Arab Republic -0.69 -1.03 -0.73 -0.61 -0.55

Tunisia 0.53 0.54 0.43 0.41 0.19

United Arab Emirates 0.67 0.76 0.86 0.93 0.78

West Bank and Gaza -0.82 -1.08 -1.01 -0.87 -0.42
Yemen، Rep. -0.63 -0.86 -1.02 -1.12 -1.03

www.worldbank.org/governance/wgi/index.asp :امل�ضدر       
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�سدر عن هذه ال�سل�سلة:

التحرير بعد  ما  لظروف  الكويت  بدولة  والنقدية  املالية  ال�ضيا�ضات  مواءمة   -  1
د. يو�ضف البراهيم ، د. اأحمد الكواز  

حتريرها بعد  الكويت  يف  ال�ضكانية  وال�ضيا�ضات  الأو�ضاع   -  2
د. ابراهيم العي�ضوي )حمرر(  

الكويت يف  والتنمية  التعمري  اإعادة   -  3
د. عمرو حمي الدين  

العربية الأقطار  يف  القت�ضادي  الإ�ضالح  ق�ضايا  بع�ص   -  4
د. جميل طاهر ، د. ريا�ص دهال ، د. عمادالمام  

العربي الوطن  يف  والعمالة  التعليم  وتخطيط  الب�ضرية  املوارد  اإدارة   -  5
د. حممد عدنان وديع  

العربية الأقطار  يف  التخطيط  م�ضتقبل  حول   -  6
د. ابراهيم العي�ضوي  

العمل �ضوق  على  واأثرها  التعليم  م�ضاكل    -  7
د. حممد عدنان وديع   

العربية الدول  يف  الإقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  و�ضياغة  الدولية  التنمية  اأهداف   -  8
د. علي عبد القادر علي  

احلديث العربي  القت�ضاد  يف  النمو  حتديات   -  9
د. عماد الإمام  

العربية؟ الدول  منو  معدلت  على  الكلية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  توؤثر  هل   -  10
د. علي عبد القادر علي  

الإ�ضالمية : الفر�ص والتحديات ال�ضريفة   -  11
د. حممد اأن�ص الزرقا  

دور التجارة العربية البينية يف تخفيف وطاأة  النظام اجلديد للتجارة  -  12
اعداد : د. حممد عدنان وديع ، حترير : اأ. ح�ضان خ�ضر  

العربية الدول  يف  الدخل  توزيع  يف  امل�ضاواة  وق�ضايا  العوملة   -  13
اعداد : د. علي عبد القادر علي  

ال�ضيا�ضات الكلية واإ�ضكالت النمو يف الدول العربية  -  14
اعداد : اأ. عامر التميمي ، حترير : د. م�ضطفى بابكر  
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اجلودة ال�ضاملة وتناف�ضية امل�ضروعات  -  15
اعداد : اأ.د. ماجد خ�ضبة ، حترير : د. عدنان وديع   

العربية الدول  يف  املبا�ضرة   غري  النقدية  ال�ضيا�ضة  اأدوات  تقييم   -  16
اإعداد: د. عماد مو�ضى، حترير : د. اأحمد طلفاح  

-      الأ�ضرار البيئية واملحا�ضبة القومية املعدلة بيئيا : اإ�ضارة حلالة العراق  17
اإعداد: د . اأحمد الكواز   

18 -      نظم الإنتاج والإنتاجية يف ال�ضناعة
ّمار، حترير: د. م�ضطفى بابكر ع اإعداد: م . جا�ضم عبد العزيز ال  

19 -      اجتاهات توزيع الإنفاق يف الدول العربية
ي ل ي ص بن جل ، حترير: د. ريا� ي قادر عل ي عبدال اإعداد: د . عل  

20 -      هل اأ�ضاعت البلدان العربية  فر�ص التنمية؟
واز ك د ال اإعداد: د . اأحم  

21 -      ماأزق التنمية بني ال�ضيا�ضات  القت�ضادية والعوامل اخلارجية
واز ك د ال اإعداد: د . اأحم  

22 -     التنمية ومتكني املراأة يف الدول العربية
قادر ي عبد ال اإعداد: د .عل  

23 -     العوملة والبطالة: حتديات التنمية الب�ضرية
اإعداد: د .حممد عدنان وديع  

وال�ضيا�ضات الآثار  املناخي:  التغري  اقت�ضاديات       -  24
اإعداد: د .حممد نعمان نوفل  

25 -     املراأة والتنمية يف الدول العربية: حالة املراأة الكويتية
ي ل ي ص بن جل اإعداد: د .ريا�  

26 -     البطالة وم�ضتقبل اأ�ضواق العمل يف الكويت
ص عبا� م ال قا�ض اإعداد: د .بل  

27 -     الدميوقراطية والتنمية يف الدول العربية
ي قادر عل ي عبدال اإعداد: د .عل  

28 -     بيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأعمال ودور القطاع اخلا�ص
واز ك د ال اإعداد: د .اأحم  
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29 -     تاأثري �ضيا�ضات الرتويج لال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر على قدرة الدول العربية 
              يف جذب هذه ال�ضتثمارات لتحقيق اأهدافها التنموية

و ض � ي ض � ى ب ن اإعداد: اأ .م  

30 -     ال�ضالح ال�ضريبي يف دولة الكويت
رن ج ص امل اإعداد: د .عبا�  

31 -     ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي: ماذا يعني لدول جمل�ص التعاون؟
اإعداد: د .و�ضاح رزاق  

32 -    الأزمة املالية الدولية واإنعكا�ضاتها على  دول اخلليج 
                  اإعداد: د .و�ضاح رزاق

ور ون م اأ ي راه             د .اإب

ه ل و د عبد م ي             د .ول

33 -     ا�ضتخدام العوائد النفطية
اإعداد: د .حممد اإبراهيم ال�ضقا  

34 -      ال�ضوق اخلليجية امل�ضرتكة
واز ك د ال اإعداد: د .اأحم  

العربية الدول  يف  امل�ضاواة  لعدم  ال�ضيا�ضي  القت�ضاد        -  35
ي قادر عل ي عبدال اإعداد: د .عل  

التعاون جمل�ص  ودول  العربية  الدول  يف  العمل  وعر�ص  الطبيعية  املوارد  هبة  ال�ضرائب،       -  36
ص عبا� م ال قا�ض                   اإعداد: د. بل

            د. و�ضاح رّزاق

العربية احلالة  دويل:  اأم  اإقليمي  اإقت�ضادي  اإندماج       -  37
واز ك د ال                   اإعداد: د. اأحم

اخلليجية البينية  التجارة       -  38
ه ل و د عبدم ي                  اإعداد: د. ول



النا�ضئة بالأ�ضواق  خا�ضة  اعتبارات  والتقلب  التقييم  املالية  الأ�ضواق  تطوير       -  39
                  اإعداد: اأ. اآلن بيفاين

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول  التنموية  التجربة  تقييم       -  40
واز ك د ال                   اإعداد: د. اأحم

اخلليجي التعاون  جمل�ص  دول  بنوك  كفاءة  قيا�ص       -  41
ور ون م اأ ي راه                   اإعداد: د. اإب

العربية الدول  اإىل  الداخل  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  حُمددات       -  42
ه ل و د عبد م ي                   اإعداد: د .ول

العربية الدول  يف  والنمو   الب�ضري   املال  راأ�ص       -  43
ص عبا� م ال قا�ض                   اإعداد: د . بل

             د. و�ضاح رزاق

تنمويًا؟ متقدمة  بلدان  اإىل  النامية  البلدان  اأغلب  تتحول  مل  ملاذا       -  44
واز ك د ال                   اإعداد: د . اأحم

العربية البلدان  يف  املتعلمني  بطالة  مع�ضلة  حل  حول      -  45
ه ح طالف ضني ال �                   اإعداد: د . ح




