
امللحق 2: موؤ�رشات احلكم يف البلدان العربية 

اجلدول 1: النوعية املوؤ�ص�صاتية يف البلدان العربية يف العام 1996

التمثيل  

والم�ساءلة

 ال�ستقرار 

ال�سيا�سي

 فعالية 

الحكومة

 النوعية 

التنظيمية

 �سبط حكم القانون

الف�ساد

 نوعية 

الموؤ�س�سات

1.44-0.90-1.50-1.53-1.17-1.97-1.59-البلدان ذات الدخل املنخف�س 

0.13-....0.82-0.71-0.041.05-جزر القمر

0.39-..0.88-0.86-0.950.560.20-موريتانيا

2.12-1.74-2.10-2.91-1.77-2.30-1.91-ال�شومال

1.78-1.13-1.63-1.88-1.49-2.58-1.95-ال�شودان

0.75-0.29-1.15-0.44-0.55-1.15-0.94-اليمن

0.65-0.27-0.41-0.47-0.26-1.33-1.17-البلدان ذات الدخل املتو�صط املنخف�س 

1.12-0.37-1.21-0.94-0.39-2.44-1.36-الجزائر

0.31-..0.24-0.980.17-0.720.21-جيبوتي

0.29-0.030.240.080.06-1.07-1.04-م�شر

2.05-1.39-1.61-2.95-1.49-2.90-1.96-العراق

0.150.10-0.370.170.230.290.44-الأردن

0.13-0.050.150.120.22-0.61-0.63-المغرب

0.80-0.79-0.49-0.91-0.15-0.82-1.61-�شورية

0.100.01-0.20-0.850.160.510.56-تون�س

0.70-..........0.70-الأر�س الفل�شطينية المحتلة

0.70-0.51-0.49-0.94-0.22-0.88-1.18-البلدان ذات الدخل املتو�صط املرتفع 

0.19-0.23-0.22-0.520.210.02-0.39-لبنان

1.49-0.97-1.29-2.10-1.02-1.76-1.82-ليبيا

1.020.470.860.100.870.060.22-عمان

0.33-0.27-0.220.50-0.17-0.34-1.44-البلدان ذات الدخل املرتفع

0.15-0.820.430.510.170.02-1.19-البحرين

0.040.740.610.20-0.470.010.35-الكويت

0.120.03-0.940.330.490.340.10-قطر

0.47-0.42-0.380.45-0.34-0.52-1.62-المملكة العربية ال�شعودية

1.020.740.420.530.840.130.27-الإمارات العربية المتحدة  

0.80-0.41-0.56-0.69-0.44-1.35-1.28-املعدل العام

الم�شدر: Kauffman، موؤ�شرات الحكم الخا�شة بالبنك الدولي، 2008.

ا�شارة: التقديرات بين 2.5- و 2.5؛ كلما كانت اأعلى كانت اأف�شل.
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اجلدول 2: النوعية املوؤ�ص�صاتية يف البلدان العربية يف العام 2007

التمثيل  

والم�ساءلة

 ال�ستقرار 

ال�سيا�سي

 فعالية 

الحكومة

 النوعية 

التنظيمية

 �سبط حكم القانون

الف�ساد

 نوعية 

الموؤ�س�سات

1.42-1.10-1.40-1.22-1.25-2.03-1.49-البلدان ذات الدخل املنخف�س

0.95-0.69-0.93-1.43-1.80-0.40-0.45-جزر القمر

0.54-0.50-0.60-0.36-0.68-0.33-0.75-موريتانيا

2.41-1.87-2.64-2.72-2.35-3.01-1.89-ال�شومال

1.53-1.25-1.46-1.25-1.18-2.30-1.73-ال�شودان

0.97-0.62-0.94-0.71-1.02-1.48-1.06-اليمن

0.71-0.58-0.46-0.53-0.54-1.00-1.15-البلدان ذات الدخل املتو�صط املنخف�س 

0.76-0.47-0.72-0.66-0.52-1.18-1.01-الجزائر

0.65-0.48-0.51-0.80-0.98-0.05-1.06-جيبوتي

0.58-0.58-0.13-0.31-0.44-0.77-1.24-م�شر

1.74-1.39-1.89-1.35-1.68-2.82-1.29-العراق

0.290.270.350.510.320.09-0.64-الأردن

0.29-0.24-0.15-0.11-0.07-0.52-0.62-المغرب

0.99-0.88-0.55-1.22-0.88-0.61-1.77-�شورية

0.02-1.220.100.460.150.320.08-تون�س

1.26-0.77-0.84-1.38-1.24-2.07-1.28-الأر�س الفل�شطينية المحتلة

0.58-0.48-0.36-0.41-0.63-0.29-1.28-البلدان ذات الدخل املتو�صط املرتفع 

0.78-0.65-0.66-0.21-0.61-2.09-0.45-لبنان

0.83-0.83-0.62-0.98-1.07-1.940.47-ليبيا

1.030.760.380.630.730.620.35-عمان

0.17-0.290.010.080.380.14-1.36-البلدان ذات الدخل املرتفع

0.280.410.890.660.600.24-0.82-البحرين

0.460.400.200.290.690.490.27-الكويت

0.640.810.060.550.891.000.45-قطر

0.38-0.10-0.100.27-0.18-0.59-1.59-المملكة العربية ال�شعودية

0.890.760.860.700.661.000.52-الإمارات العربية المتحدة  

0.81-0.62-0.58-0.62-0.65-1.13-1.25-املعدل العام

الم�شدر: Kauffman، موؤ�شرات الحكم الخا�شة بالبنك الدولي، 2008.

ا�شارة: التقديرات بين 2.5- و 2.5؛ كلما كانت اأعلى كانت اأف�شل.



269 الملحق 2: موؤ�سرات الحكم في البلدان العربية 

 اجلدول 3: اتاه االإ�صالحات املوؤ�ص�صاتية يف البلدان العربية: 

التغرّي يف موؤ�رشات احلكم بني العامني 1996 و 2007

التمثيل  

و الم�ساءلة

 ال�ستقرار 

ال�سيا�سي

 فعالية 

الحكومة

 النوعية 

التنظيمية

 �سبط حكم القانون

الف�ساد

 نوعية 

الموؤ�س�سات

0.180.02-0.090.290.10-0.09-0.09البلدان ذات الدخل املنخف�س

0.89-....0.61-1.09-1.45-0.41-جزر القمر

0.16-..0.880.500.28-0.89-0.20موريتانيا

0.29-0.13-0.54-0.580.19-0.71-0.02ال�شومال

0.120.25-0.220.280.310.630.17ال�شودان

0.22-0.33-0.270.21-0.47-0.33-0.12-اليمن

0.310.00-0.05-0.05-0.27-0.010.34البلدان ذات الدخل املتو�صط املنخف�س 

0.100.36-0.130.280.49-0.351.26الجزائر

0.37-..0.27-0.97-0.260.00-0.34-جيبوتي

0.29-0.64-0.21-0.55-0.41-0.200.30-م�شر

0.280.000.31-0.191.60-0.670.08العراق

0.02-0.460.040.060.070.47-0.27-الأردن

0.15-0.46-0.27-0.26-0.02-0.010.09المغرب

0.19-0.09-0.06-0.31-0.73-0.160.21-�شورية

0.03-0.410.520.18-0.05-0.06-0.37-تون�س

0.58-..........0.58-الأر�س الفل�شطينية المحتلة

0.380.570.150.040.15-0.080.62-البلدان ذات الدخل املتو�صط املرتفع 

0.59-0.42-0.44-0.23-0.82-1.57-0.06-لبنان

0.051.120.670.140.67-0.122.23-ليبيا

0.140.560.13-0.480.53-0.010.29-عمان

0.130.380.12-0.060.010.150.27البلدان ذات الدخل املرتفع

0.020.380.490.580.39-0.370.54البحرين

0.120.07-0.05-0.150.33-0.010.39الكويت

0.430.210.791.120.41-0.300.48قطر

0.180.320.09-0.070.160.28-0.03المملكة العربية ال�شعودية

0.180.870.24-0.130.020.440.17الإمارات العربية المتحدة  

0.02-0.19-0.02-0.190.08-0.030.22املعدل العام

الم�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية في البلدان العربية / برنامج الأمم المتحّدة الإنمائي ا�شتناًدا اإلى موؤ�شرات الحكم الخا�شة بالبنك الدولي، 2008.

مالحظة: ت�شير الفوارق الإيجابية اإلى تح�ّشنات في بعد الحكم في حين اأن الفوارق ال�شلبية ترمز اإلى تدهور في هذا البعد. بما اأن معدل التغير الموؤ�ش�شاتي في البلدان العربية يبلغ 0.02-، فال دليل على اأَية تح�شنات 

اإجمالية في الحكم. في الواقع، �شهدت الفترة الممتدة بين العامين 1996 و 2007، تراجًعا. على ال�شعيد دون الإقليمي، يمكن ا�شتخال�س ال�شتنتاجات الآتية من الجدول 3: 1( بالن�شبة اإلى البلدان ذات الدخل 

المنخف�س، يكمن تحديد الإ�شالح الموؤ�ش�شاتي في فعالية الحكومة وال�شتقرار ال�شيا�شي و�شبط الف�شاد حيث �ُشّجل تراجع في فترة ال�شنوات الإحدى ع�شرة، مو�شوع الدرا�شة. 2( بالن�شبة اإلى البلدان ذات الدخل 

المتو�شط الأدنى، لوحظ تقّدم ب�شيط على �شعيد ال�شتقرار ال�شيا�شي، غير اأن التف�شير الوا�شح لهذا التقدم هو اأن كالًّ من هذه البلدان الكثيفة ال�شكان، ل�شيما الجزائر وم�شر والعراق، انطلقت في العام 1996 

 بانجزات محدودة جّدا على هذا ال�شعيد. بالن�شبةاإلى اأبعاد الحكم الأخرى، �شّجلت هذه البلدان تراجًعا. 3( �شّجلت البلدان ذات الدخل المتو�شط المرتفع تح�شنات على �شعيد اأربعة من موؤ�شرات الحكم ال�شتة.

 4( �شجلت البلدان ذات الدخل المرتفع تح�شنات على جميع الأ�شعدة، با�شتثناء موؤ�شر �شيادة القانون. اإل اأنه وبالرغم من هذه الإنجازات، ت�شّجل البلدان ذات الدخل المرتفع نتيجًة ما دون المَعدل في ما يتعلق بموؤ�شر 

»ال�شوت والم�شاءلة« الذي يبقى اأولوية مهمة بالن�شبة اإلى جهودها المبذولة على �شعيد الإ�شالح.




