اصُل تجاسی بشای مقابلً با سضُيخُاسی:
ایجاد سَح اماوت داسی دس خاَسمیاوً َ آفشیقای ضمالی
آوا وادگشَدکیُیض
مقالً دس یک وگاي
* هجبسصٍ ثب سؽٍْ خْاسی ّ عبیش اؽکبل فغبد ،ثخؾی اص افالصبت گغتشدٍ تش صبکویت دس
ثخؼُبی خقْفی ّ دّلتی دس عشاعش خبّسهیبًَ ّ آفشیمبی ؽوبلی اعت.
* الصم اعت ثخؼ خقْفی تْعو دّلت ُب ّ عبصهبى ُبی ربهعَ هذًی ثَ عٌْاى یک
ؽشیک مشّسی ّ ُن پبیَ دس هجبسصٍ ثب فغبد ؽٌبختَ ؽْد.
* اصُل تجاسی ساصمان ضفافیت بیه المللی بشای مقابلً با سضُي خُاسی
ُوشاٍ سّػ ُبی فضیش ثٌگبٍ داسی ّ ٌُزبسُبی هْسد لجْل ثیي

ثَ

الوللی هی تْاًٌذ اثضاسی هفیذ

ثشای فعبل کشدى عولکشد ثخؼ خقْفی دس تالػُبی مذ فغبد ّ افالصبت صبکویت ثبؽٌذ.

مقذمً:
غبلجبً فغبد ثَ عٌْاى یکی اص هْاًع کلیذی ثشای ثِجْد دّلت دهْکشاتیک دس هٌطمَ
خبّسهیبًَ ّ آفشیمبی ؽوبلی

( )MENAؽوشدٍ هی ؽْد .دس الزضایش ،اسدى ،لجٌبى،

هشاکؼ ّ

عشصهیيُبی فلغطیي ثشای گضاسش تُسعً اوساوی اعشاب دس عبل  2004یک ًظشعٌزی
عوْهی اًزبم ؽذ ّ هؾخـ گشدیذ کَ ثیؼ اص

 90دسفذ اص افشاد هْسد اسصیبثی ،دس چِبسچْة

اعتٌجبه خْد اص آصادی ،هجبسصٍ ثب فغبد سا اهشی هِن ّ صیبتی دسرَ ثٌذی هی کٌٌذ ّ .لی دس عیي
صبل اکخشیت لشیت ثَ اتفبق اصغبط هی کشدًذ کَ فغبد دس کؾْسُبی آًِب ثذتش ؽذٍ اعت ّ
تمشیجب  40دسفذ هعتمذ ثْدًذ کَ ثِتشیي ؽیٍْ دعتیبثی ثَ خذهبت دّلت اص هشیك پبستی ثبصی ثْدٍ
اعت.
فغبد یک صبکویت خْة سا تنعیف هی کٌذ ّ خْد ًیض پیبهذ یک

صبکویت معیف اعت .

هجك ساثطَ علی دّهشفَ ،فعبد ثبعج تذاّم دّس ثبهل فمذاى ؽفبفیت ّ پبعخگْ ثْدى اصیک عْ
ًّجْدى عذالت ّ هغّْلیت پزیشی دس تقوین گیشیُب اصعْی دیگش هی گشدد .اص آى ربیی کَ فغبد
دس  ّ MENAدس عشاعش دًیب استجبه لْی ثب کبعتی ُبی صبکویت داسد ،ثیؾتش اّلبت ثَ عٌْاى یک
هْمْو کبهال ً عیبعی هطشس هی ؽْد .ثب ایي صبل فغبد داسای هفبُین ّ هنبهیي التقبدی رذی
اعت .اص آى ربیی کَ اسصػ ُبی هؾبثِی کَ ةس صبکویت دهْکشاتیک عبیَ افکٌذٍ اًذ ُغتَ
ثبصاسُبی آصاد سا تؾکیل هی دٌُذ ،فغبد دس تْععَ التقبدُبیی کَ عولکشد هٌبعجی داسًذ ایزبد
هبًع هیکٌذ.
فغبد اص هشیك تخقیـ ًبدس عت هٌبثع ،پبستی ثبصی ّ ربًجذاسی اص هٌبفع خبؿ ،یب افضایؼ
ُضیٌَُبی تزبسی ،ثبعج کبُؼ کبسآیی ،دلغشد کشدى ًْآّسی ّ تٌضل عطْس سؽذ ّ اعتخذام
هیگشدد .ایي اهش ثبعج ؽذٍ کَ فغبد یک هغبلَ فْق العبدٍ امطشاسی ّ فْسی دس  MENAگشدد،
چشاکَ ایي هٌطمَ ًیبصهٌذ ایزبد هیلیْى ٍ ا ؽغل هی دَُ آتی اعت تب ثشای روعیت سّصافضّى
رْاى خْد اؽتغبل فشاُن ًوبیذ  .ثٌبثشایي هجبسصٍ ثب فغبد – ثَ خقْؿ سؽٍْ خْاسی  -ثبیذ ثخؼ
مشّسی ّ رذایی ًبپزیش دس سعیذگی ثَ هؾکالت ثضسگتش ایي هٌطمَ دس استجبه ثب صبکویت ّ پبیذاسی
التقبدی ثبؽذ.
کؾْسُبی  MENAثبیذ دسیبثٌذ کَ رٌجَ ُبی عشمَ ّ تمبمبی فغبد ثَ یک اًذاصٍ هِن
ُغتٌذ .دّلتُب ،کَ عوذتبً هغئْل ایزبد رٌجَ تمبمبی فغبد ُغتٌذً ،وی تْاًٌذ ثذّى دخبلت
فعبل ربهعَ تزبسی هٌطمَ اص عِذٍ ایي چبلؼ پیچیذٍ ثشآیٌذ  .ثخؼ خقْفی اغلت لشثبًی فغبد
اعت ،یب ثَ هْس هغتمین اص هشیك اخبری ّ ُضی

ًَ ثبالتشثشای فعبلیت تزبسی ،یب ثَ هْس

غیشهغتمین ثَ ّاعطَ کبُؼ سلبثتی ثْدى ّ ًِبدُبی معیف ثبصاس

 .الجتَ فعبلیت ُبی هختلف

التقبدی ّ ؽشکت ُبی تزبسی ًیض صهبًی کَ ثَ هْس غیشلبًًْی خْاعتبس ثِشٍ هٌذی اص یک لشاسداد

دّلتی یب یک هضیت سلبثتی غیشعبدالًَ ُغتٌذ ،هی تْاًي د عشهٌؾبیی ثشای فغبد ثبؽٌذ  .ایي
سفتبس رٌجَ تمبمبی فغبد سا ایزبد هی کٌذ ّ ،اص ایي سّعت کَ ربهعَ تزبسی ثبیغتی یک ؽشیک
مشّسی ّ پبی حبثت دس تالػُبی هضلی ثشای هجبسصٍ ثب سؽٍْ خْاسی ثبؽذ.
تزشثَ هشکض ثیي الوللی تزبست خقْفی (ً )CIPEؾبى هی دُذ کَ تزبست ثَ ربی آى کَ
ثخؾی اص هؾکل فغبد یب یک لشثبًی ثی دفبو آى ثبؽذ ،هی تْاًذ خْد ثخؾی اص ساٍ صل ثشای
هعنل سؽٍْ خْاسی ثؾْد  .ربهعَ تزبسی هی تْاًذ دس صهیٌَ افالصبت مذ فغبد پْیب ثبؽذ ّ ثَ
هبهْساى فبعذ «ًَ» ثگْیذ ،افالصبت داخلی سا دس عطش ؽشکت ثکبس ثشد ّ صبهی ّ هذافع
افالصبت عبصهب ًی دس عطش کؾْس ثبؽذ

 .ثب کبسثشد اثضاسی هبًٌذ

اصُل تجاسی ساصمان

ضفافیت بیه المللی ثشای همبثلَ ثب سؽٍْ خْاسی ،ثخؼ خقْفی دس کؾْسُبی

 MENAهی

تْاًذ ثَ یک ؽشکت کٌٌذٍ افلی دس تالػُبی مذ فغبد ّ ُوچٌیي دس افالصبت عوذٍ تش دس صهیٌَ
صبکویت ّ ثبصاس هذاسی تجذیل ثؾْد.

مضکل سضُي خُاسی َ اخاری
فغبد یک ّاژٍ کلی اعت کَ رٌجَ ُبی هختلفی اص عْءاعتفبدٍ اص لذست هضْل ؽذٍ سا
ثشای ثِشٍُبی ؽخقی دس ثش هیگیشد .فغبد هیتْاًذ ؽکلُبی فشاّاًی داؽتَ ثبؽذ کَ هْاسدی
ًظیش اعتخذام ّ اًتقبة خْیؾبًّذاى ،اسائَ لشاسدادُب ثَ صبهیبى عیبعی یب عْءاط

تفبدٍ اص

دعتشعی خبؿ ثَ اهالعبت داخلی ؽشکت ُب ثشای خشیذ ّ فشّػ عِبم سا دسثشهی گیشد .ؽبیذ
آؽٌبتشیي ّ گغتشدٍ تشیي ؽکل فغبد ،سؽٍْ خْاسی ثبؽذ  .دس همیبط کالى ،عول سؽٍْ خْاسی
ًْعبً هتقذیبى دّلتی ،همبهبت ارشایی اسؽذ ّ هجبلغ ثغیبس صیبد پْل سا دسثشهی گیشد  .تعزجی ًذ اسد
کَ چٌیي سعْایی ُبیی هْسد تْرَ سعبًَ ُب ّ عبهَ هشدم اعت  .دس صبلیکَ سؽٍْ خْاسی هوکي
اعت ثعٌْاى سعْایی عوْهی ثبعج ثذ ًبهی ًؾْد ،سؽٍْخْاسی عوْهب ثغیبس هخشة اعت.
صهبًی کَ فغبد ُبی کْچک دس ًظبم التقبدی ّ عیبعی کؾْس ثَ عٌگیٌی سعْط ًوبیذ،
هوکي اعت دیگش اص آى ثَ عٌْاى یک سفتبس ًبهٌبعت یبد ًؾْد  .ایي سمبیت ّ تي دس دادى هتذاّل ثَ
سؽٍْخْاسی ثَ عٌْاى یک چیض «ًشهبل» اص یک فغبد ثضسگ ّ سعْاکٌٌذٍ خطشًبک تش اعت ،چشاکَ
ایي سّیَ یک فشٌُگ سؽٍْ خْاسی سا لْت هی ثخؾذ ّ فغبد سا ثَ عٌْاى یک عشف ّ اهش هتعبسف
تمْیت هی کٌذ .اگش س ؽٍْدٌُذٍ ّ سؽٍْ گیشًذٍ دیگش ثَ سؽٍْ خْاسی ثَ عٌْاى یک ًمل لبًًْی
ًٌگشًذ ،ثلکَ آى سا یک ٌُزبس پزیشفتَ ؽذٍ ثذاًٌذ ،صبکیوت لبًْى ثَ ؽکلی صیشثٌبیی عغت
ؽذٍ ّ فذهَ هی ثیٌذ ّ ایي دلیمب چیضی اعت کَ دس اکخش کؾْسُبی  MENAسّی هیدُذ.

ثذیِی اعت اکخش سؽٍْ ُب ثَ سّػ اط اری گشفتَ هی ؽًْذ ّ ایٌزب دیگش اًتخبة آصاد
ؽشکت دس کبس ًیغت  .اگش اخبری ثطْس گغتشدٍ ثبة ؽْد ،لبثل دسک خْاُذ ثْد کَ ؽشکت ُبی
تزبسی ثَ اصغبط تغلین دس ثشاثش ّمع هْرْد دچبس ؽًْذ  .ثَ ُش رِت هجبسصٍ ثب اخبری هؾخقبً
هغئْلیت دّلت ّ هزشیبى لبًْى اعت ،اگشچَ آًِب ُویؼٍ اص عِذٍ اًزبم ایي ّظیفَ هِن ثشًوی
آیٌذ .صتی اگش افشادی کَ هغئْل هجبسصٍ ثب اخبری ُغتٌذ دس ّظبیف خْد کْتبُی کٌٌذ ،ؽشکت
ُبی تزبسی هی تْاًٌذ خْد ثشای هضذّدعبصی فغبد گبم ثشداسًذ -

ّ اصُل تجاسی مقابلً با

سضُيخُاسی هیتْاًذ دس ایي صهیٌَ کوک کٌٌذٍ ثبؽذ  .اگشچَ اصُل تجاسی افْال ثَ ًْو اسادی
سؽٍْخْاسی هی پشداصد کَ دس آى ؽشکت ُبی تزبسی دسگیش ثَ دًجبل دعتیبثی ثَ یک هضیت
غیشهٌقفبًَ ُغتٌذّ ،لی ایي افْل هشثْه ثَ کبُؼ اخبری ًیض هی ثبؽٌذ  .ؽشکت ُب اص هشیك
کبسثشد عیغتن ُبی کٌتشل داخلی ثش سّی صغبثذاسی ّ دفتشداسی ،هی

تْاًٌذ پٌِبى کشدى

سؽٍْخْاسیُب ،اصرولَ سؽٍْ خْاسیُبیی کَ ًبؽی اص اخبری ُغتٌذ سا عخت تش ًوبیٌذ  .ایي اهش
ثشهالعبصی ّ حجت هْاسد اخبری ّ دس ًتیزَ هوبًعت اص آًِب سا آعبىتش هیعبصد.
تعشیف سضُيخُاسی
سؽٍْخْاسی ،اسائَ یب پزیشػ ُش گًَْ ُذیَّ ،ام ،صك

ی ُش هضیت دیگش
الضصوَ ،پبداػ ا

تْعو افشاد ،رِت تطویع ّ ایزبد اًگیضٍ اًزبم کبسی اعت کَ اص ًظش لْاًیي سفتبس تزبسی ؽشکت
غیشفبدلبًَ ،غیشلبًًْی یب ؽکٌٌذٍ صشین اعتوبد هیثبؽذ.
مىبع :اصُل تجاسی بشای مقابلً با سضُيخُاسی
اص آًزبیی کَ فغبد هْمْعی گغتشدٍ ّ صغبط اعت ،اغلت ثضج ثشاى
کؾْسُبی هختلف ًگبٍ ُبی هتفبّتی ثَ آى هی ؽْد

گیض ثْدٍ ّ دس

 .اکخش کؾْسُب ،سؽٍْ خْاسی سا چیضی

غیشلبثل ارتٌبة هیداًٌذ ،کَ ًتیزَ گغتشدگی اخبری یب یک عشف هتذاّل هی ثبؽذ  .ثٌبثشایي دس
دسک عوْهی ،فغبد هْمْو عیبٍ ّ عفیذ ًیغت

 .فغبد هیفی اص عبیَ ُبی خبکغتشی سا

دسثشهیگیشد کَ اغلت ثَ ؽیٍْ ای هٌعکظ هی ؽًْذ کَ فغبد دس آى صثبى تْفیف هی گشدد .ثَ
عٌْاى هخبل اعشاة داسای ّاژٍ ُبیی ُغتٌذ کَ ثَ فعبلیت ُبیی تلمی هیؽًْذ کَ هوکي اعت ثَ
عٌْاى فغبد دس ًظش گشفتَ ؽًْذ یب ًؾًْذ  .دس صبلی کَ ّاژٍ فساد (فغبد یب استؾبء ) ثَ ًْعی
داسای هعًبیی هٌفی اعتّ ،اژگبى هتذاّل دیگش مشّستب ًبصل ّ تضمیشآهیض ًیغتٌذ ّ ًیبصهٌذ تفغیش ّ
تعجیش هی ثبؽٌذ  .آیب بخطص (پشداخت اًذک ) یک پشداخت تغِیل کٌٌذٍ اعت یب یک اًعبم؟ آیب
َسطا (پبستی ثبصی) اعتفبدٍ غیشافْلی اص آؽٌبیبى اعت یب یک عولکشد ؽجکَ ای لبًًْی؟ چٌیي

ی ثبعج هی ؽْد فغبد یک هْمْو اصغبعی ثبؽذ ّ اغلت هبًع اص ثضج عبصًذٍ دسثبسٍ
اثِبهبت
چگًْگی هجبسصٍ ثب پیبهذُبی صیبىثبس ّ تجعیلآهیض آى هیؽْد.
سَیکشد اقتصادی دس مقابل سضُيخُاسی
اّلیي گبم دس هغیش پشداختي ثَ هؾکل سؽٍْ خْاسی ایي اعت کَ دسیبثین ایي اهش تٌِب یک
هْمْو عیاعی ًیغت  .عشهٌؾب فغبد تعذادی اص همبهبت یب هغتخذهیي دّلتی ًبفبلش ّ
هتملت ًیغتٌذ ّ ،ثب ربیگضیٌی فشف آًِب ًیض فغبد پبیبى ًوی یبثذ .دسک ثِتش اص علل سفتبس فبعذ
هبًٌذ سؽٍْ خْاسی هغتلضم هشس آى ثَ عٌْاى هْمْعی التقبدی ّ عبصهبًی اعت  .سؽٍْخْاسی
ثَ خبهش ًْعبًبت کبسا کتش افشاد ایزبد ًوی ؽْد  -یب صذالل ثَ هْس اًضقبسی هشثْه ثَ ایي اهش
ًویثبؽذ .هِوتش اص آى هضیطی اعت کَ اًگیضٍ ُبیی سا ثشای سفتبس فبعذ ایزبد هی کٌذ .دس ًتیزَ
سؽٍْخْاسی ّ عبیش اؽکبل فغبد افْال پذیذٍ ُبیی التقبدی ُغتٌذ کَ ثَ ّاعطَ عبصهبى ُبی
معیف ّ صبکویت ًبکافی ایزبد هی ؽًْذ.
یک رٌجَ التقبدی دس هجبسصٍ ثب سؽٍْ خْاسی هغتلضم آى اعت کَ ایي هْمْو سا اص دسیچَ
لٌضُبی عشمَ ّ تمبمب هْسد ثشسعی لشاس داد  .اغلت اّلبت فغبد فمو دس هْسد هبهْساى ّ هتقذیبى
دّلتی کَ سؽٍْ سا پزیشفتَ

اًذ هْسد عشصًؼ لشاس هی

گیشد .هبهْساى ّ هتقذیبى

دّلتی رٌجَ

تمبمبی فغبد سا تؾکیل هی دٌُذ ّ ثَ هْس آؽکبس ّ لطعی ثبس هغئْلیت ایي اهش ثش دّػ
آًِبعت ،اهب آًِب ثَ تٌِبیی هغئْل ًوی ثبؽٌذ  .اًزبم یک هجبدلَ سؽٍْ ًیبصهٌذ دّ هشف هی
ثبؽذ :دس ُوَ هْاسد پیؾٌِبد سؽٍْ پیؼ اص گشفتي آى اًزبم هی ؽْد  .ایي اهش رٌجَ عشمَ فغب د
اعت.
فشٌُگ سؽٍْ خْاسی اغلت دس عشاعش رْاهع ّرْد داسد فمو ثَ ایي دلیل کَ لؾش هتْعو
ؽِشًّذاى ساٍ دیگشی ثشای دعتیبثی ثَ خذهبت عوْهی افلی ًذاسًذ  .صتی اگش سؽٍْ خْاسی ثطْس
فشاگیش دس ُوَ ثخؼ ُبی ربهعَ گغتشدٍ ثبؽذ ،ایي ثخؼ خقْفی اعت کَ ثَ هْس خبؿ یک
هٌجع سؽٍْ هی ؽْد .صتی ؽشکت ُبی کْچک هعوْال داسای هٌبثع ثیؾتشی ًغجت ثَ ؽشکت
ُبی غیشکبسآفشیي هی ثبؽٌذ ّ ایي هٌبثع ثبعج ّعْعَ هبهْساى ثشای استکبة ثَ فغبد هی

گشدد.

ؽشکت ُبی تزبسی دس همبیغَ ثب تک تک ؽِشًّذاى تبثع لْاًیي ّ همشسات ثیؾتشی ُغتٌذ ّ ،ایي
همشسات لبًًْی پیچیذٍ ثَ

هْسارتٌبةًبپزیشی پتبًغیلی ثشای عْء اعتفبدٍ ایزبد هی کٌذ

 .دس

ًتیزَ ،سؽٍْ خْاسی دس ؽشکت ُبی تزبسی دس اکخش کؾْسُبی دس صبل تْععَ ،اص رولَ کؾْسُبی
هٌطمَ  MENAاهشی هتذاّل ثبلی هی هبًذ.
سؽٍْخْاسی یک الذام تزبسی هعوْل هی گشدد صیشا هی تْاًذ دس دعتشعی ثَ خذهبتی کَ
ؽشکتُب هغتضك آى ُغتٌذ تغشیع ایزبد ًوبیذ ّ ،ثَ ارتٌبة اص هزبصات تْعو همبهبت هغئْل

کوک هی کٌٌذ (چَ هغتضك آى ثبؽٌذ یب ًجبؽٌذ

کٌذ ،یب

) ّ ،هْاًع ثْسّکشاتیک سا صزف هی

لشاسدادُبی دّلتی پشعْد سا تنویي هیًوبیذ.
ٌضیىًٌای فساد
پژُّؾی اخیش اص ربهعَ تزبسی عشاقی کٍ تْعو اًزوي ثیي الوللی  Zogby ّ CIPEاًزبم
ؽذ ًؾبى داد کَ فغبد ثیؼ اص

 20دسفذ ثَ ُضیٌَ ُبی تزبسی  52دسفذ اص ؽشکت ُبی هْسد

اسصیبثی افضّدٍ اعت  13 .دسفذ اص ؽشکت ُبی هْسد اسصیبثی تخویي صدًذ کَ فغبد ثیي

 30تب 40

دسفذ ثَ ُضیٌَ ُب هی افضایذ ّ یک پٌزن آًِب گفتٌذ کٍ فغبد ثیؼ اص  40دسفذ ثَ ُضیٌَ ُبی آًِب
هیافضایذ.
ثشای اهالعبت ثیؾتش ثَ ایي هٌجع هشارعَ کٌیذ

ً :گشػُبی تزبسی دسثبسٍ ثبصعبصی

التقبدی ّ عیبعی عشاق
www.cipe.org/regional/mena/iraq/pdf/IraqPoll_08.pdf
اهب چیضی کَ هوکي اعت اص دیذگبٍ یک ؽشکت هٌفشد ثَ عٌْاى هضیت ّ هٌفعت کْتبٍ هذت
سؽٍْخْاسی ثَ صغبة آیذ ،ثب ایزبد سلبثت غیشعبدالًَ ّ ُضیٌَ ُبی امبفی ثَ کل تزبست آعیت
هیسعبًذ .ایي ُضیٌَ ُب لبثل اًذاصٍ گیشی ُغتٌذ  :ثبًک رِبًی ثشآّسد ًوْدٍ اعت کَ
"سؽٍْخْاسی یک فٌعت یک تشیلیْى دالسی ؽذٍ اعت " ّ دس اکخش ثخؼُبی دًیب ثیؼ اص  10دسفذ
ثَ ُضیٌَ ُبی اًزبم داد ّ عتذ تزبسی افضّدٍ اعت  .سؽٍْخْاسی ُوچٌیي عْاسك خبسری غیش
آؽکبسی داسد کَ ثَ ُوبى اًذاصٍ پش ٍ صیٌَ هی ثبؽٌذ  .سؽٍْخْاسی ثب تنعیف صکْهت لبًْى ثبعج
ثذتش ؽذى صبکویت ؽذٍ ّ کبسایی ّ ثِشٍ ّسی سا دس التقبد کبُؼ هی دُذُ .وبًطْس کَ دیْیذ
پیت ّاتغْى سییظ خذهبت تغبّی صمْق هبلکیت فبصجبى عِبم ُشهظ هی گْیذ :عْء اعتفبدٍ
اص لذست هضْل ؽذٍ ثشای ثِشٍ ّ ًفع خقْفی ُوْا سٍ ثشای فشدی کَ ایي کبس سا اًزبم هی دُذ
هطلْة اعت ،اهب اگش ُوَ ثخْاٌُذ چٌیي کبسی ثکٌٌذ فبرعَ آهیض خْاُذ ؽذ.
آًچَ کَ دس اکخش تالػ

ُبی مذ سؽٍْ خْاسی دس عشاعش دًیب ًبدیذٍ گشفتَ هی

ؽْد

ُوگشایی ثیي تْرَ ثَ رٌجَ ُبی عشمَ ّ تمبمبی فغبد ثَ هْس ُوضهبى اعت  .دس ثضج ٍ ایی کَ
پیشاهْى اکخش ایي تالػ ُب هی ؽْد ،عوْهب ؽٌیذٍ هی ؽْد کَ ؽشکت ُبی تزبسی دّلت ُب سا
عشصًؼ هی کٌٌذ ّ ثبلعکظ ،ثذّى آًکَ هشفیي ثَ دسک هؾتشکی اص ایي هغئلَ ثشعٌذ

 .ثَ ُش

صبل ثَ هٌظْس هْفمیت الذاهبت اثتکبسی دس ثشاثش سؽٍْ خْاسی ،اهتٌبو اص سؽٍْ خْاسی ثبیذ ثشای ُوَ
هشفیي ریٌفع اص رولَ ؽشکت ُبی تزبسی ،اص ًظش التقبدی هعٌبداس ثبؽذ  .دعتیبثی ثَ ایي ُذف
اص هشیك هشاصی ّ ایزبد عبصهبى ُب ّ اعتبًذاسدُبی سفتبسی ثِتشی هیغش اعت کَ ُضیٌَ

ُبی

فغبد سا تب صذی ثبال هی ثشًذ کَ دیگش اسصػ سیغک کشدى ًذاؽتَ ثبؽذ  .اصُل تجاسی بشای
مقابلً با سضُي خُاسی اسائَدٌُذٍ یکی اص ایي اثضاس عولی ثشای هؾبسکت ؽشکت ُبی تزبسی
دس ایزبد ّ ثشلشاسی صبکویت ثِتش اعت.
اصُل تجاسی بشای مقابلً با سضُيخُاسی
اصُل تجاسی دس عبل  2002ثَ عٌْاى تالػ هؾتشک هشف ُبی ریٌفع هختلف ،اص
ؽشکتُب ّ داًؾگبٍ ُب گشفتَ تب اتضبدیَ ٍ ای تزبسی ّ ًِبدُبی غیشدّلتی ،هشاصی ّایزبد ؽذ .
ساصمان ضفافیت بیه المللی ثب ُوکبسی ساصمان پاسخگُیی اجتماعی بیه المللی ّ ثب
صوبیت ّ CIPEعبیش عبصهبىُبی ربهعَ هذًی ثبعج پیؾجشد ایي تالػ گشدیذ  .اصُل تجاسی یک
الگْی دلیك سا ثشای عیبعت ُبی مذ سؽٍْ خْاسی ثٌگبٍ ُب اس ائَ هی دُذ ّ ؽشکت ُب سا تشغیت
هیکٌذ تب ثشًبهَ ُبی مذ سؽٍْ خْاسی خبؿ خْد سا هشاصی ّ ایزبد کٌٌذ یب ایٌکَ اص ثشًبهَ

ُبی

هْرْد الگْثشداسی کٌٌذ.
الضاهبت ّ مشّست ُبیی کَ تْعو اصُل تجاسی هطشس ؽذٍ اًذ عبدٍ ّثی پشدٍ ثْدٍ ّ دس
ثغیبسی اص ربُب عولی ّ لبثل ارشا هی ثبػًذ  .آًِب ًَ تٌِب ثیبًگش ًیبص ثَ تعِذ ثخؼ تزبسی ًغجت
ثَ اسصػ ُبی اهبًت داسی ،ؽفبفیت ّ پبعخگْ ثْدى ُغتٌذ ،ثلکَ ثَ گبهِب ّ هشاصل هختلف دس
هشاصی ،ارشا ّ اسصیبثی ثشًبهَ همبثلَ ثب کلیَ اؽکبل ّ ًوْدُبی سؽٍْ خْاسی ًیض هی پشداصد  .ؽبیع
تشیي ؽکل ُبی سؽٍْ خْاسی کَ دس ایي افْل ثَ آًِب پشداختَ هی ؽْد عجبستٌذ اص
آؽکبس ،هؾبسکت ُبی عیبعی ّ خیشیَ ُبی غیشافْلی ّ ًبثزبُ ،ذایب ،هِوبى

 :سؽٍُْبی
ًْاصی ،پشداخت

هخبسد ،پشداختُبی تغِیلکٌٌذٍ ّ اًْاو دیگش پشداختُبی غیشاخاللی.
کبسثشد اصُل تجاسی هغتلضم آى اعت کَ یک ُیئت هذیشٍ هغئْلیت

سعوی سا ثشای

همبثلَ ثب سؽٍْ خْاسی ثش عِذٍ ثگیشد ،کبًبل ُبی هْحش اعتخجبسی ایزبد ًوبیذ ثَ گًَْ ای کَ افشاد
گضاسػ دٌُذٍ هْاسد فغبد دچبس دسدعش یب هؾوْل هزبصات ّ تٌجیَ ًؾًْذ ،عیغتن
دسًّی هٌبعت ثْرْد آّسد ّ استجبه ّ آهْصػ ثِتشی سا تأهیي ًوبیذ

ُبی کٌتشل

 .فشفب سد کشدى استکبة

سؽٍْخْاسی کبفی ًیغت  .صتی اگش هذیشاى ّ کبسهٌذاى یک ؽشکت هعیي ،اعتبًذاسدُبی داخلی
مذ فغبد سا داؽتَ ثبؽٌذ ،هبداهیکَ یک فشٌُگ گغتشدٍ اهبًت داسی ّرْد ًذاؽتَ ثبؽذُ ،یچ
چیض هبًع ًوی ؽْد کَ سلجبیی کَ اص ًظش اخاللی پبییي

تش ُغتٌذ اص هْلعیت ُب عْءاعتفبد ٍ

ًٌوبیٌذ .ثَ ُویي خبهش تذّیي لْاًیي تزبست اخاللی ثَ عٌْاى رضء الیٌفکی اص ؽِشًّذی
عبصهبًی یک مشّست هیثبؽذ.
اصُل تجاسی ایي صمیمت سا دس ًظش هی گیشد ّ ،دسصبلی کَ ثش ؽشکت
توشکض داسد ،اهب تغییش ّ تضْالت ثشای پؾتیجبًی اص

ایه اصُل سا

ُب ثطْس اًفشادی

ثَ فْست ًظبم

هٌذ

دسدعتْسلشاسهیذُذُ .ذف آى ًَ تٌِب ثِجْد هکبًیضم ُبی مذسؽٍْ خْاسی ّ ٌُزبسُب دس یک ًِبد
خبؿ هی ثبؽذ ثلکَ دس ّالع هضشک یک تغییش اسصػ اعت کَ فغبد سا ثشای اکخش تزبست ُب هنش ّ
دس ًتیزَ غیشلبثل لجْل تؾخیـ هی

دُذُ .ذف ًِبیی آى اعت کَ اسصػ

ُبی ؽفبفیت ّ

هغئْلیتپزیشی سا ثَ فْست ًِبدُبیی دسآّسد کَ یک هیذاى ثبصی هغطش ّ ثی پیشایَ ایزبد ًوبیذ
تب ؽشکت ُبی تزبسی ثتْاًٌذ دس یک هضیو هجتٌی ثش اعتوبد فعبلیت داؽتَ ثبؽٌذ

 .فمو چٌیي

تغییش عیغتوبتیکی هی تْاًذ هْرت پبیجٌذی گغتشدٍ ثَ اعتبًذاسدُبی مذ سؽٍْ خْاسی ؽْد ّ
ثَ هغئلَ عولکسد روعی ّ یکپبسچَ ثپشداصد .
یک هضیو التقبدی ّ عیبعی عبسی اص فغبد ثَ عٌْاى یک کبال ّ داسایی اسصؽوٌذ عوْهی
اعت .ثب ایي صبل فمو اص هشیك عولکشد روعی ّ ُوبٌُگ افشاد ایزبد هی گشدد .هؾکل دعتیبثی
ثَ یک چٌیي ُوکبسی دس ثخؼ خقْفی اص آًزب ًبؽی هی ؽْد کَ سفتبس الصم ثشای

ایزبد یک

هضیو تزبسی عبسی اص سؽٍْ خْاسی مشّستبً ثشآّسدٍ کٌٌذٍ هٌبفع کْتبٍ هذت یک ؽشکت خبؿ
ًیغت .اکخش ؽشکت ُب ثطْسکلی تْافك ًظش داسًذ کَ سؽٍْ خْاسی ثذ اعت ّ هوکي اعت صتی
تعِذات آؽکبسی سا ثشای هجبسصٍ دسّى ؽشکتی ثب سؽٍْ خْاسی اهنبکٌٌذ ،اهب ثذّى هؾْق ّ اًگیضٍ
ارشا چٌیي اظِبسات ّ تعِذاتی اغلت تضمك ًوی یبثٌذ .تب هبداهی کَ سؽٍْ خْاسی ثَ هْس گغتشدٍ
ثَ عٌْاى یک هْلفَ مشّسی ّ صتی داسای هضیت ثشای عولکشد تزبسی هْسد لجْل ثبؽذ ،ثَ عختی
هی تْاى اًطجبق یک ربًجَ ثب ثشًبهَ ُبی مذ سؽٍْ خْاسی سا اًتظبس داؽت  .اصُل تجاسی ثشای
غییش ایي ّمعیت ،ثَ ثخؼ خقْفی یک ؽبلْدٍ لْی هیثخؾذ.
ت
کاسبشد اصُل تجاسی بشای مقابلً با سضُيخُاسی
پٌذ عبل ثعذ اص اًتؾبس اصُل تجاسی هشثْه ثَ سؽٍْ خْاسی ( )BPCBایي افْل ثَ عٌْاى
اعتبًذاسد افلی مذ سؽٍْ خْاسی ثٌگبٍ ُب ؽٌبختَ ؽذًذ ّ ثش عبیش الذاهبت هختلف مذ فغبد ّ
هغئْلیتپزیشی ارتوبعی عبصهبًی ًیض تبحیش گزاؽتٌذ.
*  BPCBپبیَ ّ عبختبس افلی رذیذی سا ثشای ؽفبفیت عبصهبًی ّ گضاسػ دُی دس
هضذّدٍ مذ سؽٍْخْاسی اسائَ هیدُذ.
* تعذاد لبثل تْرِی اص ؽشکتُبی عشاعش دًیب  BPCBسا پزیشفتَاًذ.
*  BPCBتْعو باوک جٍاوی ّ ضشکت سشمایً گزاسی خصُصی دَلت آمشیکا دس
کطُسٌای خاسجی ثَ عٌْاى هذلی ثشای ثشًبهَُبی مذ سؽٍْخْاسی ؽٌبختَ هیؽْد.
* ؽبخـ FTSE9Goodثشای عشهبیَ گزاسی هغئْالًَ ارتوبعی هعیبس مذ سؽٍْ
ثشاعبط  BPCBسا هعشفی ّ اسائَ ًوْد.

خْاسی

* گشدٌمایی اقتصادی دویا بشای اتحاد َ اقذام مطاسک تی علیً فساد ()PACI
عوذتب افْل خْد سا ثشاعبط  BPCBپبیَ گزاسی کشدٍ اعت.
* ضاخص پایذاسی داَجُوض ثَ  BPCBاؽبسٍ داسدُ ،وبى کبسی کَ تجاست اوگلستان دس
ضاخص جامعً تجاسی اًزبم هیدُذ.
*  BPCBدس ثشًبهَ مُافقت وامً جٍاوی ساصمان ملل

گٌزبًذٍ ؽذٍ اعت ،کَ ایي

هْسد ،الذام روعی سُجشاى تزبسی ثشای استمبی ؽِشًّذی عبصهبًی هغئْلیتپزیش ثْد.
* ثب اًتؾبس اخیش اصُل تجاسی دسباسي ضشکت ٌای کُچک َ متُسط  ،ایي الذام اثضاس
مذ سؽٍْخْاسی سا دس اختیبس هیف گغتشدٍتشی اص ؽشکتُب لشاس هیدُذ.
ثَ هٌظْس فشاگیشی هطبلت ثیؾتش دسثبسٍ اصُل تجاسی اص عبیت صیش دیذى کٌیذ:
www.transparency.org
مقابلً با سضُيخُاسی بً عىُان بخطی اص اصالحات گستشديتش حاکمیت
هغئلَ سؽٍْ خْاسی دس  MENAاص رٌجَ ُبی ثغیبسی ثبصتبة هغیشُبی تضْل دس ربُبی
هختلف دًیبعت  .اّال دسرَ ای اص توبیض دس ایي هٌطمَ ّرْد داسد  .ثشاعبط ضاخص اسصیابی َ
تعبیش فساد ( )CPIساصمان ضفافیت بیه المللی  ،2007کؾْسُبی  MENAسا هی تْاى ثَ 3
هجمَ تفکیک ًوْد  .اسدى ّ اکخش کؾْسُبی خلیذ فبسط داسای اهتیبصُبی ًغجتب خْة ُغتٌذ ّ (دس
ثیي  180کؾْس هْسد ثشسعی ) رضّ  30تب  50کؾْس سدٍ ثبال لشاس داسًذ  .کؾْسُبی ایي گشٍّ ؽبهل
اسیکب ،هزبسعتبى ،ایتبلیب ،آفشیمبی رٌْثی ّ تبیْاى هی
کبعت

ثبؽٌذ .دّهیي گشٍّ ؽبهل الزضایش،

کْیت ،لجٌبى ،هغشة (هشاکؼ) ،عشثغتبى ععْدی ،تًْظ ُغتٌذ ّ دس سدٍ

ثٌذی  60تب  90لشاس

داسًذ .ایي گشٍّ لبثل همبیغَ ثب ثشصیل ،چیيٌُ ،ذ ،سّهبًی ّ تبیلٌذ ُغتٌذ  .ثبالخشٍ ثذتشیي ّمعیت
دس ایي هٌطمَ اص آى هقش ،ایشاى ،عشاق ،لیجی ،عْسیَ ّ یوي هی ثبؽذ  .ایي کؾْسُب دس پبییي تشیي
سدٍ  100تب  180کؾْس آخش لشاس داسًذ ّ عشاق دس هْلعیت

 178لشاس داسد کَ فغبد دس آى فمو اص

هیبًوبس ّ عْهبلی کوتش اعت.
ایي هشص تلمی دسثبسٍ فغبد هوکي اعت ثَ هْس کبفی هؾکالت

اعبعیتش هٌطمَ سا

هٌعکظ ًغبصد  .دس ضاخصٌای حاکمیت دس سشاسش جٍان مشبُط بً باوک جٍاوی

،

کؾْسُبی ً MENAغجت ثَ عطش دسآهذؽبى ُوْاسٍ پبییي تش اص صذ اًتظبس ُغتٌذُ ّ ،وَ آًِب
معف صبکویتی هؾبثِی داسًذ ،ثخقْؿ دس صهیٌَ ُبی اظِبسًظش ّ هغئْلیت پزیشی .ایي معفُب
اص هبُیت ًظبم ُبی عیبعی ّ التقبدی ایي کؾْسُب سیؾَ هی
 MENAصذالل تب صذی اعتجذادی ُغتٌذ ّ تمشیجب ُوَ التقبدُبی

گیشد .تمشیجب ُوَ کؾْسُبی
 MENAثَ هْس هغتمین ّ

غیشهغتمین ثَ ساًتُبی ثیشًّی ّاثغتَ ُغتٌذ ،کَ عوذتب اص ًفت ًبؽی هی ؽْد .ایي استجبه

ثیي فمذاى دهْکشاعی دس هيهمَ ّ فشاّاًی ساًتُبی ثیشًّی ثَ هْس تقبدفی ًیغت  .ایي صمیمت
کَ تمشیجب اکخش کؾْسُبی  MENAثغتَ ثَ ساًت ُبی ثیشًّی ،ثَ عٌْاى کؾْسُبی ساًت گیشًذٍ یب
ًیوَ ساًت گیشًذٍ تْفیف هیگشدًذ ،ثَ ُغتَ هشکضی هذل عیبعی ّ التقبدی آًِب ثبصهیگشدد.
رشیبىُبی کالًی اص دسآهذ کَ ثَ ریت دّلت هی سّد ًمؼ عوذٍ ای دس فمذاى ؽفبفیت ّ
پبعخگْ ثْدى داسًذ ًَ تٌِب دسثبسٍ چگًْگی ارشای التقبدُبی

 MENAثلکَ دس صهیٌَ چگًْگی

عولکشد عیغتن ُبی عیبعی  .ایي عیغتن ساًت خْاسی کَ چٌذ دَُ لذهت داسد ثَ هْس هْحشی
ًمؼ هِن ّ ثبسص هبلیبت سا دس تعشیف ّ تقْیش کش دى ساثطَ التقبدی دّلت ّ هلت تنعیف هی کٌذ ّ
روعیتُبی هضلی سا اص ؽِشًّذاى دّلت ثَ اسثبة سرْو ّ هشف تزبسی تجذیل هی

کٌذ .ایي

عیغتن تغِیل کٌٌذٍ سفتبس فبعذ اعت ّ ایزبد توبیض ثیي ؽکل هتعبسف ّ لشاسدادی فغبد ّ یک
ًمـ دائوی دس خْد عیغتن کَ هٌتذ اص لْاًیي "هتملجبًَ" اعت سا هؾکل هی عبصد  .ایي ًمقبى
ثَ هْس راتی دس عیغتن ّرْد داسد  .هخال دس ثشخی اص کؾْسُبی ُ MENAن لبًْى ّ ُن فشهبى
عوْهی ،صهیي ّ هٌبثع هجیعی آى سا هتعلك ثَ صبکن هی داًٌذ ،دس ًتیزَ هٌبثع عوْهی ّ خقْفی
تلفیك هی ؽًْذ ّ داسایی خقْفی ؽِشًّذاى عبدی ثیؼ اص ّاگزاسی ُبی صبکن ّهجك ُْط اّ،
ًویثبؽٌذ.
اهشّصٍ ًب کبسآهذی هؾِْد صبکویت دس

 MENAثَ عٌْاى پیبهذ ًِبدیٌَ ؽذى هْعغبت

التقبدی ّ عیبعی اعت کَ اهتیبص صکْهت ّ ًخجگبى صبکن سا ثب اصتشام تمذیظ هی ًوبیذّ ،
هبًع اص تْععَ دهْکشاعی ّ التقبد ثبصاس هی ؽْد .یکی اص آؽکبستشیي ًوْدُب ی ظبُش ؽذٍ ایي ًب
کبسآهذی صبکویت ُوبى فغبد عبصهبًی اعت کَ ثَ هْس ارتٌبة ًبپزیشی دس تمبهع چِبسچْة ُبی
التقبدی ّ عیبعی هعیْة ایزبد هیگشدد.
فساد بً عىُان وطاوً وا کاسآمذی حکُمت
ًظبمُبی عیبعی غیشدهْکشاتیک ًّظبم ُبی التقبدی دّلت هذاسهؾتشکب ثبعج ایزبد
هضیو مًبعت ثشای سؽٍْ خْاسی ّفغبد هی ؽًْذ  .ایي اهشعْاسك صیشسا هْرت هی گشدد:
* فمذاى هغّْلیتپزیشی دهْکشاتیک ّ ًظبست هغتمل
* فمذاى ؽفبفیت دس عیبعتگزاسی ُب ّ سّاثو ثیي دّلت ّ فعبلیت ُبی تزبسی
* تفکیک هجِن ّ ًبهؾخـ ثیي ّرٍْ هبلی دّلتی ّ ّرٍْ هبلی ؽخقی صبکوبى
سل ّ هْاصًَ ًبکبفی
* کٌت
* صمْق هبلکیت اهْال تعشیف ًؾذٍ ّ ًبهؾخـ
* لْاًیي ّ همشسات تیشٍ ّ هجِن
* هکبًیضمُبی ارشایی معیف

* آژاًظُبی دّلتی کَ اص هبصاد ًیشّ ،ثبصدٍ کن ّ ًبکبسآهذی سًذ هی ثشًذ
* هْاًع ثشای کبسآفشیٌی ّ سلبثت آصاد
* هضذّدیت رشیبى یبفتي آصاداًَ اهالوات ّ آصادی سعبًَ ُب
* معف ربهعَ هذًی ّ گشٍُّبی هضبفع معیف
سعیذگی ّ پشداختي ثَ هیشاث دّلت ساًت خْاس ّ افالس ًِبدُبی آى کبس آعبًی ًیغت  .اهب
همبثلَ ثب سؽٍْ خْاسی هی تْاًذ ّ ثبیذ یک اّلْیت اسصؽوٌذ ثبؽذ ،دلیمبً ثَ ایي دلیل کَ افالصبت
مشّسی ثشای هضذّد کشدى فغب د ،ثخؼ هشکضی افالصبت گغتشدٍ تش صبکویت سا ًیض تؾکیل هی
دٌُذ .دس ًتیزَ اُویت کبسثشد الذاهبت مذ سؽٍْ خْاسی ثشای صبکویت ثِتش دس ثخؼ ُبی دّلتی ّ
خقْفی  MENAسا ًوی تْاى ًبدیذٍ گشفت  .تضمیمبت رِبًی ًؾبى هی دُذ کَ کؾْسُبیی کَ ثب
فغبد همبثلَ هی کٌٌذ ّ صبکویت سا ثِجْ د هی ثخؾٌذ هی تْاًٌذ دسآهذُبی داخلی ّ هلی خْد سا
دس دساصهذت تب  4ثشاثش افضایؼ دٌُذ  .ایي "عْدثخؾی صبکویت " سا هی تْاى دس  MENAتضمك
ثخؾیذ ،ثَ ؽشه آًکَ ثخؼ خقْفی ،حجت هْاسد سؽٍْ

خْاسی دس صیطَ کبسی اػ سا ثِجْد

ثخؾذ ّ ثب دّلتُب ّ عبصهبىُبی ربهعَ هذًی ّاسد یک دیبلْگ عبصًذٍ ؽْد.

