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كيف ّ

كيف نحسن تصنيف العراق في مؤشر مدركات الفساد؟
(دراسة عملية مركزة باالستفادة من تجربتي مصر والكويت)
إعداد :غزوان رفيق المنهالوي  -حسن جلوب كاظم *

املقدمة:
ال شك أن الفساد آفة تعاين منها مجيع البلدان مبختلف توجهاهتا القانونية ،واالقتصادية،
واالجتماعية ،إال أهنا ختتلف من حيث احلجم والتغلغل من بلد آلخر ،وقد عملت األنظمة املختلفة
على عدة تدابري سواء أكانت وقائية أم ردعية ملكافحة الفساد أو احلد منه ،وابالطالع على هذه
التدابري ميكن أن نستنتج معادلة يسرية فحواها أن كل عالج ال بد من أن يسبقه تشخيص دقيق،
وخبالفه ال تكون النتائج مرضية ،وانسجاماً مع ذلك عملت املنظمات الدولية والبلدان املختلفة
لعل أبرز هذه اآلليات متثلت مبؤشرات
على إجياد اليآت لتشخيص الفساد ،ومكامنه ،ومدايته ،و ّ
قياس الفساد.
ويعد مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية من أكثر املؤشرات شهرة
على مستوى العامل ،إذ هتتم احلكومات وقطاع األعمال ،واجملتمع املدين ،ووسائل اإلعالم بنتائجه،
فضالً عن أثره احمللي ،واإلقليمي ،والدويل الكبري على قطاع االستثمار ،ومسعة الدولة؛ كونه يقيم
مدى الفساد يف القطاع العام للدول.
تستعرض هذه الدراسة املوجزة نظرة عامة عن املؤشر ،ومن مث االطالع على أهم اخلطوات
اليت اتبعتها الدول اإلقليمية القريبة من بيئة العراق اليت حققت تقدماً يف سلم املؤشر حمل البحث
لالستفادة منها قدر اإلمكان يف حتسني درجة العراق وترتيبه ،وقد وقع االختيار على دوليت مصر
لتحسن وضعهما على سلم املؤشر بنحو ملحوض ،وتوافر املصادر الالزمة هبذا الشأن.
والكويت؛ ُّ

* ابحثني متخصصني مبكافحة الفساد.
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أوالً :تعريف عام ملؤشر مدركات الفساد
تصدر منظمة الشفافية الدولية(((سنويـاً مؤشراً لقياس الفساد يف القطاع العام (مؤشر مدركات
الفساد) منذ العام ( ،)1995وهو مؤشر سنوي مركب (يعتمد على جمموعة من املؤشرات الفرعية)،
يقيّم الدول ويرتبها على وفق درجة وجود الفساد يف القطاع العام؛ بناءً على إدراك رجال األعمال
واحملللني ،مبا يف ذلك املتخصصون واخلرباء .ويقيّم املؤشر مستوى الفساد يف دول العامل على مقياس
من ( )0إىل ( ،)100إذ تعادل الدرجة ( )0أعلى مستوى من مستوايت الفساد املدرك؛ أي:
(تصور القطاع العام للدولة بكونه فاسداً جداً) ،يف حني تعادل الدرجة ( )100أدىن مستوى من
مستوايت الفساد املدرك؛ أي( :تصور القطاع العام للدولة بكونه نزيهاً متاماً).
مؤشر مدركات الفساد على ( )13مؤشراً فرعياً يف ترتيب الدول من حيث
يعتمد تقرير ِّ
مؤسسة أخرى مستقلة عن منظمة الشفافية
الفساد يف القطاع العام ،وكل مؤش ٍر ٍ
فرعي يصدر عن َّ
ّ
املؤشرات الفرعية ،إذ ميكن أن تُقيم الدولة إذا توافر
الدولية ،وال يشرتط أن تُقيّم الدولة جبميع هذه ِّ
تقييم ثالثة مؤ ِّشر ٍ
ات ٍ
وإن املؤ ِّشرات الفرعية ِّ
فرعية كح ٍّد أدىنَّ ،
مؤشر مدركات الفساد
املكونة لتقرير ِّ
ٍ
جماالت ٍ
خمتلفة يف الدولة املعنيَّة تشمل جوانب:
تتضمن عدداً كبرياً من األسئلة تستهدف تقييم
(سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية ،وأمنية ،ورقابية ،وانتخابية ،وغريها) ،إال َّ
مؤشر مدركات
أن ِّ
الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يستل منها األسئلة ذات العالقة ابلفساد.
ويف مؤشر عام ( )2018سجلت أكثر من ثلثي الدول املصنفة أقل من ( )50درجة على
املقياس من الدول املشمولة مبؤشر مدركات الفساد.
أما بشأن العراق فقد حصل على درجته نفسه يف العام ( )2017البالغة ( )18درجة،
وحتسن ترتيبه مبرتبة واحدة فقط ليحل يف الرتتيب ( )168من أصل ( )180دولة مشمولة؛ مما
جعل العراق خارج الدول العشر األخرية -بنحو صريح -األكثر فساداً على مستوى العامل ،وعلى
املستوى العريب حل العراق يف املرتبة ( )16من أصل ( )21دولة عربية ،وجتدر اإلشارة إىل أن
يتغي ترتيب الدول اعتماداً على عدد الدول املصنفة يف املؤشر
درجة الدولة أهم بكثري من ترتيبها إذ ّ
 .1منظمة الشفافية الدولية :منظمة دولية غري حكومية (منظمة جمتمع مدين) أتسست عام ( )1993من قبل املدير السابق للبنك
وتضم حالياً فروع يف أكثر من ()100
الدويل احملامي األملاين بيرت إيغن ( ،)Beter Eigenوأمانتها العامة يف برلني يف أملانيا ُّ
وتعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد أبنه« :سوء استغالل الوظيفة العامة
دولة اكتسبت شهرة يف إنتاج مؤشرات لقياس الفسادّ ،
من أجل حتقيق مصاحل خاصة».
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ودرجاهتا.
اثنياً :جتربة مصر والكويت يف حتسني موقعيهما ضمن ترتيب مؤشر مدركات الفساد
بعد االطالع على نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام ( )2018جند أن كالً من مصر
حتسن ترتيبهما بنحو ملحوظ ،وكما مبني يف اجلدول اآليت:
والكويت قد ّ
2017
الدولة

الرتتيب
دولياً

الرتتيب الدرجة من
()100
عربياً

التغي يف
ّ
ترتيب الدولة

2018

التغي يف درجة
ّ
الرتتيب الرتتيب
الدولة
دولياً عربياً

الدرجة من
()100

مصر

117

11

32

+12

+3

105

10

35

الكويت

85

8

39

+7

+2

78

8

41

وبعد دراسة جتربيت مصر والكويت واالطالع على أفضل املمارسات اليت اتبعتها الدولتان
يف حتسني ترتيبهما يف تقرير منظمة الشفافية الدولية (مؤشر مدركات الفساد لعام  ،)2018وبغية
توظيفها مبا يناسب البيئة العراقية يف حتسني درجة وترتيب العراق؛ ندرج إبجياز أبرز خطوات هاتني
الدولتني اليت ساعدت على حتسن ترتيبهما:
جتربة مصر:
يتفق اخلرباء يف مصر سواء يف اجملال األكادميي والعملي على أن أبرز أسباب حتسني درجة
مجهورية مصر العربية وترتيبها يف مؤشر مدركات الفساد لعام ( )2018متثلت ابآليت:
1.1وضع بوابة إلكرتونية موحدة لطرح املناقصات اإللكرتونية (إبرام العقود احلكومية).
2.2االنفتاح على الشباب بعقد مؤمترات حبضور مسؤويل الدولة يف السلطة التنفيذية والشباب؛
لالستفادة من األفكار واملقرتحات بكل شفافية ،وبلغة يسودها احلوار اهلادف.
3.3اعتماد اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد ،فضالً عن قيام هيئة الرقابة اإلدارية يف مصر
كوهنا اجلهة املسؤولة عن مكافحة الفساد خبطوات فاعلة إلرجاع بعض أمالك الدولة املسروقة.
4.4وضع معايري واضحة الختيار القيادات اإلدارية يف الدولة وللمستوايت الوظيفية كافة ،مع
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وجود إرادة حقيقية لتطبيقها.
جتربة الكويت:
متثلت أبرز أسباب حتسني درجة دولة الكويت وترتيبها يف سلم مؤشر مدركات الفساد لعام
( )2018بعد االطالع على آراء الفقه واجملتمع املدين الكوييت ابآليت:
1.1اختاذ إجراءات جادة بتوفري بيئة مالئمة لالستثمار بتطوير النظم واإلجراءات الداعمة
واجلاذبة له.
2.2إعداد خطة إعالمية تروجيية وتوعوية وتنفيذها؛ لتسويق اإلجراءات الوقائية والردعية اليت
تقوم هبا احلكومة واألجهزة الرقابية املعنية للقضاء على الفساد.
3.3قيام ديوان احملاسبة الكوييت بنشر التقارير الرقابية يف موقعه اإللكرتوين وإاتحتها للجمهور،
إذ تناولت وسائل اإلعالم املختلفة حتليالً للمالحظات اليت تتضمنها هذه التقارير ،وإعالن التقارير
عن املوضوعات عالية اخلطورة اليت تشكل أولوية لإلسراع يف معاجلتها من طريق جملس األمة الكوييت
وجملس الوزراء ،فضالً عن إصدار الديوان تقرير املواطن الذي خياطب املواطنني مباشرًة؛ لتوعيتهم
ميسرة؛ هبدف تعزيز الرقابة اجملتمعية لتحسني األداء احلكومي.
أبهم املوضوعات الرقابية بطريقة ّ
4.4تيسري اإلجراءات ،وتقليص الدورة املستندية عرب تبين نظم احلكومة اإللكرتونية ،ونشر
ثقافة اخلدمات العامة اإللكرتونية.
5.5تفعيل األحكام اخلاصة ابحل ّد من تعارض املصاحل الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد لعام ( )2003إبقرار قانون حيظر تعارض املصاحل يف العام (.)2018
اثلثاً :متطلبات حتسني درجة العراق وترتيبه على مؤشر مدركات الفساد يف ضوء جتربيت
مصر والكويت
قد مؤمتر فصلي (كل ثالثة أشهر) يضم جملس الوزراء ،ورؤوساء اهليئات ،واجلهات غري
َ 1.1ع ُ
املرتبطة بوزارة ،واحملافظني ،ابالشرتاك مع الشباب العراقي مبختلف فئاهتم .واألفضل أن يكون
عقد هذه املؤمترات موزعاً على احملافظات حسب األمهية ،وأولوايت العمل احلكومي احملددة
ابلربانمج احلكومي.
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2.2اإلسراع بتشكيل جملس اخلدمة العامة االحتادي ،ووضع معايري مهنية الختيار القيادات اإلدارية
العليا ،وإعالهنا بكل شفافية إىل وسائل اإلعالم واجلمهور ،مع إلزام الوزارات ،واهليئات،
واجلهات غري املرتبطة بوزارة ،واحملافظات بتطبيقها على وفق جدول زمين حمدد.
3.3وضع نظام إلكرتوين مركزي إلبرام العقود اإلدارية؛ من شأنه القضاء على التماس الذي حيدث
بني اإلدارات ،واملقاولني ،وشركات القطاع اخلاص.
4.4إسراع اجمللس األعلى ملكافحة الفساد بوضع اسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفساد يف العراق،
تتضمن خطوات جادة وواضحة ،معززة بتوقيتات حمددة؛ ملعاجلة ظواهر الفساد؛ كوهنا تساعد
يف حتسني صورة البلد دولياً.
5.5وضع اسرتاتيجية إعالمية وتنفيذها للرتويج للخطوات املذكورة آنفاً مبا يساعد يف عكس الصورة
اإلجيابية للدولة العراقية ،وتعزيز روح املواطنة.
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