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تقييم نظام النزاهة يف العراق

تقييم نظام النزاهة في العراق
(خارطة طريق عملية)
إعداد :غزوان المنهالوي *

املقدمة:
تعمل العديد من احلكومات واملنظمات الدولية على وضع آليات لتشخيص الفساد وحتديد
أسبابه؛ هبدف وضع اخلطط ،والربامج املناسبة ملكافحته ،أو الوقاية منه يف قطاعات الدولة املختلفة،
وانسجاماً مع ذلك وضعت منظمة الشفافية الدولية أمنوذجاً لقياس مدى قدرة الدولة على مكافحة
الفساد عرب تقييم نظام النزاهة الوطين فيها ،واعتماده أداةً عملية لتقومي منظومة مكافحة الفساد
عرب حتديد نقاط القوة والضعف يف الدولة من الناحيتني التشريعية والعملية؛ هبدف وضع احللول
املناسبة لتقوية نظام الدولة على مواجهة الفساد ،هتدف هذه الورقة البحثية إىل وضع خارطة طريق
عملية لتقييم نظام النزاهة يف العراق من قبل احلكومة العراقية من طريق التعريف أبمنوذج نظام النزاهة
الوطين ،وبيان مكوانته واملنهج املتبع يف تقييمه ،ووضع اإلطار العام عملياً لتقييم مدى قدرة منظومة
مكافحة الفساد يف العراق على مواجهة الفساد أو احلد منه.
أوالً :تعريف عام لنظام النزاهة الوطين
وهو أمنوذج لتقييم قدرة نظام الدولة على مواجهة الفساد -تقييم نظام مكافحة الفساد-
وضع من قبل منظمة الشفافية الدولية( )1يف العام ( ،)2001هبدف تقييم قدرات مؤسسات احلكم
الرئيسة وهيئات القطاع احلكومي واجلهات الفاعلة غري احلكومية يف الدولة ،بتقدير مدى قيامها
اخلاصة مبكافحة الفساد ،وتعزيز احلكم الرشيد على املستوى القانوين -قوانني ونصوص
أبدوارها ّ
 .1منظمة الشفافية الدولية :منظمة دولية غري حكومية (منظمة جمتمع مدين) أتسست عام ( )1993من قبل املدير السابق للبنك
الدويل احملامي األملاين بيرت إيغن ،هلا أمانة عامة يف برلني يف أملانيا وتضم فروعاً يف أكثر من ( )100دولة اكتسبت شهرة يف إنتاج
وتعرف منظمة الشفافية
مؤشرات لقياس الفساد تشمل (مؤشر مدركات الفساد ،املقياس العاملي للفساد ،مؤشر دافعي الرشوة)ّ ،
الدولية الفساد أبنه“ :سوء استغالل الوظيفة العامة من أجل حتقيق مصاحل خاصة” ،قامت املنظمة بتقييم نظام النزاهة الوطين ألكثر
من ( )100دولة ابلتعاون مع منظمات اجملتمع املدين يف تلك الدول.

* انشط مدين وخبري يف مكافحة الفساد.
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تنظيمية ،-وعلى املستوى العملي -التطبيق الفعلي ،-وحتديد نقاط القوة والضعف فيها .ويعد
ويعب عن رؤية
تقييم نظام النزاهة الوطين أداة قياس مهمة كونه منهجاً متكامالً لتشخيص الفسادّ ،
عملية شاملة ملواجهة الفساد( ،)2فهو نظام تقييم مشويل جلميع القضااي واجملاالت املتصلة ابحلكم،
ويشمل ذلك كالً من:
	-اإلطار املؤسسي (األجهزة واإلدارات احلكومية).
تعسف السلطة ،ومتنع انتشار الفساد).
	-اإلطار القانوين (التشريعات اليت حتمي املواطن من ّ

	-السياسات العامة (اسرتاتيجيات وخطط تنموية أتخذ ابحلسبان مصاحل املواطنني بكل فئاهتم).
وفضالً عن اإلعالم واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ،يعمل نظام النزاهة الوطين على توسيع
قاعدة احملاسبة األفقية كي ال تكون السلطة يف يد واحدة ،ويصبح كل من يشغل منصباً عاماً
مسؤوالً عن عمله ،وخيضع للمساءلة ،حبيث يقوم كل طرف من أطراف النظام بدور املراقب
والرقيب ،وهو نظام يعين االنتقال من نظام املساءلة العمودية القائم يف ظل النظم االستبدادية اليت
حيكمها طاغية أو حزب واحد إىل نظام احملاسبة األفقية الذي يقوم على تعدد مؤسسات الرقابة
واحملاسبة اليت حتول دون إساءة استعمال السلطة.
ويتكون نظام النزاهة الوطين من ثالث مكوانت وكما مبني يف أدانه(:)3
ّ

1.1القاعدة :متثل األساس الذي يقوم عليها النظام ،وهي الوعي العام ،وقيم اجملتمع.
2.2األعمدة :وهي عناصر نظام النزاهة الوطين اليت يقوم عليها سطح النظام ،وعلى الرغم من
االختالف بني جمتمع واخر يف نوع األعمدة اليت متثل أركان البناء يف النظام فإن هناك عدداً
حمدداً من األعمدة املتعارف عليها اليت متثل أمنوذجاً ملختلف الدول يشمل ( )13عموداً ،ومتثل
أعمدة نظام النزاهة قلب النظام ،وهي اليت ختضع لعملية التقييم بثالث فئات هي:
	-مؤسسات احلكم الرئيسة :وهي السلطات الثالث يف الدولة( :التشريعية ،والتنفيذية،
 .2جمموعة مؤلفني“ ،نظام النزاهة العريب يف مواجهة الفساد (كتاب املرجعية)” ،إصدار منظمة الشفافية الدولية واملركز اللبناين
للدراسات.)2009( ،
 .3تقييم نظام النزاهة الوطين لكل من (مصر ،ولبنان ،واألردن ،وليبيا ،واملغرب ،وتونس) ،إصدار منظمة الشفافية الدولية ابلتعاون
مع االحتاد األورويب ،ومنظمات جمتمع مدين حملية تعمل يف هذه الدول.
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والقضائية).
	-هيئات القطاع احلكومي :متثل املؤسسات احلكومية األساسية اليت هلا أدوار أساسية ومهمة
يف مكافحة الفساد والوقاية منه يف الدولة ،وتشمل( :القطاع العام ،ووكاالت تنفيذ القانون ،وهيئة
إدارة االنتخاابت ،وأمني املظامل ،واملؤسسة العليا للحساابت ،وهيئات مكافحة الفساد).
	-األطراف الفاعلة غري احلكومية :وهي اجلهات ذات التأثري يف نظام الدولة وتشمل:
املدين ،و
اإلعالم،غريواجملتمع
اخلاص) .الدولة وت مل:
القطاعالصأثري يف نظام
اجلهات ذات
احلكومية :وهي
ووسائلاف الياعلة
(األحزاب السياسية - ،األ طر
تشملا اص).
اليت ،والق اع
الوطين املدين
عالم ،واجملصمي
الدياسية ،و
3.3سطح النزاهة :و(األ
ضمان حياة أفضل ،وسيادة
وسا لالنزاإلاهة
نظام
ميثلحزابأهداف
السطح .وس ع ع ععيادة
علىحياة أفض ع ع ععل،
ض ع ع ععمان
قببت ع ع ععمل
الوطين اليت
هداف نظام الن
مستدامةالنزاهة :وميثل أ
للقانون ،وتنمية .3سع ع ع ع ح
تستقر
تكونزاهةثالثة
للمجتمع ،إذ
للقانون ،وتنمية مدصدامة للم صمي ،إذ تكون ثالثة ق ب تدصقر على الد ح.
ينتج كل اآليت:
املكوانتينصج ال
هذههذه املكو ت
وجبمعوجبمي
الشكل اآليت:

سيادة القانون

حياة أفضل

تنمية مستدامة

القطاع اخلاص

اجملتمع املدين

وسائل اإلعالم

األحزاب السياسية

هيئات مكافحة الفساد

املؤسسة العليا للحساابت

أمني املظامل

هيئة إدارة االنتخاابت

وكاالت تنفيذ القانون

القطاع العام

السلطة قضائية

السلطة تنفيذية

السلطة تشريعية

أسس (سياسية – اجتماعية – اقتصادية  -ثقافية)
العامالقانون
سيادة
وقيم اجملتمع
الوعي

الدولية اىل ان كلما كان الوعي العام عاليا وقيم اجملصمي قوية فهي سصدعم

إن الوعي العام وقيم اجملتمع تشكل القاعدة االساسية اليت تستقر عليها األعمدة اليت تستقر
يكون
الصاحلة،
إضافية؛وقيموعند
فوقها ،ومتنحهاإنقوة
أساس البناء ضعيفاً
تدصقر فوقها،
األعمدة اليت
القيمعليها
وضعف تدصقر
الوعياالساسية اليت
غيابالقاعدة
اجملصمي ت كل
الوعي العام
األعمدةكل عمود من
الوطنية ،إن
أساس الالننازاهة
يكون ميثل
الصاحلة،الذي
السطح
على محل
وغريوعندقادرة
اهنة،
األعمدة
وتصبح
ضعييا وتص ح
وضعف القيم
غياب الوعي
إضافية؛
متنحهاوقوة
و
أحد عناألعمدة سيزيد
على و
اآلخر،
اهنة ،عن
مستقل
األعمدة
وضعف مدصقل
األعمدة،من األعمدة
بقية إن كل عمود
عنزاهةقوةالوطنية،
ختتلفميثل الن
قوة ح الذي
له الد
محل
وغري قادرة
و
السطح ،وتسقط
أعمدة
األعمدة
الضغظ ،وقوةالواقع
مييلوالواقي
الضغظ،
عدةالثقل ،و
ضعفتيد من
وإذااألعمدة سيز
األخرى،أحد
األعمدة ،وضعف
علىقوة قية
ختصلف عن
من الثقل ،و اآلخر ،ول
على األعمدة األخرى ،وإذا ضعي عدة أعمدة مييل الد ح ،وتدق أهداف نظام النزاهة الوطين.
اثنياً :كيف يتم تقييم نظام النزاهة الوطين للدول
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أهداف نظام النزاهة الوطين.
اثنياً :كيف يتم تقييم نظام النزاهة الوطين للدول
يتم تقييم نظام النزاهة للدولة بتقييم كل عمود من أعمدة النظام ال ـ ( )13ابالعتماد على
ثالثة أبعاد ،وكل بُعد حيتوي على جمموعة من املؤشرات( ،)4وعلى وفق اجلدول اآليت:
األبعاد

املؤشرات (القانون واملمارسة)

القدرة

املوارد
االستقاللية
الشفافية
املساءلة
النزاهة
مؤشرات خاصة بكل عمود حبسب مهامها

احلوكمة

الدور يف سياق نظام النزاهة

مينح كل مؤشر درجة حبدود ( )0-100من حيث اإلطار القانون ي-نصوص قانونية
تنظيمية مت إقرارها ،-ومثلها من حيث املمارسة العملية -الواقع الفعلي املطبق ،-إذ ُي ّدد سؤال
واحد لكل مؤشر مدعوم بعدد من األسئلة التوجيهية ،أو االسرتشادية.
يطلب تقييم من شخصني ابحلد األدىن لكل عمود أحدهم على األقل ميثل العمود الذي،
يتم تقييمه؛ أي يعمل داخل العمود واآلخر خبري يف املوضوع من خارج العمود ،ويكون التقييم
على وفق نظام درجات بتدرج من ( )0-100درجة ُتسب تراكمياً بزايدة مقدارها ( )25درجة،
أي إن هناك مخس قيم حمتملة للتقدير ،هي ،)100 ،75 ،50 ،25 ،0( :وبعدها يتم حساب
درجة كل عمود من أعمدة النزاهة لغرض بيان قوة العمود يف النظام ،ويتم تصنيف قوة العمود
على وفق الدرجة احلاصل عليها ،فيصنف العمود أبنه قوي جداً إذا كانت الدرجة حبدود (81-
 ،)100وقوي إذا كانت حبدود ( ،)61-80ومتوسط حال كوهنا ( ،)41-60وضعيف عند
.4دراسات حول نظام النزاهة الوطين (مصر ،ولبنان ،واألردن ،وليبيا ،واملغرب ،وتونس) ،إصدار منظمة الشفافية ابلتعاون مع
االحتاد األورويب ،ومنظمات جمتمع مدين حملية تعمل يف هذه الدول.
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( ،)21-40وضعيف جداً عند (.)0-20

اثلثاً :اإلطار العام لتقييم نظام النزاهة يف العراق

يف هذه الفقرة سيتم تكييف أمنوذج نظام النزاهة الوطين على وفق حالة الدولة العراقية؛ مبا
يوافق الدستور العراقي ،والتشريعات النافذة ،وطبيعة عمل املؤسسات العراقية بتحديد ما يقابل كل
عمود من أعمدة نظام النزاهة الوطين -األعمدة اليت هلا دور يف مكافحة الفساد -على وفق النظام
العراقي احلايل ،وحتديد دور كل عمود من األعمدة موضوع التقييم كون مؤشرات التقييم ختتلف من
عمود إىل آخر حبسب املهام ،وكما يف أدانه:
1.1السلطة التشريعية (جملس النواب العراقي ،وجمالس احملافظات واألقاليم).
 التشريع (اإلصالحات القانونية ملكافحة الفساد). الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.2.2السلطة التنفيذية (رائسة اجلمهورية ،وجملس الوزراء ،واحملافظون).
 إدارة دوائر الدولة والقطاع العام (ممارسة األنشطة اإلدارية واحلكومية). املشاركة يف مكافحة الفساد (رسم السياسة العامة ملكافحة الفساد).3.3السلطة القضائية (جملس القضاء األعلى ،واحملكمة االحتادية العليا ،وحمكمة التمييز االحتادية،
وجهاز االدعاء العام ،وهيئة اإلشراف القضائي).
 مراقبة أعمال السلطتني التنفيذية والتشريعية. التحقيق واملالحقة القضائية يف قضااي الفساد.4.4القطاع العام (دوائر الدولة ،ووزارات ،وجهات غري مرتبطة بوزارة).
 التعاون مع املؤسسات احلكومية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والقطاع اخلاص ملنع الفساد. توعية األفراد وتعريفهم بدورهم يف مكافحة الفساد. ممارسة الرقابة اإلدارية الداخلية.7
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 تقليل خماطر الفساد عرب النزاهة يف املشرتايت.5.5وكاالت تنفيذ القانون (املؤسسات األمنية).
 مالحقة الفاسدين ،وتنفيذ األحكام القضائية حبقهم. التعاون مع اجلهات املعنية مبكافحة الفساد.6.6هيئة إدارة االنتخاابت (املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت).
 تنظيم احلمالت االنتخابية. إدارة االنتخاابت. إعالن نتائج االنتخاابت.7.7أمني املظامل (ال توجد يف العراق مؤسسة ابسم أمني املظامل ،إمنا توجد مؤسسة تقوم مبهمة
مشاهبة ملهمة أمني املظامل؛ وهي املفوضية العليا حلقوق اإلنسان).
 التحقيق يف الشكاوى وتقدمي التوصيات بشأهنا. دعم املمارسات اجليدة والرتويج هلا.8.8املؤسسة العليا للحساابت (ديوان الرقابة املالية االحتادي).
 تدقيق مايل فعال ،ومراقبة إنفاق املال العام أينما وجد. اكتشاف حاالت الفساد واإلبالغ عنها. تقومي اإلداء املؤسسي. حتسني اإلدارة املالية.9.9هيئات مكافحة الفساد (هيئة النزاهة ،ومكاتب املفتشني العموميني).
دور هيئة النزاهة:
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 التحقيق يف قضااي الفساد حتت إشراف القضاء. الوقاية من الفساد (مالحقة الكسب غري املشروع). نشر ثقافة النزاهة والشفافية واملساءلة.دور مكاتب املفتشني العموميني:
 املراجعة والتدقيق على أعمال الوزارة ،أو اجلهة غري املرتبطة بوزارة. تلقي الشكاوى والتحري عنها. إجراء التحقيق اإلداري. إحالة املخالفات إىل جهات التحقيق اجلزائي.1010األحزاب السياسية
 متثيل اجملتمع. االلتزام مبكافحة الفساد.1111وسائل اإلعالم (شبكة اإلعالم العراقي ،ووسائل اإلعالم األخرى).
 التقصي عن حاالت الفساد وكشفها للرأي العام. تعريف املواطن مبخاطر الفساد. تثقيف املواطن مبتطلبات احلكم الرشيد.1212اجملتمع املدين( :املنظمات غري احلكومية ،واجلمعيات العلمية ،واالحتادات ،والنقاابت
املهنية).
 مساءلة احلكومة. تقومي السياسات ،واخلطط والربامج.9

مركز البيان للدراسات والتخطيط

 توعية اجملتمع آباثر الفساد.1313القطاع اخلاص
 االلتزام مبحاربة الفساد واملشاركة يف سياسة مكافحته. دعم اجملتمع املدين.اخلامتة:
لغرض تبين منهج إصالحي شامل على مستوى الدولة مبا ينسجم مع التجارب الدولية
نقرتح أن يتم تقييم نظام النزاهة يف العراق؛ كونه من األدوات التشخيصية ذات الطابع العملي ،اليت
تعمل كجهاز إنذار ملتخذي القرار يف حتديد نقاط الضعف ،والقوة يف نظام احلكم ،وتقدمي احللول؛
لتحصينه ضد الفساد ،ونقرتح أن تكون على وفق اخلطوات اآلتية:
 1.تبين نظام النزاهة الوطين من قبل أعلى سلطة إدارية يف الدولة متمثلة مبجلس الوزراء؛ بغية تقييم
نظام النزاهة يف العراق عرب األمنوذج املعد يف هذه الدراسة ،على أن يكلّف فريق عمل مستقل
يعمل ابلتعاون مع املتخصصني واجملتمع املدين؛ من أجل ضمان احلصول على نتائج موضوعية،
وهتيئة املتطلبات لتطبيق خمرجاته كسياسات عملية ملكافحة الفساد -على سببل املثال :إعداد
مشروعات القوانني الالزمة ،وإرساهلا إىل جملس النواب ،أو حتديد القوانني الصادرة ،ومل يتم
تطبيقها ،-فضالً عن اعتماد خمرجات التقييم كمدخالت إلعداد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الفساد للسنوات املقبلة؛ كوهنا األداة العملية للحكومة ملكافحة الفساد.
نص عليها الدستور العراقي لغرض إكمال اإلطار
 2.قيام جملس النواب بتشريع مجيع القوانني اليت ّ
القانوين للدولة ،والقيام ابإلصالح القانوين والسيما التشريعات اخلاصة مبكافحة الفساد اليت
ستنتج من خمرجات تقييم نظام النزاهة الوطين للعراق ،فضالً عن تعزيز جملس النواب لدوره
الرقايب على أعمدة النزاهة والسيما مؤسسات احلكم الرئيسة وهيئات القطاع احلكومي.
3.3وضع التوصيات الناجتة عن تقييم نظام النزاهة الوطين للعراق موضع التنفيذ العملي ضمن
اخلطط واالسرتاتيجيات اخلاصة مبؤسسات الدولة.
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