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ر مدركات الفساد العاملي 2020 العراق يف مؤشِّ

ر يصنَّف البلدان »َوْفق املستوايت املتصوَّرة لفساد  ر مدركات الفساد )CPI( هو مؤشِّ مؤشِّ
ر سنوايً  القطاع العام، على النحو الذي حتدده تقييمات اخلرباء واستطالعات الرأي، يُنَشُر املؤشِّ
لعام  الفساد  مدركات  ر  مؤشِّ  ،1995 عام  منذ  احلكومية  غري  الدولية  الشفافية  منظمة  بوساطة 
)180( دولة »على مقياس من  ـ يصنِّف حالياً  الثاين 2021  الذي ُنشر يف كانون  ـ   2020
وأاير   2019 أاير  بي  الوضع  إىل  استناداً  الفساد(«  إىل صفر )شديد  )نظيف جداً(   )100(

 .2020
ر مدركات الفساد جبمع البياانت من عدد من املصادر املختلفة اليت توفِّر املدركات  قام مؤشِّ

السائدة يف أوساط األعمال واخلرباء يف الدول حول مستوى الفساد يف القطاع العام)1(.
ر موقع الدول يف املؤشِّ

الشفافية  منظمة  أصدرته  الذي   )CPI(  2020 لعام  الفساد  مدركات  ر  مؤشِّ يكشف 
الدولية اليوم أنَّ الفساد املستمر يقوِّض أنظمة الرعاية الصحية، ويساهم يف الرتاجع الدميقراطي وسط 

.)COVID-19( وابء
ر استثماراً أكرب يف الرعاية الصحية، وتكون أكثر  تستثمر البلدان ذات األداء اجليد يف املؤشِّ
قدرة على توفري تغطية صحية شاملة وأقل عرضة النتهاك القواعد واملؤسسات الدميقراطية أو سيادة 
القانون، وقد قالت )ديليا فرييرا روبيو( رئيسة منظمة الشفافية الدولية: »إنَّ »كوفيد -19« ليس 
ا أزمة فساد، وهي أزمة نفشل حالياً يف إدارهتا«، ولقد اخترب العام  جمرَّد أزمة صحية واقتصادية، إنَّ
املاضي حكومات ال مثيل هلا يف الذاكرة، وكان أولئك الذين عندهم مستوايت أعلى من الفساد 
ر مدركات الفساد  أقل قدرة على مواجهة التحدي، ولكن حىت أولئك الذين كانوا على رأس مؤشِّ

جيب أن يعاجلوا دورهم على وجه السرعة يف معاجلة الفساد يف الداخل واخلارج.

1-https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_AR_16022021-
WEB.pd.

العراق في مؤشر مدركات الفساد العالمي 2020
د.باسم علي خريسان *

*  أستاذ يف كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

والصومال وجنوب  نقطة، وأتيت سوراي   )88( برصيد  ر  املؤشِّ ونيوزيلندا  الدمنارك  وتتصدر 
السودان يف املرتبة األخرية برصيد )14 و 12 و 12( نقطة على التوايل.

ر مدركات الفساد احلالية،  ومنذ عام 2012، وهي أقرب نقطة للمقارنة يف منهجية مؤشِّ
ذلك  يف  مبا  ملحوظاً،  حتسيناً  الفساد  مدركات  ر  مؤشِّ يف  درجاهتا  بتحسي  دولة   )26( قامت 
اإلكوادور )39( واليوانن )50( وغياان )41( وميامنار )28( وكوراي اجلنوبية )61(، وقد خفَّضت 
)22( دولة درجاهتا اخنفاضاً ملحوظاً، مبا يف ذلك البوسنة واهلرسك )35(، وغواتيماال )25(، 

ولبنان )25(، ومالوي )30(، ومالطا )53(، وبولندا )56(.
ر منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ممَّا ُيشري إىل  ما يقرب من نصف البلدان راكدة يف املؤشِّ
تعثُّر جهود احلكومات ملعاجلة األسباب اجلذرية للفساد، أكثر من الثلثي يسجلون أقل من )50(. 
يشكِّل الفساد هتديداً خطرياً حلياة املواطني وسبل عيشهم، السيَّما حينما يقرتن حبالة طوارئ 
صحية عامة، يرتبط القطاع العام النظيف بزايدة االستثمار يف الرعاية الصحية، أوروغواي على سبيل 
ر مدركات الفساد يف أمريكا الالتينية )71(، وتستثمر بكثافة يف  املثال عندها أعلى درجة يف مؤشِّ
 COVID-19(( الرعاية الصحية وعندها نظام قوي للمراقبة الوابئية، ممَّا ساعد يف استجابتها لـ

واألمراض املعدية األخرى، مثل احلمَّى الصفراء و)زيكا(.
الصحية يف  الرعاية  القليل يف  بنغالديش )26( نقطة فقط وتستثمر  املقابل، سجَّلت  يف 
حي يزدهر الفساد خالل )COVID-19( فيها، بدءاً من الرشوة يف العيادات الصحية إىل 

املساعدات غري املشروعة، كما يتفشَّى الفساد يف عمليات شراء اإلمدادات الطبية.
سيادة  منتهكي  أسوأ  تكون  أن  إىل  أيضاً  الفساد  مستوايت  فيها  ترتفع  اليت  البلدان  متيل 
ـ  مثاًل  ـ  هذه  القائمة  وتشمل   ،COVID-19(( أزمة  مدَّة  الدميقراطية  واملؤسسات  القانون 
الفلبي )34(، إِذ اتسمت االستجابة لـ COVID-19(( بجمات كبرية على حقوق اإلنسان 

وحرية اإلعالم.
استمراراً يف االجتاه اهلبوطّي، حقَّقت الوالايت املتحدة األمريكية أسوأ نتيجة هلا منذ عام 
2012، برصيد )67( نقطة، فضاًل عن تضارب املصاحل املزعوم وإساءة استعمال املنصب على 
أعلى مستوى، أاثر ضعف الرقابة يف عام 2020 على حزمة إغاثة )COVID-19 ( البالغة 
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ر مدركات الفساد العاملي 2020 العراق يف مؤشِّ

قيمتها )1( تريليون دوالراً أمريكياً خماوف جدية وشكَّل تراجعاً عن األعراف الدميقراطية القائمة 
منذ فرتة طويلة، ممَّا يثبت أنَّه ال يوجد بلد خاٍل من الفساد، مبا يستوجب إجراءات دائمة للحد 

من الفساد واالستجابة بصورة أفضل لألزمات املستقبلية)2(.

البلداملرتبة
2020

دلتانتيجة
1 88الدمنارك 1
1 88نيوزلندا 1
1 85فلندا 3
85سنغافورة 3
85السويد 3
85سويسرا  3
84النرويج 7
82هوالندا 8
80املانيا 9
80لوكسبورغ9

77إسرتاليا11
77كندا 11
1 77هونغ كونك 11
77بريطانيا 11
1 76النمسا 15
1 76بلجيكا 15
1 75استونيا 17
3 75آيسلندا 17
1 74الياابن 19
2 72إيرلندا 20
71دولة اإلمارات العربية 21

2 -https://transparency.am/en/cp.

https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://en.wikipedia.org/wiki/Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Austria
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Estonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Iceland
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates
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البلداملرتبة
2020

دلتانتيجة
71أورغواي 21
69فرنسا 23
68بواتن 24
67شيلي 25
2 67الوالايت املتحدة األمريكية 25
66سشيل 27
65اتيون 28
2 64برابدوس 29
1 63باماس 30
1 63 قطر30
62إسبانيا 32
2 61كوراي اجلنوبية 33
1 61الربتغال 33
1 60بوتسواان 35
60برواني 35
60إسرائيل 35
60التوانيا 35
60سلوفينا 35
59سانت فنسنت وجزر غرينادين  40
58 الرأس األخضر 41
1 57كوستا ريكا  42
1 57قربص 42
1 57التيفيا 42
56جورجيا 45
2 56بولندا 45
1 56 القديسة لويسا 45

https://en.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhutan
https://en.wikipedia.org/wiki/Chile
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Seychelles
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbados
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bahamas
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://en.wikipedia.org/wiki/Botswana
https://en.wikipedia.org/wiki/Israel
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
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ر مدركات الفساد العاملي 2020 العراق يف مؤشِّ

البلداملرتبة
2020

دلتانتيجة
55دومينيكا 48
2 54مجهورية التشيك 49
2 54عمان 49
1 54راوندا 49
53إيطاليا 52
53غرينادا 52
1 53مالطا 52
1 53موريشيوس 52
53السعودية 52
2 51 ماليزاي 57
1 51انميبيا  57
2 50اليوانن 59
7 49أرمينيا 60
1 49األردن 60
1 49 سلوفيكيا 60
2 47بالروسيا 63
47كرواتيا 63
1 47كواب 63
1 47ساو تومي وبرينسييب 63
45اجلبل األسود 67
45السنغال 67
1 44بلغاراي 69
44هنغاراي 69
1 44جامايكا 69
44رومانيا 69
44جنوب إفريقيا 69

https://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Malta
https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Croatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
https://en.wikipedia.org/wiki/Romania
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
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البلداملرتبة
2020

دلتانتيجة
1 44تونس 69
2 43غاان 75
14 43 جزر املالديف 75
3 43فانواتو 75
3 42األرجنتي 78
42البحرين 78
1 42الصي 78
2 42الكويت 78
42جزر السالمون 78
41بني 83
1 41غياان 83
1 41ليسوتو 83
40بروكينافاسو 86
1 40اهلند 86
1 40املغرب 86
2 40تيموليشيت 86
40ترينداد وتوابغو  86
1 40تركيا 86
2 39كولومبيا 92
1 39األكوادور 92
3 38 الربازيل 94
1 38إثيوبيا 94
4 38كازخستان 94
2 38بريو 94
1 38صربيا 94
38سريالنكا 94

https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
https://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuwait
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Benin
https://en.wikipedia.org/wiki/Lesotho
https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Timor
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Peru
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
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ر مدركات الفساد العاملي 2020 العراق يف مؤشِّ

البلداملرتبة
2020

دلتانتيجة
6 38سورينام 94
1 38تنزانيا 94

37غامبيا 102
3 37إندنوسيا 102
1 36ليبيا 104
1 36اجلزائر 104
1 36ساحل العاج 104
2 36السلفادور 104
36كوسوفو 104
36اتيلند 104
1 36فيتنام 104
1 35البوسنة واهلرسك 111
35منغوليا111
35مقدونيا الشمالية 111
1 35بنما111
2 34مولدوفا115
34الفلبي115
2 33مصر117
1 33إيسواتيين117
1 33النيبال  117
33سرياليون 117
3 33أوكرانيا 117
1 33زامبيا 117
32النيجر 123
31بوليفيا 124

https://en.wikipedia.org/wiki/Suriname
https://en.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Albania
https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Bosnia_and_Herzegovina
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Macedonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Niger
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البلداملرتبة
2020

دلتانتيجة
3 31كينيا 124
1 31قرقيزاي 124
2 31املكسيك 124
1 31ابكستان 124
30أذربيجان 129
1 30غانبيا 130
1 30ماالوي 130
1 30مايل 130
2 30روسيا 130
29الوس 134
1 29موراتنيا 134
29توجو 134
28مجهورية الدومنيكان 137
1 28غينيا 137
28ليبرياي 137
1 28ميامنار 137
28برغواي 137
1 27أنغوال 142
3 27جيبويت 142
1 27اببوا غينيا اجلديدة  142
1 27أنغوال142
26بنغالدش 146
1 26مجهورية افريقا الوسطى 146
1 26أوزبكستان 146
25الكامريون 149
1 25كوتيماال 149

https://en.wikipedia.org/wiki/Kenya
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabon
https://en.wikipedia.org/wiki/Mali
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mauritania
https://en.wikipedia.org/wiki/Togo
https://en.wikipedia.org/wiki/Guinea
https://en.wikipedia.org/wiki/Angola
https://en.wikipedia.org/wiki/Djibouti
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://en.wikipedia.org/wiki/Cameroon
https://en.wikipedia.org/wiki/Guatemala
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ر مدركات الفساد العاملي 2020 العراق يف مؤشِّ

البلداملرتبة
2020

دلتانتيجة
1 25ايران149
3 25لبنان 149
1 25 مدغشقر149
1 25موزمبيق 149
1 25نيجرياي 149
2 24هندوراس 157
24زمبابوي 157
22نيكاراغوا 159
1 21الكامريون 160
1 21تشاد 160
4 21 جزر القمر 160
2 21أرترياي 160
1 21العراق 160
3 19أفغانستان 165
19 بورندي 165
19مجهورية الكونغو 165
1 19غينيا بيساو 165
19تركمستان 165
18مجهورية الكونغو الدميقراطيو 170
18هاييت170
1 18كوراي الشمالية 170
1 17ليبيا 173
16غينيا اإلستوائية 174
16السودان 174
1 15فنزويال 176

https://en.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://en.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
https://en.wikipedia.org/wiki/Chad
https://en.wikipedia.org/wiki/Eritrea
https://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_the_Congo
https://en.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bissau
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Libya
https://en.wikipedia.org/wiki/Sudan
https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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البلداملرتبة
2020

دلتانتيجة
15اليمن 176

1 14سوراي 178
3 12الصومال 179

12دولة جنوب السودان 179

ر اثنياً: موقع العراق يف املؤشِّ

رسم يوضح حجم الفساد يف العراق خالل 10 سنوات
https//:tradingeconomics.com/iraq/corruption-index.

  يتناغم وضع العراق مع أقرانه من الدول يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، اليت ما 
ا شديدة الفساد، مع إحراز تقدُّم ضئيل يف السيطرة على الفساد، سجَّلت  يزال يُنظر هلا على أنَّ
ر مدركات الفساد،  دولة اإلمارات العربية املتحدة وقطر أداء أفضل على الصعيد اإلقليمي على مؤشِّ
إذ سجَّلتا املركز )21 و30( على التوايل، يف حي كانت ليبيا )173( واليمن )176(، وسوراي 

)178( من بي األسوأ أداًء يف مجيع أحناء املنطقة.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yemen
https://en.wikipedia.org/wiki/Syria
https://en.wikipedia.org/wiki/Somalia
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ر مدركات الفساد العاملي 2020 العراق يف مؤشِّ

جائحة  ملواجهة  له  يُرثى  بصورة  املستعدة  غري  البلدان  الفساد  من  سنوات  تركت  لقد 
افتقرت املستشفيات واملراكز الصحية إىل املوارد والتنظيم اإللزامي لالستجابة  »كوفيد-19« إذ 
بفعالية للموجة األوىل من احلاالت، وعانت املستشفيات العامة من نقص االمدادات واملوظفي، 

وأصبح العديد من مقدمي الرعاية الصحية مرضى بصورة خطرة. 
كما تراجعت الثقة يف القطاع العام حينما أصبح من الواضح عدم وجود بروتوكوالت جيدة 
إلدارة األزمات، انهيك عن أنَّ اإلدارات العامة كانت مستنفدة للغاية حبيث ال ميكن إعادة تنظيمها 
بسرعة وكفاءة، وعلى الرغم من املكاسب الصغرية اليت حقَّقها اجملتمع املديّن يف العقد املاضي حنو 
بناء قواني أقوى وأكثر استدامة ملكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، فإنَّ أزمة »كوفيد-19« والتدابري 
الطارئة الناجتة عنها ألغت هذه اجلهود بصورة أساسية، ممَّا أعاد املنطقة سنواٍت إىل الوراء، وما يزال 

الفساد السياسي أيضاً ميثِّل حتدايً يف مجيع أحناء املنطقة.
يف العراق الذي حصل على املركز )160( وعلى درجة )21( حيرم الفساد مبستوايته العالية 
الناس من حقوقهم األساسية، مبا يف ذلك احلصول على مياه الشرب الصاحلة، والرعاية الصحية، 
والكهرابء غري املنقطعة، وفرص العمل، والبنية التحتية املالئمة، ومن أجل املضي قدماً تتمثَّل بعض 
قضااي  »كوفيد-19«، يف  جائحة  من  التعايف  فرتة  املنطقة، السيَّما خالل  يف  التحدايت  أكرب 

الشفافية والوصول العادل إىل العالجات ولقاحات »كوفيد-19«)3(.  
التوصيات:

تُوِصي منظمة الشفافية الدولية مجيع احلكومات مبا يلي:
إليها، وجيب أن 	  املوارد إىل من هم يف أمس احلاجة  الرقابة لضمان وصول  تعزيز مؤسسات 

يكون عند سلطات مكافحة الفساد ومؤسسات الرقابة أموااًل وموارداً واستقالليًة كافية؛ ألداء 
واجباهتا.

ضمان التعاقد املفتوح والشفاف؛ ملكافحة املخالفات وحتديد تضارب املصاحل وضمان التسعري 	 
العادل.

3-https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_AR_16022021-
WEB.pdf,p18.
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الدفاع عن الدميقراطية وتعزيز الفضاء املدين خللق الظروف املواتية ملساءلة احلكومات.	 
على 	  اجلمهور  حصول  لضمان  املعلومات  إىل  الوصول  وضمان  الصلة  ذات  البياانت  نشر 

معلومات سهلة الوصول ويف الوقت املناسب وذات مغزى.
نشر بياانت مفصَّلة عن اإلنفاق، وتوزيع املوارد له أمهية خاصة يف حاالت الطوارئ؛ لضمان 	 

استجاابت سياساتية، وكذلك إنَّ نشَر بياانت مفصَّلة عن اإلنفاق وتوزيع املوارد له أمهية عادلة 
ومنصفة)4(.

فيما خيص الوضع يف العراق حتديداً، من املهم توحيد آليات عمل مؤسسات مكافحة الفساد 	 
بداًل من التشتت احلاصل يف الوقت احلاضر، فهناك جهات عديدة تتوىلَّ مسؤولية مالحقة 
الفساد، مثل: )هيئة النزاهة، واملؤسسات األمنية املختصة مثل جهاز األمن الوطين، انهيك 
عن جلنة مكافحة الفساد اليت أسَّسها رئيس جملس الوزراء(، ومن املهم توحيد هذه اجلهات أو 

م العمل بينها. إنشاء هيئة مشرتكة تقسِّ

4 - https://transparency.am/en/cp.p5.


