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العراق يف مؤشر مدركات الفساد العاملي 2021

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

.2020

قام مؤشر مدركات الفساد جبمع البياانت من عدد من املصادر املختلفة اليت توفِّر املدركات 
ويركِّز  العام)1(،  القطاع  الفساد يف  الدول حول مستوى  األعمال واخلرباء يف  أوساط  السائدة يف 
ر على البيئة التشريعية واإلجراءات والبيئة السياسية واالقتصادية ومستوايت احلوكمة، ويعتمد  املؤشِّ
أو جامعات، ويتوىل  بواسطة معاهد دراسات مستقلة  تُعدُّ  مستقاًل،  املؤشر على )13( مصدراً 
حتليل هذه املصادر خرباء خارجيي تعيِّنهم منظمة الشفافية الدولية، والعتماد زايدة أي دولة على 
املؤشر يشرتط توفُّر )3( من املصادر املعتمدة على األقل، ومتنح الدرجة من صفر إىل )100(، إذ 
إنَّ الصفر يعين األكثر فسادراً و)100( األكثر نزاهة، يستخلص الباحثون الذين عيَّنتهم الشفافية 

من املصادر املعتمدة البياانت املتعلقة ابلفساد واليت تغطي اجلوانب اآلتية:

الرشوة.. 1

اختالس املال العام.. 2

انتشار ظاهرة املسؤولي الذين يستغلون املناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية من دون . 3
مواجهة العواقب.

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

العراق في مؤشر مدركات الفساد العالمي 2021

د.باسم علي خريسان*

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

قدرة احلكومات على احلد من الفساد وفرض آليات فعَّالة؛ لتكريس مبدأ النزاهة يف القطاع . 	
العام.

ِعْبُء اإلجراءات الروتينية والبريوقراطية املبالغ فيها اليت من شأهنا زايدة فرص ظهور الفساد.. 5

التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على احملاابة والواسطة يف الوظيفة العمومية.. 6

مالحقات قضائية وجنائية حقيقية للمسؤولي الفاسدين.. 	

توفر قواني كافية تتعلَّق ابلتصريح ابملمتلكات اخلاصة والذمة املالية ومنع تضارب املصاحل يف . 8
صفوف كبار املوظفي العموميي.

عن . 9 تبليغهم  حي  واحملققي  والصحفيي  الفساد  عن  للمبلغي  القانونية  احلماية  توفر  مدى 
حاالت الرشوة والفساد.

السيطرة على الدولة من قبل أصحاب املصاحل الشخصية الضيقة.. 10

قدرة اجملتمع املدين على النفاذ إىل املعلومة فيما يتعلَّق ابلشؤون العامة.. 11

الوصول إىل املعلومات حبرية وسهولة ومستوى اإلفصاح والشفافية.. 12

احرتام الدول حلقوق اإلنسان.. 13

 أمَّا املصادر اليت اعتمدهتا املنظمة إلعداد املؤشر للعام 2021 فهي:

البنك األفريقي للتنمية وتقييم املؤسسات لسنة 2020.. 1

2 .Stiftung Bertels- »برتلسمان«  الصادرة عن مؤسسة  املستدامة  احلوكمة  )مؤشرات 
man( للعام 2020.

3 ..)Stiftung Bertelsmann( »مؤشر التحول الصادر عن منظمة »برتلسمان

جملموعة . 	 التابعة  االقتصادية  التحرايت  وحدة  عن  الصادر  للبلدان،  املخاطر  تصنيف 
»اإليكونوميست« )Economist( لعام 2021.
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العراق يف مؤشر مدركات الفساد العاملي 2021

تقرير »فريدوم هاوس« )Freedom House( عن البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية لسنة . 5
.2021

6 . )Global Insight( إنسايت«  منظمة »غلوابل  الصادر عن  للبلدان  املخاطر  تصنيف 
للعام 2020.

الكتاب السنوي للتنافسية العاملية وهو عبارة عن استطالع آراء التنفيذيي، الصادر عن املعهد . 	
الدويل للتنمية عام 2021.

السياسية واالقتصادية لسنة . 8 املخاطر  لتقييم  الشركة االستشارية  الصادر عن  التقييم اآلسيوي 
.2021

الدليل العاملي ملخاطر البلدان الصادر عن مؤسسة خدمات املخاطر السياسية للعام 2021 . 9
ويعمل على تقييم املخاطر السياسية.

سياسة البنك الدويل القطرية وتقييم املؤسسات لسنة 2020.. 10

استطالع الرأي التنفيذي للمنتدى االقتصادي العاملي لعام 2020.. 11

لسنة . 12 القانون  وسيادة  للعدالة  العاملي  املشروع  الصادر عن  اخلرباء  آراء  استطالع  مؤشر 
.2021

مشروع أمناط الدميقراطية 2021 الرمز )VDEM( الصادر 2021)2(.. 13

 موقع الدول يف املؤشر

أظهرت نتائج مؤشر مدركات الفساد هلذا العام أنَّ الدول اليت تتمتَّع حبرايت مدنية وسياسية 
حممية بصورة جيدة تسيطر على الفساد سيطرة أفضل عموماً، كما أنَّ احلرايت السياسية يف تشكيل 
اجلمعيات والتعبري تُعدُّ حمورية يف معركة التوصل إىل عامل خاٍل من الفساد يف هذه األثناء، فإنَّ هناك 
تراجعاً يف درجات عدة دميوقراطيات، كانت حتتلُّ الدرجات عليا على املؤشر وتقود جهود مكافحة 
الفساد يف العامل، وما يزال كثري من هذه الدول اليت حتقق درجات مرتفعة مالذات آمنة لألشخاص 

2 -سيد شرف حمسن املوسوي، قراءة حتليلية عن وضع الدول العربية يف مؤشر مدركات الفساد 2021
https://www.annd.org/ar/publications/details .الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية
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الفاسدين القادمي من اخلارج. 

كانت الدول الثالث اليت حققت أعلى الدرجات هي الدمنارك، وفنلندا ونيوزيلندا هذا العام، 
إذ حصلت كل منها على )88( درجة، وتكمل النرويج، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وهولندا، 
ولكسمبورغ وأملانيا مرابطتها ضمن العشرة األوائل، ويظل جنوب السودان، وسوراي والصومال يف 

ذيل املؤشر.

كما تستمر الدول اليت تعاين من صراعات مسلحة أو من االستبداد يف احلصول على أدىن 
اإلستوائية  وغينيا  وليبيا،  وأفغانستان،  الشمالية،  واليمن، وكوراي  فنزويال،  ذلك  مبا يف  الدرجات، 
وتركمانستان، وعموماً، يظهر مؤشر مدركات الفساد معاانة عملية السيطرة على الفساد من اجلمود 

أو ساء حاهلا يف )%86( من الدول على مدى العقد املاضي)3(.

مبستًوى  تتمتَّع  اليت  األنظمة  أنَّ  بدرجة كبرية كيف  الدميقراطية  مع  الشفافية  تالزم  يبيِّ 
عرب  أو  مباشرة  بصورة  الناخبون  فيها  -ويتمكَّن  املعنيون  فيها  يستطيع  عاٍل  اجتماعي  دميقراطي 
دهم  ممثليهم يف السلطات التشريعية- من حماسبة األداء احلكومي، ومراقبة مستوايت النزاهة. يعضِّ
يف ذلك وجود إعالم حر، ووسائل رقابية متعددة، يف ظل بنية قانونية متماسكة، وذات قدرة اتمة 

على إيقاع العقوبة وحماسبة مجيع املواطني يف خمتلف املستوايت اإلدارية.

فإنَّ ما أشار إليه التقرير حول أنَّ عدداً من الدول ذات املستوايت العالية يف مقياس الشفافية 
والنزاهة تُعدُّ يف الوقت نفسه من بي أكثر املالذات اآلمنة للفاسدين من الدول األخرى، تُعدُّ هذه 
اإلشارة ورطًة حقيقيًة للدميقراطية، وتبيِّ تبياانً كبرياً املعايري املزدوجة للنظم الدميقراطية، ُيتِّم عرض 
النموذج الغريب بوصفه معياراً لألنظمة الناجحة أن تكون هذه األنظمة أمنوذجاً أخالقياً يتمِّم صورة 
الدميقراطية احلسنة بوصفها »أحسن القول الغريب« بتعبري الشيخ حممد مهدي مشس الدين، ولكن 
تقدميها مصاحلها املالية على األمنوذج األخالقي أمام اآلخرين يبيِّ النسق العنصري املضمر هلذه 
الدول، إذ يُلقي بشبهات كبرية على النظام الدميقراطي كنموذج، ومعيار ميكن له أن يقِّق استقرار 
األمم، ويوفِّر الرفاه للشعوب، ويعّزِز هذا االجتاه ما حققته دول ذات مستوى حرايت سياسية يكاد 

أن يكون منعدماً مثل قطر واإلمارات من مستوايت متقدمة يف معيار الدول األقل فساداً.

3 - https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AR_264.pdf.
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العراق يف مؤشر مدركات الفساد العاملي 2021

السياسية  أنظمته  اخلليجي وبطبيعة  الريعي  يرتبط ابلنموذج  فيما  املعضلة، وخصوصاً  هذه 
الوراثية، تسهم يف أتخري عملية االنتقال الدميقراطي عرب تراكم الوعي اجلمعي، وميكن تلمس معامل 
هذه املشكلة ابستقصاء الرأي العام العراقي، الذي عاد للميل إىل منوذج احلكم الفردي، وبصورته 
الريعية املوجود يف دول اخلليج، بعد اليأس العام من الفساد، وتردِّي اخلدمات، وأصبحت التعدُّدية 
السياسية، والنظام احلزيب يف العراق مبنزلة مأخذ سليب، يقف خلف الفساد، وأتخُّر البلد، وتردِّي 
اخلدمات، من دون التمييز بي فساد األشخاص، وصواب التنظيم، فضاًل عن وجود دعاية قوية 
العراق، من دون  إقليم كردستان  املركزية يف  التنموية  الصورة  حول منوذج حملي حلكم األسرة ذي 
تفريق بي منو اقتصادي ظاهري، وبي تنمية مستدامة منعدمة يف اإلقليم، على حد سواء مع سائر 

حمافظات العراق، ما عدا البنية التحتية اجليدة والسكن الرخيص.

اخلالصة، ُيسهم الفساد يف آتكل البناء الدميقراطي، ويعرقل عملية التحوُّل، وكفاءة النظام 
السياسي الدميقراطي.

اثنياً: موقع العراق يف املؤشر
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

الرتتيب

العريب

عددالدولة

املصادر

ترتيب

2020

ترتيب

2021

الدرجة

2020

الدرجة

2021

التغري

يف الدرجة

2-169		8212اإلمارات1
303163630	قطر2
525253530	السعودية3
2-52	9565	6سلطنة عمان	
90	9	86058األردن5
0				0	69	تونس6
31	2	3	8	6الكويت	
20	2	8	8	6البحرين8
1-039		6868املغرب9

3-3633	11	10	اجلزائر10
33330	11	11	مصر11
303	21282	51جيبويت12
1-02928	1	13	موريتانيا13
1-	252	915	1	لبنان	1
516015721232العراق15
1-91601642120جزر القمر16
	1641620		81السودان	1
0	1	21	31	51ليبيا18
15161		1761	اليمن19
1-13	81	81	51سوراي20
812131	91	61الصومال21

سيد شرف حمسن املوسوي، قراءة حتليلية عن وضع الدول العربية يف مؤشر مدركات الفساد 
.2021
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العراق يف مؤشر مدركات الفساد العاملي 2021

لقد حقَّقت دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا معدل تقييم بلغ )39( من أصل )100( 
نقطة، إذ جاءت اإلمارات وقطر يف مقدمة الدول العربية كاألفضل أداء يف مؤشر مدركات الفساد 
لعام 2021، يف حي كانت ليبيا واليمن والصومال وسوراي يف ذيل القائمة كالدول األسوأ أداًء 
على الصعيد العاملي والعريب، إذ ما يزال الفساد السياسي يف املنطقة سبباً لعرقلة التقدُّم حنو مكافحة 
حُتقَّق  اليت  اخلاصة  واملصاحل  املمنهج  السياسي  السلوك  ومسح  الدميقراطية،  حنو  والطريق  الفساد 
على حساب املنطقة ابلتسبُّب ملزيد من الدمار واالنتهاكات حلقوق اإلنسان إاّبن جائحة فريوس 

»كوروان«)	(.

أمَّا العراق فقد حصل على )23( درجة من )100( وجاء يف املركز )	15( متقدماً عن 
العام 2020 بدرجتي إذ كانت درجته )21(، وحقَّق العراق عموماً تطوراً بطيئاً يف معيار مكافحة 
الفساد، ويعود ذلك إىل أنَّ الوضع السياسي ما زال مرتدايً. يعاين العراق على هذا املستوى تفتيتاً 
طائفياً فضًل عن الوضع األمين اهلش الذي ما زال غري مستقٍر بوجود تنظيم »داعش«، وهذا له 
أن  الدولية  للشفافية  ملنظمة  التقرير، وكما سبق  يعتمدها  اليت  املؤشرات  انعكاس سليب على كل 
أثبتت أنَّ الدول غري املستقرة أمنياً تكثر فيها حاالت الفساد واالنفالت األمين، والعراق أحد هذه 

النماذج.

على  املتأخرة  املواقع  من  اخلروج  أجل  من  العمل  من  مزيد  إىل  العراق  يتاج  ذلك،  ومع 
املؤشر، وترى منظمة الشفافية أنَّ الفساد يف العراق أيخذ صورة ممنهجة من قبل نظام سياسي قائم 
على تقاسم السلطة قد أضعفته الطائفية، ونتج عن ذلك تعيي موظفي يف املؤسسات على أساس 
الوالء الطائفي، والعالقات الشخصية، وليس على أساس الكفاءة، ومن الطبيعي أالَّ تظهر مثل 
تلك املؤسسات مساءلة عامة تذكر، وبداًل من ذلك تكون مدفوعة ابملواقف والقوة السياسية لكل 

جمموعة، فيما تتعرَّض احلرايت املدنية واجملتمع املدين إىل هجوم وضغوط بصورة مستمرة)5(.

	-https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/01/25/corruption-index-
2021-infographic.

5 - سيد شرف حمسن املوسوي، مصدر ذُِكَر سابقاً.
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التوصيات:

توصي منظمة الشفافية الدولية مجيع احلكومات مبا يلي:

تعزيز مؤسسات الرقابة لضمان وصول املوارد إىل َمن هم يف أمس احلاجة إليها، جيب أن يكون . 1
عند سلطات مكافحة الفساد ومؤسسات الرقابة أموال وموارد واستقاللية كافية ألداء واجباهتا.

ضمان التعاقد املفتوح والشفاف ملكافحة املخالفات وحتديد تضارب املصاحل وضمان التسعري . 2
العادل.

الدفاع عن الدميقراطية وتعزيز الفضاء املدين خللق الظروف املؤاتية ملساءلة احلكومات.. 3

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 . 5
استجاابت سياساتية، كذلك فإنَّ نشر بياانت مفصلة عن اإلنفاق وتوزيع املوارد له أمهية عادلة 

ومنصفة)6(.

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


