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مقدمة:
أصبح احلكم الرشيد من أكثر املفاهيم السياسية واالقتصادية واالجتماعية استخداماً؛ ألنَّه 
الفاعلية يف مواجهة املشاكل، والتحدايت، وحتسي نوعية احلكم؛ بوصفه أحد آليات  معربِّ عن 
واالقتصادية  السياسية  أوضاعها  تدهور  من  تعاين  اليت  الدول  سيَّما  ال  البشرية،  التنمية  حتقيق 
واالجتماعية، ومنها ارتفاع معدالت الفقر والبطالة وتدهور مستوايت التعليم والصحة، فضاًل عن 
غياب االستقرار، والشفافية، وارتفاع معدالت العنف فيها، لذا ابَت األخذ آبليات احلكم الرشيد 
ضرورًة ملحًَّة يف العراق من أجل حتقيق حياة أفضل للسكان، فضاًل عن تثبيت ركائز أمن الدولة 

واستقرارها.
هتدف هذه الورقة يف التعرُّف على ماهية احلكم الرشيد وأبعاده ومؤشراته، فضاًل عن موقع 
العراق يف التصنيفات الدولية اخلاصة ابحلكم الرشيد، ومدى تطابق تلك املؤشرات مع آليات احلكم 
يف العراق، الذي ابتعد عن أسس احلكم الرشيد؛ بسبب التحوالت السياسية اليت تعرَّض هلا، انهيك 
عن أنظمة سياسية غري جديرة ابحلكم؛ تسنَّمت سدَّة احلكم يف الدولة. وتعتمد الورقة منهجية تتبُّع 

األرقام الرمسية للبنك الدويل حول موقع العراق يف التصنيفات الدولية للحكم الرشيد.
 املنطلقات واألسس

والسياسيي،  واحلكومات،  الدولية،  واهليئات  املنظمات  ابهتمام  احلوكمة  مفهوم  حيظى 
والباحثي. وظهر ألول مرة عام 1989 يف أدبيات البنك الدويل عن كيفية حتقيق التنمية االقتصادية، 
وحماربة الفساد يف الدول اإلفريقية جنوب الصحراء، إذ رُِبَط بي الكفاءة اإلدارية احلكومية والنمو 
االقتصادي، وَوْفقاً هلذه األدبيات فإنَّ األدوات احلكومية للسياسات االقتصادية ليس من املفروض 

التزام المؤسسات الحكومية في العراق بمتطلبات الحكم 
الرشيد 

أحمد خضير حسين *

* مدير قسم الدراسات االجتماعية يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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أن تكون اقتصادية وفعَّالة فحسب، بل ال بدَّ أن تكفل العدالة واملساواة)1(.
الدويل  البنك  عرَّف  فقد  الدولية،  واهليئات  اجلهات  َوْفق  احلوكمة  تعريفات  اختلفت  وقد 
مفهوم احلوكمة أبنَّه »أسلوب ممارسة القوة يف إدارة املوارد االقتصادية، واالجتماعية للبالد من أجل 
االقتصادية والسياسية  السلطة  ا ممارسة  اإلمنائي احلوكمة أبنَّ املتحدة  األمم  برانمج  التنمية، وذكر 
واإلدارية إلدارة شؤون الدولة واجملتمع على مجيع املستوايت، عن طريق آليات وعمليات ومؤسسات 

تتيح لألفراد واجلماعات حتقيق مصاحلها«)2(.
تطوَّر مفهوم احلوكمة إىل مفهوم احلكم الرشيد؛ بسبب عملية تقييم سياسات التنمية املتبعة 
يف بعض دول العامل الثالث اليت أاثرت –بفشلها- قضااي متعلقة بسالمة احلكم ونزاهته، فقد سعت 
عديد من منظمات التمويل الدولية إىل إلقاء الضوء حول أمهية سالمة أساليب احلكم، عن طريق 
إجياد لفظ جديد مناسب جينِّبها هتمة التدخُّل يف الشؤون الداخلية للدول، فجاء مفهوم احلكم 

الرشيد ليؤكِّد على أمهية التخلُّص من السلبية املصاحبة لقضااي احلكم واإلدارة والقضااي اجملتمعية.
ممارسة  تكون عن طريقها  اليت  الطريقة  أبنَّه  الرشيد  احلكم  مفهوم  إىل  الدويل  البنك  أشار 
السلطة يف إدارة املوارد االقتصادية واالجتماعية للدولة، وحدَّد ثالثة أبعاد للحكم الرشيد: صورة 
النظام السياسي )اهلياكل واملؤسسات(، وإدارة العملية السياسية )اختاذ القرارات الستغالل موارد 
الدولة لتحقيق التنمية(، وقدرة احلكومة على ختطيط السياسات املناسبة وتنفيذها، كما استخدم 
البنك الدويل مفهوم احلكم السيِّئ لإلشارة إىل بعض السمات ألسلوب هذا احلكم، وأمهها: تغليب 
احرتام  من  املسؤولي  وإعفاء  القانوين،  اإلطار  وضعف  العامة،  املصلحة  على  اخلاصة  املصلحة 
القانون وتطبيقه، ووجود أولوايت تتعارض من التنمية وتدفع حنو هدر املوارد. كما يتميز احلكم 
السيِّئ بوجود قاعدة ضيقة ومغلقة وغري شفافة للمعلومات، ووجود فساد، واهتزاز شرعية احلكم، 
وضعف ثقة املواطني، ممَّا يؤدِّي إىل انتشار القمع ومصادرة احلرايت، وانتهاك حقوق اإلنسان، 

وسيادة التسلُّط)3(.
1-  حازم الببالوي، النظام االقتصادي الويل املعاصر، الكويت، دار املعرفة، 2000، ص229.

العلوم  جملة   ،2012-2013 للمدة  العراقي  االقتصاد  يف  الرشيد  واحلكم  الالمركزية  دور  جاسم،  وأمحد  جاسم،  نصيف   -2
االقتصادية، جملد 36، العدد 9. ص23.

3- world bank, governce and development. The world bank, Washington, www.
worldbankorg 

http://www.worldbankorg
http://www.worldbankorg


5

التزام املؤسسات احلكومية يف العراق مبتطلبات احلكم الرشيد 

أبعاد احلكم الرشيد
البعد االقتصادي: الذي يرتبط ابملنظمات املالية الدولية- كالبنك الدويل وصندوق النقد 	 

الدويل- وخيتص هذا البعد ابلتنمية االقتصادية اليت كانت مثار اهتمام ابملوضوع، وذلك للعالقة بي 
ممارسات احلكم الرشيد وحجم االستثمار من جهة، والقضاء على الفساد من جهة اثنية، وحتقيق 

التنمية االقتصادية من جهة اثلثة.
البعد السياسي: الذي يتعلَّق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية متثيلها وتفعيل الدميقراطية 	 

وتنظيم انتخاابت حرَّة ونزيهة، ويتضح البعد السياسي من حيث اعتماده من قبل املنظمات الدولية 
ر  ووضعه كشرط للتعامل والتعاون معها. وألمهية البعد السياسي يف احلكم الرشيد، فقد شكَّل مؤشِّ

االستقرار السياسي أحد املؤشرات العاملية للحوكمة.
البعد اإلداري: الذي يتعلَّق بعمل اإلدارة وكفاَءهِتا وفاعليتها، ويركِّز على مقوِّمات اإلدارة 	 

الناجحة، ونظراً ألمهية البعد اإلداري، تُعدُّ فعالية احلكومة أحد املؤشرات العاملية للحوكمة.
البعد االجتماعي: الذي يتعلق بنشر ثقافة حقوق اإلنسان، وممارسة احلرايت، وبناء نظام 	 

اجتماعي عادل، وحتقيق مؤشرات نوعية لتحسي حياة املواطني. كما تتجسَّد الوظيفة االجتماعية 
للحكم الرشيد عن طريق األطراف املكوِّنة له )احلكومة، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين(، واليت 

هتدف إىل توجيه األهداف االجتماعية وإجنازِها.
مقاييس ومؤشرات احلكم الرشيد

حدَّد البنك الدويل يف 1996 ستة مؤشرات لقياس مستوى احلكم الرشيد يف )213( دولة، 
وتُعربِّ هذه املؤشرات عن مبادئ احلكم الرشيد، وهي:

 مراقبة الفساد وحماربته	- 
يكشف هذا املؤشر عن حاالت الفساد يف الدولة جبميع أنواعه: )الفساد املايل، واإلداري، 
االقتصادي  النمو  ودعم  الفساد،  ومكافحة  للقضاء،  وحتويلهم  املفسدين،  وحماسبة  والسياسي، 
والتنمية( وتُعدُّ مكافحة الفساد أهم األهداف الرئيسة لتطبيق احلوكمة مقارنة ابألسلوب التقليدي 



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

لإلدارة، وَوْفقاً لـ)wgi( فإنَّ مؤشر مراقبة الفساد وحماربته يقيس املدى الذي ميكن عن طريقه أن 
م السلطة العامة املكاسب الشخصية، وكذلك حتدُّ من سيطرة النخب السياسية، وأصحاب  حتجِّ

املصاحل الشخصية على احلكم.
 فعالية احلكومة	- 

بطريقة  الوطنية  املوارد  توظيف  يف  ومدى كفاءهِتا  احلكومية،  املنظمات  فاعلية  با  يقصد 
سليمة، وواضحة؛ خلدمة املصلحة العامة، وذلك عن طريق إدارة املوارد العامة، وتنفيذ السياسات، 
وتقدمي خدمات ذات جودة عالية لتنظيم العمل احلكومي، وقياس مدى جودة اخلدمات املدنية، 
ودرجة استقاللية عمل احلكومة عن الضغوط السياسية، وجودة األنظمة وتطبيقها، ومصداقية التزام 

احلكومة بذه األنظمة.
 االستقرار السياسي وغياب العنف	- 

يعين استقرار النظام السياسي، وقبول مجيع أطراف الدولة، ويشمل ذلك املعارضي لسياسات 
السياسي من بعض  الرضا  املعربِّ عن عدم  العنف  املؤشر-أيضًا- حجم  احلكومة، ويتضمَّن هذا 
السياسي احتمال  املعارضة واملوالية لسياسات احلكومة، وذلك يقيس مؤشر االستقرار  األطراف 
السياسي واإلرهايب.  العنف  انقالب غري شرعي واستخدام  زعزعة استقرار احلكومة، أو حدوث 
وقد أشارت دراسات عديدة وجتارب الدولية إىل أنَّ االستقرار السياسي له أتثري إجيايب على التنمية 

االقتصادية والبشرية للدول.
 جودة التشريع	- 

ر جودة التشريع مبدى قدرة احلكومة على صياغة السياسات وتنفيذها، ولوائح  خيتصُّ مؤشِّ
التنمية. وتتضمَّن جودة التشريع منظومة التشريعات  فعَّالة من شأنا مساعدة القطاع اخلاص يف 
القانونية اليت حُتدَّد عن طريقها عالقة الدولة ابجملتمع لضمان سالمة األفراد وحقوقهم مهما كانت 
ألوانم وتوجهاهتم، وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتطبيق القواني؛ لتحقيق العدالة بي أفراد اجملتمع، 
مع  الناس  با  يتعامل  اليت  والطريقة  الناس  تنظم حياة  اليت  القواني  بقياس جودة  وهتتم –أيضًا- 

احلكومة.
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 سيادة القانون	- 
ومواطنون،  ومسؤولون  حكَّاٌم  اجلميع  وأبنَّ  القانون،  بتطبيق  املتعاملي  ثقة  مدى  يقيس 
خيضعون للقانون وال شيء يسمو عليه. وهناك أطر قانونية، وآليات النزاع القانوين، وضمان حق 
القانونية بصورة عادلة، ومن دون  تطبيق األحكام والنصوص  القضاء، وأنَّ  التقاضي، واستقالل 
متييز بي أفراد اجملتمع يف مجيع جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وأن تكون هذه 
القواني متفقة مع معايري حقوق اإلنسان، وتكون ضمانة هلا، وحلرايت اإلنسان. وجيب أن تكون 

مجيع األطراف واثقة من احرتام هذه القواعد ومن تطبيقها.
 املشاركة واملساءلة	- 

ر إمكانية املواطن يف بلٍد ما ابملشاركة يف االنتخاابت اخلاصة ابحلكومة،  يقيس هذا املؤشِّ
وحرية التعبري عن الرأي، وتكوين منظمات اجملتمع املدين، واستعداد املسؤولي يف األجهزة احلكومية 

ابخلضوع إىل جلسات أمام املطالبات الشعبية والربملانية)4(.
مؤشر العراق يف التصنيفات الدولية

البشرية، ومؤشر  التنمية  الدولية منها: )مؤشر  العراق يف عدٍد من املؤشرات  تراجع ترتيب 
التعليم، ومؤشر احلكومة اإللكرتونية، ومؤشر الرعاية الصحية، ومؤشر التنمية املالية، ومؤشر ممارسة 
أنشطة األعمال، ومؤشر البطالة العاملية، ومؤشر الفجوة بي اجلنسي(. وتعود أسباب هذا الرتاجع 
إىل الوضع اإلقليمي، والتوتُّر احمليط ابلعراق، وارتفاع معدَّل النمو السكاين، وكذلك اإلرهاب الذي 

دفع بكثرٍي إىل النزوح، وترك أماكنهم.
أصدر البنك الدويل عام 1996 املؤشر العاملي »احلوكمة« )WGI( بناًء على برانمج 
مؤشرات هي:  »احلوكمة« ستة  العاملي  املؤشر  ويتضمن  الدويل،  البنك  األمد خلرباء  حبثي طويل 
)السيطرة على الفساد، وفعالية احلكومة، واالستقرار السياسي، وسيادة القانون، واجلودة التنظيمي، 

والصوت واملساءلة(.

السعودية،  االعمال/  ادارة  كلية  العدد3،  مج39،  لالدارة،  العربية  اجمللة  االردن،  يف  الرشيد  احلكم  سليمان حسن،  4- حممد 
2019، ص16-17.
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يبِّني الشكل )1( مؤشرات احلكم الرشيد للعراق مقارنة ببعض الدول لعام 2020)5(

 
)ل  ر ببببببببببوال ع ببببببببببودا بببببببببب عتال عببببببببببةاا بببببببببب اصببببببببببا اا  ،ل بببببببببب عتربببببببببب  أاناببببببببببةئ ال ه بببببببببب ل ايفا ت ببببببببببةدا  ر ببببببببببواا

(ا صببببببا  يال اون بببببب ال  صببببببب ااGWI الروك ببببببمال عببببببة  ا) ه ببببببِّ   أن    ( )لأل ببببببوق( فضبببببب    بببببب 100))لألتببببببع (ا ىلاا
-50ع)،اا(%50-25ع)،اا(%25-10ع)،اا(%10-0)  ،ا عببببببببببببببب اع بببببببببببببببو ايبببببببببببببببتافوبببببببببببببببة  ل وبببببببببببببببودا  ببببببببببببببب عت

 ا بببببببب اا ه ببببببببِّ   عناببببببببةئ  كبببببببب ِّ   ، ه بببببببب     ر ر ببببببببو ل بببببببب عت يف كبببببببب ِّ    وتببببببببِّ   بببببببب ل ل ت ببببببببةد،اعا(%100-75ع)،اا(75%
 اا، أع  ببببببببة  صبببببببب   (ا" ببببببببود"2.5)ع  (ا"تببببببببع  "،2.5-)يفا بببببببب قابببببببببةاا     ر عبببببببب ض  ، ه بببببببب ل الروك ببببببببمال صببببببببت

 بات   ا و  الرشأ.

ن لرتمبببببببم  بببببببة  wgi ه ببببببب ل الروك بببببببمال عة  بببببببما)   ببببببب ل لجلبببببببز   ببببببب  ل وو بببببببم يا صببببببباع ضعيفاا ( يف ل عببببببب ل     
 .1996يلاإبص لوال ه  ل ا   ا ةياب أال م  ال  عا      ،2020-2013بةاا

 : مؤشر فا لية احلكومة أوالا 

  عر ا   ةا  سببببوو ا    ةهلةعفة   اهةا   احتت  اأ    لو ا هيببببصببببة ال  ع م شبببب؛افة   مالرشو ما ىلا  قا  و ر    
  كةف م،   أب ة الجا  ا  ؛اد يعليببببا  ل هةاباي  تمايبببب   ماععلتببببحم ،ع  قاكاة هتةايفاروظ  ال ولو ال و   م  م،ل سببببح ح

عر ا ب ا  ،عل تب و ا   ا  لو ال ولو   ، ا  لو الأل ولتال عبة مع  و  ل  ع م     ل ع ب  يف    م ل سببببببببببببببةحل ل عبةي، عراضبببببببببببببب   
ع و ماليببببات هلةا  ، معنو  م لر  ة  ل عة م ل ت    ، م؛ع  ل  مل صبببب ةيببببة اباة   م،اع ت  ا  لال ه بببب ا  قالناشببببةوال

ةفاعلية الحكوم

مكافحة الفساد

سيادة القانون

االستقرار 
السياسي
المساءلة 
والتصويت
الجودة 

التنظيمي

صفر  من  العامل  لدول  املعنوي  )الرتتيب  الدول،  لرتتيب  مقياس  يف  املؤشرات  نتائج  تنظم 
ر احلوكمة العاملي )GWI( يستخدم التوزيع  )األضعف( إىل )100( )األقوى( فضاًل عن أنَّ مؤشِّ
النسيب املئوي للدول، مبعىن وجود ست فئات: )%10-0(، و)%25-10(، و)25-50%(، 
الدول يف كلِّ مؤشٍر، ونتائج  املقياس ترتيب  ح هذا  و)%75-50(، و)%100-75(، ويوضِّ
ر من مؤشرات احلوكمة الست، إذ تُعرض يف مدى بي )-2.5( »ضعيف«، و)2.5(  كلِّ مؤشِّ

»قوي«، أو ما يسمَّى بتقدير جودة احلكم.
ن احلقبة  ويف هذا اجلزء من الورقة سُتستعرض مؤشرات احلوكمة العاملية )wgi( يف العراق إابَّ

ما بي 2020-2013، إذ بدأ البنك الدويل إبصدار املؤشرات منذ عام 1996.
أواًل: مؤشر فاعلية احلكومة

ُتشري فاعلية احلكومة إىل مدى قدرة إدارة مؤسسات الدولة وفاعليتها على حتقيق أعماهلا    
وتنفيذها ابلصورة الصحيحة، ومدى كفاءهتا يف توظيف املوارد الوطنية، واستخدامها بطريقة سليمة 
وواضحة؛ ختدم أبناء اجملتمع كافَّة، وقدرة الدولة على العمل يف خدمة الصاحل العام، وتتضمَّن إدارة 

https://www.albankaldawli.org :5- الشكل من عمل الباحث معتمداً على إحصائيات البنك الدويل. ينظر

https://www.albankaldawli.org
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املؤشر مدى  بفاعلية، ويقيس هذا  السياسات  املوارد، وتنفيذ  إدارة  العامة، والقدرة على  األموال 
انتشار البريوقراطية، ونوعية اخلدمات العامة املقدَّمة، ودرجة استقالهلا عن الضغوط السياسية ونوعية 
صياغة السياسات، وتنفيذها، ومصداقية التزام احلكومة بذه السياسات)6(. ويقيس مؤشر فاعلية 
احلكومة التصورات املتعلقة جبودة اخلدمات العامة، وجودة اخلدمة املدنية، ودرجة استقالليتها عن 
الضغوط السياسية، وجودة صياغة السياسات وتنفيذها، ومصداقية التزام احلكومة بذه السياسات. 
ن  يتضح عن طريق الشكل )2( أنَّ متوسط القيمة للعراق يف مؤشر فاعلية احلكومة عموماً إابَّ
حقبة 2020 بلغ حبد أدىن )-1.33( نقطة، وللمقارنة مع بعض الدول اليت أخذت تصنيفاهتا 
أعلى املراتب مثل: سنغافورة، إذ جاءت بتقدير أعلى )2.34( نقطة، وأخذِت الياابن )1.60( 
نقطة، والصي )0.65( نقطة، واألردن )0.11( نقطة، واإلمارات )1.33(، وقطر )0.91( 
نقطة، والسعودية )0.15( نقطة، والكويت )-0.16( نقطة، ومصر )-0.55( نقطة، وإيران 

)-0.99( نقطة، وسوراي )-0.73( نقطة.
يبنيِّ الشكل )2( مؤشر فاعلية احلكومة

 ت  اعااا.(6)ل صبب ةيببة ع سبب ل  مال ازليالرشو مال  اااا،عر ا   ةاا،  ال ضبب و ال صبب ةيبب ماعنو  ماصبب ةتمال صبب ةيببة 
  ا  اهةااع و ماليبببببببببببببات ا،ل اسبببببببببببببوول ال اع تما و  الر  ة ال عة م،اع و  الر  مال  ن م ه ببببببببببببب افة   مالرشو ما

اا.ل ص ةية ل ض و ال ص ةي م،اع و  اص ةتمال ص ةية اعر ا   ة،اع س ل  مال ازليالرشو مال  ا

نا تمم اويبب ال ت  ما  ع لاان اأا(2)ااشببش ل ا اضبب ا  ا     ب غااا2020اا ايفا ه بب افة   مالرشو ما  و ة ا   
،ا  ا ة  اايبب  ةفوو ا    ال  لروا ث رسبب  اةهتةاأ،اع   تةونما  ابع ال  عتال هاأ   اانتايماا(1.33-)اأ ىن  اا

نتايبم،ااا(0.11)ااو نالألنتايبم،اعااا(0.65)اال سببببببببببببببةنتايبم،اعااا(1.60)ااأ ب ِ ال  بة نانتايبم،اعااا(2.34)   ااباتب   اأ
-ا)نتايم،اع سببببببببببببب ااا(0.16-)نتايم،اعل شو تااا(0.15)،اعل صبببببببببببببعو  مانتايما(0.91) اي ا،اعا(1.33)ا ةول ليعا

ا.نتايماا(0.73-)نتايم،اعيوو ا(اا0.99-)نتايم،اع   لناااا(0.55

اا ا(ا ه  افة   مالرشو ما2ل شش ا) مةِّ

ا
ناااأ ىنىلاا ر ل ببببببببب ال ه ببببببببب اا عبببببببببو اااا  اتببببببببب   ا بببببببببو  الرشبببببببببأايفاااا2020-2013لأل بببببببببولياااار ر بببببببببوا  عببببببببب ل ا   

ىلاا ع هببببببب  اااا،2020-2013 ببببببب ياع بببببببو ابببببببب ان  ا هببببببباأاإبصببببببب حال تايبببببببة ال عبببببببةيااىلاا  ه ببببببب افة   بببببببمالرشو بببببببماا
 ببببببب ل اا،اع علحملصبببببببوب م  بببببببة  ا  ش بببببببمال هيصبببببببة ال عة بببببببم،اعحتصبببببببةانو  بببببببمالرببببببب  ة الرشو  بببببببم،اعحمةوببببببببمال اصبببببببة اا

 ش عن بببببمايفال عببببب ل ،اع   ببببب ا  ببببب ااتا بببببوالرشو بببببماليل احبببببو ااا ابببببة ِاا ببببب ا ،افضببببب  اي ةيبببببة ا  لو ال بببببولو ال مشببببب  م
ا ببببببببواال ا بببببببب؛ اااع تةع ببببببببم،ااع بببببببب يا ة ز ببببببببمال هيصببببببببة الرشو  ببببببببماا، ربببببببب ل ىلاب؛ع  ل  ببببببببما شو  ببببببببم،ا بببببببب انتببببببببصاا 

 

1.5

1.11

0.78

0.070.27

-0.07-0.06

-0.81
-1.09

-1.71

-1.28

6- md.lutfor Rahman phd, governance and good , governance and: a theoretical 
framework, public policy and administration research, vol.6,no.10, Islamic uni-
versity, kushtia,Bangladesh, 2016,p47. 
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لتقدير جودة  األعوام 2013-2020  ن  إابَّ للعراق  ترتيب  أدىن  إىل  املؤشر  تراجع  يعود 
العام -2013 القطاع  يهتم إبصالح  برانمج  وجود  عدم  إىل  احلكومة  فاعلية  مؤشر  احلكم يف 

2020، ويهدف إىل إعادة هيكلة املؤسسات العامة، وحتسي نوعية اخلدمات احلكومية، وحماربة 
الفساد واحملسوبية، وإعداد سياسات إدارة املوارد البشرية، فضاًل عن إخفاِق التحوُّل حنو احلكومة 
العراق، ويرجع ذلك إىل بريوقراطية حكومية، مع نقص ابخلربات، وعدم جاهزية  اإللكرتونية يف 
املؤسسات احلكومية، ومقاومة التغريُّ حنو األمتتة، فضاًل عن نقص التشريعات، وعدم وجود منظومة 

دفع إلكرتوين؛ تسمح للمواطن ابحلصول على خدمة إلكرتونية متكاملة. 
ح اجلدول )1( قيمة مؤشر فاعلية احلكومة يوضِّ

مؤشر فاعلية احلكوميةاألعوام
-1.10عام 2013
-1.11عام 2014
-1.25عام 2015
-1.27عام 2016
-1.28عام2017
-1.31عام 2018
-1.34عام 2019
-1.33عام 2020

 تعكس قدرة املؤسسات على تنفيذ املشروعات األكثر استجابة الحتياجات األفراد عن طريق 
االستخدام الصاحل والفعَّال للموارد وما يعانيه العراق من ضعف يف مؤشر فاعلية احلكومة للمدة 
ن هذه احلقبة، فقد سجَّل أدىن نتيجة للحكم  من 2013ـ 2020، إذ مل يشهد أي حتسن إابَّ
يف عام 2019 إذ بلغت )-1,34( وأفضلها يف عام 2013 إذ بلغت )-1.10( تدهوراً يف 

مستوى هذا املؤشر؛ لضعف فاعلية احلكومة، والرتهُّل العام يف الدولة واملؤسسات احلكومية.
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اثنياً: مؤشر السيطرة على الفساد
يرصد مؤشر مكافحة الفساد تصورات عن مدى ممارسة السلطة العامة لتحقيق مكاسب 
واملصاحل  النخب،  سيطرة  عن  فضاًل  للفساد،  والكبرية  الصغرية  األشكال  ذلك  يف  مبا  خاصة، 
)الفساد  أنواعه:  جبميع  الدولة  يف  الفساد  حاالت  املؤشر  هذا  ويكشف  الدولة،  على  اخلاصة 
املايل، واإلداري، والسياسي، وحماسبة املفسدين وحتويلهم للقضاء، ومكافحة الفساد ودعم النمو 
االقتصادي والتنمية(. وتُعدُّ مكافحة الفساد أهم األهداف الرئيسة لتطبيق احلوكمة مقارنة ابألسلوب 
التقليدي. وَوْفقاً لـ)wgi( فإنَّ مؤشر مراقبة الفساد وحماربته يقيس املدى الذي ميكن عن طريقه 
م السلطة العامة املكاسب الشخصية، وكذلك حتدُّ من سيطرة النخب السياسية وأصحاب  أن حتجِّ

املصاحل الشخصية على احلكم.
ن  يتضح من الشكل )3( أنَّ متوسط القيمة للعراق يف مؤشر مكافحة الفساد عموماً إابَّ
حقبة 2020 بلغ حبدٍّ أدىن )-1.28( نقطة، وللمقارنة مع بعض الدول اليت أخذت تصنيفاهتا 
أعلى املراتب مثل: سنغافورة جاءت بتقدير أعلى )2.15( نقطة، وأخذِت الياابن )1.50( نقطة، 
واإلمارات )1.11( نقطة، وقطر )0.78( نقطة، واألردن )0.07(، والسعودية )0.27( نقطة، 
يقابلها الدول اليت أخذت تصنيفات أدىن املراتب هي: الصي )-0.07(، والكويت )-0.06( 

نقطة، ومصر )-0.81( نقطة، وإيران )-1.09( نقطة، وسوراي )-1.71( نقطة.
يبنيِّ الشكل )3( قيمة مؤشر مكافحة الفساد.

نا تمم اويببب ال ت  ما  ع لاان اأا(3ل شبببش ا)ا اضببب ا   ب غااا2020اا ايفا ه ببب ا شةفحمال اصبببة ا  و ة ا   
يببببببببببب  ةفوو ا ة  ااا    ال  لروا ث    ارسببببببببببب  اةهتةاأأع   تةونما  ابع ال  عتال هاا،نتايماا(1.28-)أ ىنااا  ّ ا

(انتايببم،ا0.78)نتايببم،اع اي اااا(1.11) ببةول اا(انتايببم،اعلي1.50)ااأ بب ِ ال  ببة نانتايببم،اعااا(2.15)   ااأباتبب   اا
-ا)ل سببببببببةاا    ارسبببببببب  اة اأ ىنال  لروا  (انتايم،ا تةب هةال  عتال هاأ0.27)،اعل صببببببببعو  ما(0.07)و ناعلأل

 نتايم.(اا1.71-)نتايم،اعيوو ااا(1.09-)نتايم،اع   لنااا(0.81-)اانتايم،اع س اا(0.06-)،اعل شو تا(0.07

 

 

 

 الفساد.( قي ة مؤشر مكافحة  3الشكل )يبي ِّ  

 
نار ل  ال عو ا  ىلاا ات   ا ه ببببببببببب ا شةفحمال اصبببببببببببة ااا2020-2013لأل ولياااا ه ببببببببببب ا ىلاأ ىنار ر وا  ع ل ا   
اهة ،اع  اأمهِّا    اأيمة 

عيفا و ماا،ع و ا  و ما  الة ا ة ا ةابةالي ةوال اشببببببب  ع اعل هيبببببببصببببببب ايفال اعة  ا  ا ضبببببببة ال اصبببببببة 
  اتببع ارضبب ةا   ل ل ااا   هة،افضبب  انل تا اصبب  ااال ششبب ا  ال تضببة ال هاكةنتاع ةل سببةو ماعل شبباةف مايف

2.15

1.5

1.11

0.78

0.070.27

-0.07-0.06

-0.81
-1.09

-1.71

-1.28
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مؤشر  لتقدير  األعوام 2013-2020  ن  إابَّ للعراق  ترتيب  أدىن  إىل  املؤشر  تراجع  يعود 
مكافحة الفساد إىل أسباب عدَّة، ومن أمهِّها:

التعامل مع قضااي  التشريعي واملؤسسي يف  وجود جمموعة من االختالالت ما بي اإلطار 
الفساد، ويف درجة املصارحة والشفافية يف الكشف عن القضااي اليت كانت وما زالت متسرتَّ عليها، 
فضاًل عن ضعف تضمي إجراءات مكافحة الفساد يف صنع القرارات العامة، واستمرار استغالل 
املناصب العامة واحلكومية يف حتقيق املصاحل الشخصية، وعدم انسجام الكابينة احلكومية )متخذو 

القرار السياسي مع صانعي القرار السياسي()7(.
القانوين  املستوى  العراق على  العام يف  التعاقد  نظام  منهما  يعاين  اللَّذان  والفوضى  اإلرابك 
واملؤسسي، وقد جتلى يف ذلك ثالث إشكاليات أوهلا: توزيع العقود احلكومية على دوائر متعددة 
تتوىل التعاقد سيؤدي إىل تفتيت املوازنة العامة إىل موازانت صغرية، ومن َثَّ جتزئة املشاريع الكبرية 
إىل مشاريع صغرية تنفِّذها شركات صغرية قليلة اخلربة. اثنيها: تعاين الدولة من صعوبة مراقبة أداء 
دوائر العقود أو موظفيها مجيعاً، اثلثها: ضياع اخلربة التعاقدية ملوظفي أقسام العقود جرَّاء التنقالت 
والتغيريات الكثرية اليت تطرأ على تلك األقسام نتيجة لظروف متعددة، وليست تلك املشكالت هي 
الوحيدة اليت يعاين منها النظام التعاقدي، بل هنالك مشاكل تتعلَّق ابلشفافية أيضاً، إذ أشار إىل 
ذلك النائب »حممَّد شياع السودايّن« يف حديث له عن عقود أبرمتها وزارة النفط و)شركة سومو()8(.

املساءلة  وضعف  التنظيمية،  اهلياكل  وختبُّط  املقنَّعة،  والبطالة  الوظيفي،  الرتهُّل  عن  فضاًل 
العامة وأجهزة الرقابة وآليات مكافحة الفساد، والتعقيد الذي أضحى روتينياً، وطول دورات العمل، 
وكثرة اإلجراءات واملستندات املطلوبة وعدم وضوحها للمواطن، وتسيس أجهزة مكافحة الفساد 
وخضوعها ابلكامل للتوازانت السياسية واحملاصصات احلزبية، وغياب التشريعات الضرورية ملكافحة 

الفساد، وارتباك القواني وتضاربا، والنصوص امللتبسة والثغرات القانونية)9(.

7-  البنك الدويل، جتربة اجلورجية يف مكافحة الفساد، ترمجة: مركز البيان للدراسات والتخطيط، سلسلة إصدارات مركز البيان 
للدراسات والتخطيط )1( ، مركز البيان للدراسات والتخطيط، حزيران 2015، ص19.

8- علي عدانن حممد، حنو إصالح النظام التعاقدي يف مؤسسات الدولة العراقية، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2020, 
ص3.

9 -فراس طارق مكية، حملات إسرتاتيجية يف مكافحة الفساد، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2021، ص10
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ح اجلدول )2( قيمة مؤشر مكافحة الفساد يوضِّ

مؤشر مكافحة الفساداألعوام
-1.28عام 2013
-1.33عام 2014
-1.37عام 2015
-1.39عام 2016
-1.37عام2017
-1.39عام 2018
-1.34عام 2019
-1.28عام 2020

حيرم الفساد -يف العراق الذي حصل على املركز )160( وعلى درجة )21(- مبستوايته العالية 
الناَس من حقوقهم األساسية، مبا يف ذلك احلصول على مياه الشرب الصاحلة، والرعاية الصحية، 

والكهرابء غري املنقطعة، وفرص العمل، والبنية التحتية املالئمة.
ن حقبة التعايف من جائحة )كوفيد19(-  تتمثَّل بعض أكرب التحدايت يف املنطقة -ال سيَّما إابَّ

يف قضااي الشفافية، والوصول العادل إىل العالجات واللقاحات »كوفيد19«)10(.
اثلثاً: مؤشر سيادة القانون

املتعاملي  القانونية والقضائية وفاعليتها، وثقة  النظم       يتمثَّل هذا املؤشر مبدى كفاءة 
فيها خاصة نوعية العقود وتنفيذها، واحلقوق امللكية والشرطة واحملاكم، فضاًل عن مستوى اجلرمية 
القانون،  ُخرَِق  إذا  إال  معينة  يعاقب حبالة  قانوين وال أحد  مبدأ  القانون هو  والعنف، وأنَّ حكم 
وتنطبق تلك القواني على مجيع األشخاص واملؤسسات والكياانت، والقطاع العام واخلاص، مبعىن 
تشمل الدولة نفسها ومجيعهم مسؤولي أمام تلك القواني الصادرة بصورة علنية، وتطبق هذه على 

10- ابسم علي خريسان، العراق يف مؤشر مدركات الفساد املايل 2020، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2021، ص13.
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مجيع املواطني ابلتساوي، وتتطابق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، فضاًل عن التدابري 
الكفيلة وااللتزام مببادئ سيادة القانون واملساواة أمام القانون، واملسؤولية، والعدل يف تطبيق القواعد، 

والفصل بي السلطات واملشاركة يف صنع القرار)11(. 
يرصد مؤشر سيادة القانون التصورات حول مدى ثقة الوكالء يف قواعد اجملتمع وااللتزام با، 
وال سيَّما جودة إنفاذ العقود، وحقوق امللكية والشرطة واحملاكم، فضاًل عن احتمال ارتكاب جرمية 
وعنف. ويُعدُّ مؤشر سيادة القانون أحد الركائز اليت استندت إليها منظومة النزاهة الوطنية، مقابل 
االنتهاكات لسيادة القانون، ومنها: التوسُّع يف استخدام السلطة التقديرية ملوظفي الدولة واملسائل 
املتعلقة حبرية األفراد، وكذلك املسائل املتعلقة ابستخدام الصالحيات اإلدارية يف منع االجتماعات 

العامة من دون وجه حق.
يتضح عن طريق الشَّكل يف أدانه أنَّ متوسط القيمة للعراق يف مؤشر سيادة القانون عموماً 
أخذت  اليت  الدول  بعض  مع  وللمقارنة  نقطة،   )1.75-( أدىن  حبد  بلغ   2020 حقبة  ن  إابَّ
تصنيفاهتا أعلى املراتب مثل: )سنغافورة، إذ جاءت بتقدير أعلى )1.88( نقطة، وأخذِت الياابن 
والسعودية   ،)0.21( واألردن  نقطة،   )0.92( واإلمارات  نقطة،   )1( وقطر  نقطة،   )1.53(
)0.24( نقطة، والكويت )0.33(، يقابلها الدول اليت أخذت تصنيفات أدىن املراتب هي الصي 

)-0.06(، ومصر )-0.36( نقطة، وإيران )-1.87( نقطة، وسوراي )-2.07( نقطة.

لبنان، 2007،  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برانمج  والنزاهة،  القانون  لتطوير حكم  العريب  املركز  القانون:  11- غالب غامن، حكم 
ص18.
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يبنيِّ الشكل )4( مؤشر العراق يف سيادة القانون مقارنة ببعض الدولة

فبببببببب ل ،اا ع ببببببببماعل صببببببببةئ ال اع تببببببببما   ببببببببمالأل  ايفاليببببببببا  ليال صبببببببب ايمال ات    ببببببببما ببببببببوظا الل اويبببببببب       هببببببببةعال تببببببببةنون،اا
 عك   ال صةئ ال اع تما يا  ليال س   ة الي لو مايفا   الة ا ة ة ال عة ما  ا عناع  ا  .

ن  تمبببببم اويببببب ال ت  بببببما  عببببب ل  ن  ش ايفاأ ان األ شببببب ا   اضببببب ا ببببب ا   ببببب            يف  ه ببببب  يببببب ة   ل تبببببةنون   و بببببة     
  بببببب ال  لربببببببوااأ بببببب  ارسببببببب  اةهتةاأنتايبببببببم،اع   تةونببببببما ببببببب ابعبببببب ال بببببب عتال بببببببهاا  (1.75-)ب ببببببغا بببببب اأ ىناا  2020
(  1)  (انتايببببببببم،اع ايبببببببب 1.53)  أ بببببببب ِ  ل  ببببببببة ن نتايببببببببم،اعا  (1.88)  بببببببب اااتبببببببب   اأ ببببببببة  اب  ،ا  يبببببببب  ةفوو )    ثبببببببب 

(،اا0.33)عل شو ببببببببببببتاا  ،نتايببببببببببببم  (0.24)،اعل صببببببببببببعو  ماا(0.21)نتايببببببببببببم،اعلألو ناا  (0.92) ببببببببببببةول اانتايببببببببببببم،اعلي
نتايبببببببببم،اا  (0.36-)  ،اع سببببببببب (0.06-) ببببببببب  ارسببببببببب  اة اأ ىنال  لربببببببببوا ببببببببب ال سبببببببببةاا تةب هبببببببببةال ببببببببب عتال بببببببببهاأ

 .نتايم(  2.07-)نتايم،اعيوو اا  (1.87-)ع   لنا

 ( مؤشر العراق يف سيادة القانون مقا نة ببعض الدولة 4)  يبي ِّ الشكل

 
،ا       أيمة    ىلا ات   ا ه  اي ة  ال تةنوناا  2020-2013لأل ولياا   ه  ا ىلاأ ىنار ر وا  ع ل ايفار ل  ال عو اا

ف  ا  ،عةا اا ا  الة ا ة ة الأليةي ما ع  اكم؛ا  الجةة   ،باي  تما ز  م   غ  ل  ياوو ل ع ل   ل  د صِ    هةع   أمهِّ 
،ا  ا  ياع و انصاعل  ا ش؛ا ىلاع و ات ةان اكةف ماحياودا   ا   اكم؛ا  هةفهوااان  مالرتو الأليةي ماا

1.88
1.53

10.92

0.210.240.33

-0.06-0.36

-0.87

-1.75
-2.07

يعود تراجع املؤشر إىل أدىن ترتيب للعراق يف األعوام 2020-2013 لتقدير مؤشر سيادة 
القانون إىل أسباب عديدة، ومن أمهِّها: الدستور العراقي الذي ِصيَغ بطريقة هزلية، وال يتفق مع 
االحتياجات األساسية لعدد كبري من اجملاالت، فمن انحية احلقوق األساسية فهو حيتوي على عدد 
كبري منها، مع عدم وجود نص واحد يشري إىل وجود ضماانت كافية على أرض الواقع، وغريها 
كثري.. لذا فإنَّ حمتواه والطريقة اليت ِصيَغ با أدَّى إىل ضعف سيادة القانون، ومساءلة احلكومة)12(.

ح اجلدول )3( قيمة مؤشر سيادة القانون يُوضِّ

مؤشر سيادة القانوناألعوام
-1.45عام 2013
-1.33عام 2014
-1.42عام 2015
-1.63عام 2016

12-  زيد العلي، ويوسف عوف، الدستور العراقي حتليل للمواد اخلالفية- احللول واملقرتحات، مؤسسة فريدش ايربت/ مركز البيان 
للدراسات والتخطيط، العراق- بغداد، 2020، ص13. 
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مؤشر سيادة القانوناألعوام
-1.63عام2017
-1.75عام 2018
-1.72عام 2019
-1.75عام 2020

تتباين درجة احلكم ملؤشر سيادة القانون يف العراق للمدة من 2020-2013 أي: ليست اثبتة 
على مستًوى واحد، ولكنَّ مجيعها تقع يف مستوى الدول اليت يكون فيها نسبة املؤشر منخفضة 
جداً، إذ بلغت أدىن درجة يف عام 2020 بنحو )-1.75(، وأفضلها يف عام 2014 بنحو 
)-1.33(، ضمن املستوى السليب. وتالحظ القيم متباينة لكنَّها يف اإلطار نفسه، وهو انتج بفعل 
عدم مراقبة املسؤولي وحماسبتهم، وانعدام توفري األمن، وسطوة األحزاب على احلكومة اليت حتمي 

أتباعها على حساب القانون.
رابعاً: مؤشر االستقرار السياسي

يشري إىل قدرة مؤسسات النظام على تسيري األزمات اليت تواجهه بنجاح، وحل الصراعات 
القائمة داخل الدولة بصورة يستطيع معها أن حيافظ عليها يف منطقة متكنه من إناء األزمات، واحلد 

من العنف السياسي وتزايد شرعية النظام)13(.
يقيس مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف/ اإلرهاب تصورات احتمالية زعزعة استقرار 
بدوافع  واإلرهاب  العنف  ذلك  مبا يف  عنيفة،  أو  دستورية  بوسائل غري  با  اإلطاحة  أو  احلكومة 
سياسية. املؤشر هو متوسط عديٍد من املؤشرات األخرى من وحدة املعلومات االقتصادية، واملنتدى 

االقتصادي العاملي، وخدمات املخاطر السياسية.
يتضح عن طريق الشكل يف أدانه أنَّ متوسط القيمة للعراق يف مؤشر االستقرار السياسي 
ن حقبة 2020، إذ بلغ حبد أدىن )-2.53( نقطة، وللمقارنة مع بعض الدول اليت  إابَّ عموماً 

13- حممد الصاحل بو عافية، االستقرار السياسي )قراءة يف الغاايت واملفهوم( ، جملة دفاتر سياسية، العدد 15، اجلزائر، 2016، 
ص364,
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أخذت تصنيفاهتا أعلى املراتب مثل: )سنغافورة، إذ جاءت بتقدير أعلى )1.47( نقطة، وأخذِت 
الياابن )1.04( نقطة، واإلمارات )0.63( نقطة، والكويت )0.24( نقطة، ومصر )1،21( 
الصي  هي:  املراتب  أدىن  تصنيفات  أخذت  اليت  الدول  يقابلها  نقطة،   )0.67( وقطر  نقطة، 

)-0.29( نقطة، وإيران )-1،67( نقطة، وسوراي )-2.73( نقطة.
يبنيِّ الشكل )5( مؤشر العراق يف االستقرار السياسي مقارنة ببعض الدول

 
ا       ل  )ي ةيبببببببب م، عل ا ة  ببببببببم،  بعببببببببة ما  ببببببببة  ،ا  اأ بببببببب  اأث ثبببببببب ا ه بببببببب ا بببببببب يالةيببببببببات لوال ص ةيبببببببب ايفاا ا ثبببببببب 

رايوولربببببب ال ص ةيبببببب ما ببببببةا صبببببب  اا  يبببببب ايفا بببببب قاليببببببات لوال   ببببببةيا بببببب ا   بببببب زال معبببببب ال ص ة  كببببببِّ   .ا  (14)ل اسببببببة  م(عا
ل سبببببببب ل ايفاا عببببببب ِّ    يصبببببببة اي ةيببببببب ماعيببببببب وكاي ةيببببببب .اع   ببببببب ع ها  ،"ل صببببببباو  ال ص ةيببببببب م"ا ببببببب ا بببببببوا ةك بببببببم

 بببببب اا  لرةك ببببببم   بببببب  ل وظببببببةئ  ل شبببببب ق ع بببببب ي لة اببببببزلي   تول بببببب  ل  يبببببباوو م عل تةنون ببببببم فضبببببب   ل عبببببب ل ابببببببةال   ببببببواا
    بببباهأا  متببببة ا  بببب ال صبببب ايم،ا بببب اع ببببو ايبببب  ا ببببع ا ببببة ا بببب  ال   ببببوالرةك ببببما بببب ا بببب ياليببببات لواي ةيبببب اا

 علة ازليا  هيصة ال  ياوو ماعل تةنون م. ،اا ت نابعة  ال  تة  ة

ببببببةا شبببببوان الجا ببببب االة ا ة  بببببمال امة  بببببماا  ع  بببببة اا   متببببب؛ا اصبببببةعا    ال ببببب دا ه ببببب ابسبببببوو ةال معببببب الة ا بببببة ببببب  أ  
ل صبببببببب   م(ايفال شببببببببةوكمال ص ةيبببببببب ما بببببببب ا م بببببببب اا،ا)ل   م ببببببببم،اعل عشببببببببةئ  م،اعا  ببببببببة ال شببببببببوان ال ا   ببببببببمل  ا اببببببببما بببببببب ا 

 اولننبببببما عببببب  ا ببببب اعنناا  باي  تبببببم  ع ببببب ي  ثببببب  هأ ي ةيببببب ة    ،يبببببتو ا ببببب الةنا بببببة ا  ببببب  أال ا   بببببمايفال   بببببةيال ص ةيببببب 
 يفال هيصة ال ص ةي ماعل عة م.  م ت ت  ك افومابسوو 

ع اا ببببب ان   ال اابببببة  بع ببببب ل     بببببة ة    عرون عببببب  رون عبببببة    ل ببببب      ابشابببببة   ببببب  ف  بببببة  اع ببببب  ة    بببب ال معببببب الة اسبببببة دا ةنمبببببأ
ببببببب عو ايفارايببببببو  الجا بببببب ،اع   بببببب اا  عل بببببب دا صببببببة أ  ،فبببببب ل اعل اوببببببة ايفالجا بببببب ايفارون بببببب ال بببببب  وتا  بببببب ا صبببببباوقالأل

 ببببببببب ياا،اعاعلرسببببببببوتا  بببببببب ال صبببببببب  اعلربببببببب  ة   ،يفال شببببببببةوكمالة اسببببببببة  مايفا ببببببببةتالةيبببببببباث ةو  ل صببببببببةعل  بببببببب ياا  ن  أ

 
 eg.oorg-https://eipssناصر صالح، عدم االستقرار السياسي: المفهوم والمؤشرات، المعهد المصري للدراسات، على الرابط اإللكتروني:   -14
 

1.47

1.04

0.630.24

1.21

0.67

-0.29

-1.67

-2.73
-2.53

يتمثَّل مؤشر عدم االستقرار السياسي يف ثالثة مظاهر، إذ أخذت أبعاداً )سياسية، واجتماعية، 
النظام عن طريق تطوراته السياسية ما  البعد السياسي يف مدى استقرار  واقتصادية()14(. إذ يركِّز 
يسمى »املستوايت السياسية« من خنب حاكمة، ومؤسسات سياسية وسلوك سياسي. وعليه يعربِّ 
الدستورية  االلتزام ابلقواعد  الكربى وعدم  الوظائف  احلاكمة على  النخب  العراق بي  الصراع يف 
والقانونية فضاًل عن هيمنتهم ابلبقاء على السلطة، مع وجود سخط شعيب جتاه هذه النخب احلاكمة 

عن عدم استقرار سياسي ما مل يقرتن بعامل الرضا، وااللتزام ابملؤسسات الدستورية والقانونية.
 أمَّا البعد االجتماعي الذي يؤشر بصورة غري متساوية للعالقات االجتماعية املتبادلة بي 

14- انصر صاحل، عدم االستقرار السياسي: املفهوم واملؤشرات، املعهد املصري للدراسات، على الرابط اإللكرتوين:
 https://eipss-eg.oorg

https://eipss-eg.oorg
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مكوانت اجملتمع املختلفة مع إلغاء املكوانت الفرعية، )املذهبية، والعشائرية، والساللية( يف املشاركة 
السياسية من قبيل سقوط حق االنتماء للنظم الفرعية يف النظام السياسي، وعدم متثيلهم سياسياً 

بطريقة متوازنة معربة عن وزن كل فئة بصورة حقيقية يف املؤسسات السياسية والعامة.
أخذ البعد االقتصادي جانباً آخر فيما يتعلَّق بكفاءة الدخل وتوزيعه توزيعاً عاداًل بعيداً عن 
زايدة التفاوت يف توزيع الدخول على مستوى األفراد والفئات يف اجملتمع، والذي يساهم بدورة يف 
تطوير اجملتمع، وعليه أنَّ عدم املساواة يف املشاركة االقتصادية يف جمال االستثمار، واحلصول على 
السلع واخلدمات، وعدم املساواة يف الغرامات، وجباية الضرائب من أهم مظاهر عدم االستقرار 

السياسي، كلُّها مؤشرات هامة لقياس حالة االستقرار)15(.
يبنيِّ اجلدول )4( مؤشر العراق يف عدم االستقرار السياسي

مؤشر عدم االستقرار السياسياألعوام
-2.01عام 2013
-2.48عام 2014
-2.26عام 2015
-2.31عام 2016
-2.31عام2017
-2.53عام 2018
-2.60عام 2019
-2.53عام 2020

15-  بتصرف: عبدهللا أمحد صاحل احلسين، التحول الدميقراطي واالستقرار السياسي يف اليمن، رسالة ماجستري منشورة، يف معهد 
البحوث والدراسات العربية- علوم سياسية، 2006، ص41.
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خامساً: مؤشر املساءلة واملشاركة
تعين مشاركة مجيع أفراد اجملتمع )الرجال، والنساء( يف عملية صنع القرار واختاذه، ويكون 
ذلك إمَّا مباشرة أو عن طريق مؤسَّسات خاصة، متكِّن األفراد من التعبري عن رأيه يف وضع القرارات 
املبنية على حرية الرأي والتعبري، واملعايري األساسية حلقوق اإلنسان اليت تصبُّ يف مصلحة اجملتمع 
كافة )16(. ويرصد مؤشر »التعبري عن الرأي واملشاركة« التصورات حول مدى قدرة املواطني على 
املشاركة يف اختيار حكومتهم، فضاًل عن حرية التعبري، وحرية تكوين اجلمعيات، ووسائل اإلعالم 

احلرة.
للعراق يف مؤشر املساءلة واملشاركة  القيمة  يتضح عن طريق الشكل يف أدانه أنَّ متوسط 
اليت  الدول  بعض  مع  وللمقارنة  نقطة(،   1.01-( أدىن  حبد  بلغ   2020 حقبة  ن  إابَّ عموماً 
أخذت تصنيفاهتا أعلى املراتب مثل: )الياابن، إذ جاءت بتقدير أعلى )0.97( نقطة، يقابلها 
الدول اليت أخذت تصنيفات أدىن املراتب، هي: الصي، إذ أخذت )-1.65( نقطة، واألردن 
)-0.75( نقطة، واإلمارات )-1.18( نقطة، وقطر )-1.29( نقطة، والسعودية )-1.61( 
نقطة، والكويت )-0.68( نقطة، ومصر )-1.49( نقطة، وإيران )-1.48( نقطة، وسوراي 

)-1.93( نقطة.

16- John Graham , Bruce Amos ,Tim Plumtree, Principles for Good Governance 
in the 21st Century , Policy Brief , No.15 , Institute On Governance, Ottawa, 
Canada , 2003 , p3.
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يبنيِّ الشكل )6( مؤشر العراق يف املساءلة واملشاركة

ع   مارشو  ا  ا   مال اعم؛،ا  شو اهأ، فضببببببببببببب     ل ا ةول اسبببببببببببببوول ا وتا  قا  و ال ول  ةا   ال شبببببببببببببةوكمايفا
 .  يالر  لجل ع ة ،اععيةئ الي

ن  تمم   ل صبة  ماعل شبةوكم اويب ال ت  ما  ع ل ايفا ه ب اا  ن   اضب ا  ا    ال شبش ايفاأ ان اأ ب غا  2020  و ة     
،ا  ا ة  اال  ة نا)     ال  لروا ث (،اع   تةونما  ابع ال  عتال هاأ   ارسببببببببب  اةهتةاأنتايم  1.01-)  اأ ىنا
  (ا1.65-)   اا،ا  اأةل سبب      ،   ارسبب  اة اأ ىنال  لرو تةب هةال  عتال هاأ نتايم،  (0.97)   ابات   اأ
نتايم،ا  (1.61-)  ل صعو  منتايم،اعا  (1.29-)   اي نتايم،اعا  (1.18-)   ةول لينتايم،اعا  (0.75-) و ناألنتايم،اعل
 .نتايم  (1.93-)يوو اانتايم،اعا  (1.48-)ع   لنانتايم،ا  (1.49-)   س نتايم،اعا  (0.68-) عل شو ت

 يف املساءلة واملشا كة  ( مؤشر العراق6الشكل )يبي ِّ  

 
   اتببببببب   ا ه ببببببب ال صبببببببة  ماعل اسبببببببو ت  2020-2013لأل بببببببولياا   ه ببببببب ا ىلاأ ىنار ر بببببببوا  عببببببب ل ايفر ل ببببببب ال عبببببببو اا

  هة، ع   أمهِّ      أيمة  ىل 

ب  ببببببتانصببببببممال شببببببةوكماا   ببببببما ببببببةابببببببةال اويببببببايماعل ضببببببع ام،ا  نصببببببمما شببببببةوكمال ببببببول  ةايفالةنا ببببببة  ال   ةب ✓
 اا، عل بببببببب د  وتببببببببِّ ((ideaل عهبببببببب ال بببببببب عيلا    ت ل  ببببببببماعلةنا ببببببببة  اا  ع فبببببببب    2018  يفالنا ببببببببة  ا ببببببببةي

،اا(%44.85) شبببببببببببةوكماب صبببببببببببمماا  2018 تالنا بببببببببببة  ا بببببببببببةياا  يببببببببببب      نصبببببببببببممال شبببببببببببةوكماعل اسبببببببببببو ت،
 .2015 ةياا (%79)،اع2010 ةيا  (%62.4)،اع2014 ةي (%60)ع

  ه  ال ع ل ايفال سو اعل صة  ما (5)   لجل عت مةِّ  

0.97

-1.65

-0.75

-1.18-1.29

-1.61

-0.68

-1.49-1.48

-1.93

-1.01

مؤشر  لتقدير   2013-2020 األعوام  يف  للعراق  ترتيب  أدىن  إىل  املؤشر  تراجع  يعود 
املساءلة والتصويت إىل أسباب عدَّة، ومن أمهِّها:

	 نسبة مشاركة املواطني يف االنتخاابت النيابية ما بي املتوسطة والضعيفة، إذ بلغت نسبة املشاركة
ح  يف انتخاابت عام 2018 َوْفق املعهد الدويل للدميقراطية واالنتخاابت idea((، والذي يوضِّ
نسبة املشاركة والتصويت، إذ سجَّلت انتخاابت عام 2018 مشاركة بنسبة )44.85%(، 

و)%60( عام2014، و)%62.4( عام 2010، و)%79( عام 2015.
يبيِّ اجلدول )5( مؤشر العراق يف الصوت واملساءلة

مؤشر الصوت واملساءلةاألعوام
-1.06عام 2013
-1.14عام 2014
-1.13عام 2015
-1.02عام 2016
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مؤشر الصوت واملساءلةاألعوام
-1.05عام2017
-1.00عام 2018
-0.96عام 2019
-1.01عام 2020

ن احلقبة املمتدة من 2013-2020،  يعاين العراق من ضعف مؤشر املساءلة واملشاركة إابَّ
إذ مل يشهد أي حتسٍُّن إجيايب، فقد سجَّل نتيجًة منخفضة جداً يف عام 2014 بنحو )-1,14(، 
ا تقع يف املستوى السليب، وهذا يعكس  وأفضلها يف عام 2019، إذ بلغت )-0.96(، أي: إنَّ
تدهور مستوى هذا املؤشر يف الدولة بفعل عدم حتمُّل الفاعلي ملسؤولياهتم، وغياب الوعي يف العمل 

السياسي.
سادساً: مؤشر اجلودة التنظيمية

بتعزيز  واليت تسمح  وتنفيذمها،  والقواني  السياسات  احلكومة على صياغة  قدرة  إىل  يشري 
املتمثلة  السليمة  غري  السياسات  ضبط  على  قدرهتا  ومدى  وتنميته،  وتشجيعه  اخلاص  القطاع 
بسياسات السوق مثل: ضبط األسعار، ومدى كفاية الرقابة املصرفية، واألعباء املفروضة من قبل 
التنظيم املفرط يف الدولة)17(. ويرصد مؤشر اجلودة التنظيمية تصورات قدرة احلكومة على صياغة 

سياسات وأنظمة سليمة وتنفيذمها، ممَّا يسمح بتنمية القطاع اخلاص وتعززه.
يتضح عن طريق الشكل يف أدانه أنَّ متوسط القيمة للعراق يف مؤشر اجلودة التنظيمي عموماً 
يف 2020، إذ بلغ حبد أدىن )-1.38( نقطة، وللمقارنة مع بعض الدول اليت أخذت تصنيفاهتا 
أعلى املراتب مثل: )سنغافورة، إذ جاءت بتقدير أعلى )2.21( نقطة، وأخذِت الياابن )1.35( 
واألردن   ،)0.29( والكويت  نقطة،   )0.26( والسعودية  نقطة،   )1.08( واإلمارات  نقطة، 
)0.23( نقطة، وقطر )0.15(، ويقابلها الدول اليت أخذت تصنيفات أدىن املراتب، وهي: الصي 

)-0.08(، ومصر )-0.69( نقطة، وإيران )-1.46( نقطة، وسوراي )-1.86( نقطة.

17- Md. Lutfor Rahman PhD , OP . Cit, p47.
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يبيِّ الشكل )6( مؤشر العراق يف اجلودة التنظيمي مقارنة ببعض الدول

  (1.08) اال بببببببةوا(انتايبببببببم،اعلي1.35)  أ ببببببب ِ  ل  بببببببة ن نتايبببببببم،اعا  (2.21)  ببببببب اا  ا بببببببة  اباتببببببب   اأ  ،يببببببب  ةفوو )
  (،0.15)نتايببببببببببببببببم،اع ايبببببببببببببببب اا  (0.23)و ناا(،اعلأل0.29)نتايببببببببببببببببم،اعل شو ببببببببببببببببتاا  (0.26)نتايببببببببببببببببم،اعل صببببببببببببببببعو  ماا
نتايبببببببم،اا  (0.69-)  ،اع سببببببب (0.08-)ل سبببببببةاا    ببببببب عا  ، ببببببب  ارسببببببب  اة اأ ىنال  لربببببببوع تةب هبببببببةال ببببببب عتال بببببببهاأ

 نتايم.  (1.86-)نتايم،اعيوو اا  (1.46-)ع   لنا

 

 بمع ال  عتا  العراق يف اجلودة التنظي   مقا نة (ا ه  اا6ل شش ا) مةِّ  

 
ن يبببببب ول      نا  ببببببما   اضببببببم،  فتبببببب ايبببببب  ت  ، ه بببببب الجلببببببو  ال ا     ببببببم  ربببببب    2020-2013 شببببببه  ل عبببببب ل     

(،اع   بببببببب ا  بببببببب اا1.13-)ب حببببببببواا  2016يفا ببببببببةياا  عأفضبببببببب هة  (،1.38-)ب حببببببببواب ببببببببغاا  2020  حشببببببببأايفا ببببببببةياا
يفا ه بببببببببب الجلبببببببببب ع  اا   بببببببببب ل     ا ن ببببببببببم       و ببببببببببم  ل عبببببببببب ل  يبببببببببب     ن  لي بببببببببب ل ل ال   ةب ببببببببببمايفال  ع ببببببببببم،ا  ا   ىلاتببببببببببع  

 .علة اسة  ما  م  ا  ،علأل   م  ،بصموار  ووالألعتة ال ص ةي م؛اال ا     م

 ل ا     ما ه  ال ع ل  ايفالجلو  اا  (6ل شش ) مةِّ  

  ه  الجلو  ال ا     م لأل ولي
 1.24- 2013 ام  
 1.25- 2014 ام  

2.21

1.35
1.08

0.260.290.230.15

-0.08
-0.69

-1.46

-1.86

-1.38

التنظيمية، فقد سجلت  ن سنوات 2020-2013 تدين مؤشر اجلودة  يشهد العراق إابَّ
نتيجة منخفضة، للحكم يف عام 2020 بنحو بلغ )-1.38(، وأفضلها يف عام 2016 بنحو 
)-1.13(، ويرجع ذلك إىل ضعف اإلجراءات الرقابية يف الدولة، إذ إنَّ العراق سجَّل درجًة متدنيًة 
جداً يف مؤشر اجلدودة التنظيمية؛ بسبب تدهور األوضاع السياسية، واألمنية، واالقتصادية للبلد.

يبيِّ اجلدول)6( مؤشر العراقي يف اجلودة التنظيمية

مؤشر اجلودة التنظيميةاألعوام
-1.24عام 2013
-1.25عام 2014
-1.24عام 2015
-1.13عام 2016
-1.20عام2017
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مؤشر اجلودة التنظيميةاألعوام
-1.17عام 2018
-1.18عام 2019
-1.38عام 2020

آفاق وحلول لتطبيق معايري احلكم الرشيد
     يتطلَّب التزام املؤسسات احلكومية يف العراق مبتطلبات نظام احلكم الرشيد تفاعاًل وترابطاً 
ما بي الدولة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، ومع غياب لدور هذه العناصر الثالث تؤدِّي إىل تديّنِ 
مستوى احلكم يف العراق َوْفق تصنيفات البنك الدويل، وعليه جيب الرتكيز على طبيعة التفاعل بي 

هذه العناصر، واألخذ بنظر االعتبار ما يلي:
	 تعزيز نظام الالمركزية اإلدارية يف عملية إدارة الدولة عن طريق العمل على تنظيم عالقته ابملركز

اإلداري، وحتديد الصالحيات لكلٍّ منهما َوْفقاً للدستور.
	 تعديل بعض املواد الدستورية كاملادة )48( من الدستور، واليت نصَّت على أن تتكوَّن السلطة

التشريعية من جملس النواب وجملس االحتاد، أي: إنَّ جملس االحتاد مل ُيشكَّل، وعليه ال بد من 
تشكيل هذا اجمللس؛ لينهض مبهامه الدستورية، فضاًل عن تفعيل الدور الرقايب للربملان عن طريق 
تنظيمه قانونياً، فضاًل عن التعريف القانوين بدور املعارضة السياسية يف جملس النواب، وحتديد 

مهامها وصالحياهتا وتفعيل دورها يف النظام السياسي. 
	 تنويع مصادر االقتصاد الوطين، واحلد من املشاكل اليت شخصتها اإلسرتاتيجية الصناعية يف

العراق، والعمل على حتقيق أهدافها، وكذلك متكي احلكومة للقطاع اخلاص، واجملتمع املدين يف 
الدخول لسوق العمل، وإحداث تغريات مؤسسية وقانونية؛ خللق عالقة متوازنة ما بي القطاع 

العام واخلاص.
	 تفعيل األدوات واآلليات القانونية للحد من ظاهرة الفساد ومنع انتشاره، واستخدام أحدث

التقنيات، وأجهزة الرقابة اإللكرتونية كنظام حيدُّ من الفساد والتزوير، وتفعيل الدور الشعيب عن 
طريق إقرار قانون الشفافية؛ لغرض تلقِّي الدعم اجلماهريي يف الرقابة، ومكافحة الفساد.


