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،على وفق االبعاد الثالثة (االقتصادي والسياسي واملؤسسايت) للحكم الرشيد ست مؤشرات عاملية "رئيسة لكل منها مؤشرات فرعية" ولكل بعد مؤشران
 ان املؤشرات مجيعها ذات قيم سالبة( أداء سيء، ويف العراق،))( أسوأ حكم2, 5-()(جودة أفضل للحكم) والسالبة2,5 +(وترتاوح قيمتها ما بني املوجبة
)بدءا مبؤشر(االستقرار السياسي) يليه(سيادة القانون
̎ سوءا
̎  إال افضلها (حرية الرأي واملساءلة) يليها مؤشرا (نوعية التنظيموفاعلية احلكومة) وأكثرها،)للحكم
 عدم، وكل ذلك ناجم عن عوائق عدة تتمثل يف( ارتفاع معدل االعمال اإلرهابية وما يرتتب عليها من خسائر بشرية ومادية،)ومن مث (مكافحة الفساد
 يهدف البحث اىل دراسة مؤشرات احلكم الرشيد يف العراق،لذا.)اخل،،، البريوقراطية اإلدارية، غياب الدور احلقيقي للقطاع اخلاص،استقاللية النظام القضائي
.والنظر يف عوائقها بغية الوصول اىل السبل الكفيلة للحد منها
:الكلمات المفتاحية

البعد املؤسسايت(سيادة-)االستقرار السياسي- البعد السياسي( حرية الرأي واملساءلة-) نوعية التنظيم- البعد االقتصادي(فعالية احلكومة،احلكم الرشيد
.)القانون – مكافحة الفساد
Abstract:
According to the three dimensions (economic, political and institutional) of Rational
governance, there are six main global indicators, each with sub-indicators and each dimension
has two indicators, its value ranges between positive (+2,5) (better quality of governance) and
negative (-2,5) (worst governance). In Iraq, all indicators have negative values (bad performance
for governance), except for the best (freedom of opinion and accountability), followed by two
indicators (type of organization and government effectiveness) . The worst of them begins with
the indicator (political stability) followed by (the rule of law) and then (anti-corruption) , and all
this is due to several obstacles represented in (the high rate of terrorist acts and the resulting
human and material losses, lack of the independence of the judicial system, the absence of the
real role of the private sector, the administrative bureaucracy, etc.). Therefore, the research aims
to study the indicators of Rational governance, in Iraq and consider its obstacles in order to reach
ways to reduce them.
Key words:
Rational governance, the economic dimension (government effectiveness - type of organization),
the political dimension (freedom of opinion and accountability - political stability) - the
institutional dimension (rule of law - anti-corruption)
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مقدمة:
بدأ االهتمام مبفهوم احلكم الرشيد ألول مرة يف كتابات البنك الدويل يف عام( ،)1989إذ مت الربط بني الكفاءة االقتصادية والنمو
االقتصادي ،إال إنه أصبح أكثر رواجا̎ بعد طرح (مشروع الشرق األوسط الكبري) ومت تعديله فيما بعد اىل مشروع(الشرق األوسط
االوسع) من أجل مساندة دول الشرق األوسط يف التقدم حنو (الدميقراطية وبناء اقتصادات السوق،،اخل) ،على وفق ابعاده الثالثة
(االقتصادي والسياسي واملؤسسايت) ،مت وضع ستة مؤشرات عاملية "رئيسة لكل منها مؤشرات فرعية" ولكل بعد مؤشران"من برنامج
حبثي طويل األمد نفذه خرباء البنك الدويل ومها (دانييل كاوفمان) و(ماسيمو ماسرتوزي) اللذان يعمالن يف معهد البنك الدويل
و(آرت كراي) من إدارة البحوث يف البنك الدويل ،وكل واحدة منها تقيس يف جمال معني ،وجيب تطبيقها معا̎ يف آن واحد ،قيمتها ما
بني املوجبة(()2,5 +جودة أفضل للحكم) والسالبة( ()2, 5-أسوأ حكم) .يف العراق سجلت املؤشرات الستة املذكورة آنفا̎ ̎
قيما
سوءا
سالبة للمدة ( ،)2018 -2014إال إن افضلها (حرية الرأي واملساءلة) يليها مؤشرا (نوعية التنظيمو فاعلية احلكومة) وأكثرها ̎
بدءا مبؤشر(االستقرار السياسي) يليه(سيادة القانون) ومن مث (مكافحة الفساد) والنامجة عنعوائق تتمثل يف (ازدياد اعمال العنف وما
̎
هلا من خسائر بشرية ومادية ،خضوع السلطة القضائية لـ تدخالت سياسية وطائفية ،غياب الدور احلقيقي للقطاع اخلاص ،البريوقراطية
اإلدارية ،زيادة معدالت الفقر والبطالة،،اخل) ،مما يتطلب وضع العديد من اإلجراءات للحد منها بغية الوصول اىل (أفضل حكم) فيه.
أهمية البحث:تسليط الضوء على مؤشرات احلكم الرشيد يف العراقلما هلا من دور يف تعزيز مشاركة فئات اجملتمع كافة ومؤسساته يف
إدارة احلياة العامة.

مشكلة البحث:تنطلق من صياغة السوال األيت :ما هي العوائقاليت حتول دون حتقيق حكم رشيد يف العراق يف ظل القصور الواضح
يف تطبيق مؤشراته"قيم سالبة" للمدة ()2018 – 2014؟.

فرضية البحث:اتسمت مؤشرات احلكم الرشيد يف العراق للمدة ( )2018 -2014باهنا ذات قيم سالبة"أداء سيء" نتيجة عوائق
عدة منها(عدم االستقرار السياسي وغياب الدور احلقيقي للقطاع اخلاص وانتشار الفساد وغياب دور القانون وزيادة معدالت الفقر
والبطالة،،اخل).
هدف البحث:دراسة مؤشرات احلكم الرشيدوعوائقها يف العراق للمدة( )2018 – 2014وسبل املعاجلة.

منهجية البحث:تقسم الدراسة اىل ثالثة حماور  ،اختص احملور األول بدراسة احلكم الرشيد من حيث النشأة واملفهوم واألمهية ،يف

حني تطرق احملور الثاين اىل مؤشراهتفي العراق والنظر يف عوائقه ،وختمت الدراسة بعدد من االستنتاجات واملقرتحات يف احملور الثالث.
المحور األول :اآلطار المفاهيمي للحكم الرشيد

أوال :نش أأإة رةارة الحك أأم الرش أأيد :يف ب ــادأل األم ــر ،ان اص ــطالح"احلكم"يرجع اىل أص ــول يوناني ـ ة ( ،)KUBEMANو ق ــد ع ــرف
̎
بلغــات عــدة منهــا الالتينيــة بـ ـ(،)GUBERNAREوبالفرنســية القدميــة يف القــرن الثالــث عشــر بـ ـ(-GOUVERNEMENTطريقــة
وفنــاإلدارة)كمرادف الصــطالح احلكومــة (-GOUVERNEMENTطريق ــة وفــن اإلدارة) ،وباللغـ ة اإلنكليزي ــة يف القــرن الرابــع عش ــر
بـ ـ( ،)GOVERNANCEوع ــرف عل ــى نط ــاق واس ــع ومع ــرب ع ــن ع ــبء احلكوم ــة يف ع ــام (()1679أب ــو حس ــني.)19 :2017 ،ب ــدأ
االهتمــام مبفهــوم احلكــم الرشــيد( )Good Governanceألول مــرة يف كتابــات البنــك الــدويل يف عــام( )1989حــول كيفيــة حتقيــق
التنميــة االقتصــادية وحماربــة الفســاد يف الــدول األفريقيــة ،إذ مت ال ـربط بــني الكفــاءة االقتصــادية والنمــو االقتصــادي ،ويف بدايــة التســعينات،
أ صبح الرتكيز على االبعاد الدميقراطيــة للمفهــوم مــن حيــث تفعيــل دور اجملتمــع املــدين مــن أحـزاب ونقابــات ،ممــا جيعــل الدولــة ممــثال̎ شــرعيا̎
ملواطنيها(عــارف و رشــيد ،)184 : 2017 ،إال اناالصــطالح أصــبح أكثــر رواجــا̎ بعــد طــرح (مشــروع الشــرق األوســط الكبــري)(*) ضــمن
مبادرات اإلدارة االمريكية " جورج بوش االبن" بعد اهلجوم اإلرهايب على برجي مركز التجــارة العــاملي بنيويــور ومبــغ البنتــاغون بواشــنطن
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بتاريخ ( ) 2011 /9 /11جتاه منطقة الشرق األوسط ،ومن مث جــرا االتفــاق علــى مضــموهنا يف اجتمــاع قمــة الــدول الثمــاين الصــناعية
الكربا(امريكــا /بريطانيــا /املانيــا /إيطاليــا /اليابــان /روســيا /فرنســا /كنــدا)يف مدينة(ســي آيالنــد) بواليــة جورجيــا االمريكيــة يف حزي ـران مــن
ع ـ ــام ( )2004و مت تعديل ـ ــه فيم ـ ــا بع ـ ــد اىل مشروع(الش ـ ــرق األوس ـ ــط االوس ـ ــع) م ـ ــن أج ـ ــل مس ـ ــاندة دول الش ـ ــرق األوس ـ ــط يف التق ـ ــدم
حنو(الدميقراطيــة وبن ــاء اقتصــادات الس ــوق الــيت تن ــتج أكــرب ف ــرص عم ــل للمنطقــة بتش ــجيع القطــاع اخل ــاص ،وتنفيــذ إص ــالحات يف جم ــايل
التعلــيم وحقــوق املرأة)(جمــدي ،)2 : 2004 ،فضــال̎ عــن ذلــك ،ان مــا عــزز مــن دور الــدول الناميــة يف االجتــاه حنــو الدميقراطيــة واحلكــم
الصاحل هو الدور اجلديد لألمم املتحدة يف حفظ السالم واألمن الدوليني ،واالشراف على االنتخابــات وتــوفري الــدعم الفــي ،وعلــى وفــق
ذلك ،طرح برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مفهوم احلكم الرشيد وحدد معايريه لكي يكون القاعدة االساسية اليت تستند إليها البلدان يف
ثانيا(.التميمي.)148 :2008 ،
عملية التحول الدميقراطي من أجل حتقيق العدالة والرفاه أوال̎ ،وان تصان كرامة االنسان ̎
ثانيا  :ماهية الحكم الرشيد وأهميته ومكوناته:للحكم الرشيد مفاهيم عدة على وفق ابعادها الثالثةاملتمثلة يف:
̎

*البعد االقتصاةي :على وفق تقرير التنمية اإلنسانية،يفهمعلى انه " :احلكم الذي يعزز رفاه االنسان ويدعمه ويصونه ويقوم على
توسيع قدرات البشر وخياراهتم وفرصهم وحرياهتم االقتصادية واالجتماعية بالنسبة ألكثر فئات اجملتمع هتميشا̎(.تقرير التنمية اإلنسانية،
 ،)101 :2002والسيما أن مؤسسات احلكم الرشيد ال بد من ان تصاغ يف جماالت ثالثة(الدولة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين)
لتسهم يف التنمية اإلنسانية املستدامة من حيث إجياد الظروف السياسية واالقتصادية والقانونية واالجتماعية الالزمة لتحرير هذه
القدرات البشرية وتعزيز رفاه االنسان من خالل القضاء على الفقر وإجياد فرص للعمل ومحاية البيئة(.اخلفاجي.)107 :2002 ،

• البعد السياسي :يعرف البنك الدويل احلكم الرشيد بانه" :التقاليد واملؤسسات اليت من خالهلا تتم ممارسة السلطة يف الدول من
أجل الصاحل العام" ،أي(:البنك الدويل*:)164 :2011 ،قدرة احلكومة على إدارة املوارد وتنفيذ السياسات السلمية بفاعلية*.عملية
اختيار القائمني على السلطة ومراقبتهم واستبداهلم عند الضرورة *.احرتام كل من املواطنني والدولة للمؤسسات اليت حتكم التفاعالت
االقتصادية واالجتماعية فيما بينها.

• البعد المؤسساتي ":مشاركة االفراد واجلماعات يف اجملتمع مع احلكومتني املركزية واحمللية يف األنشطة والصالحيات املختلفة ،حبيث

اذا ما اجتمعت بشكل صحيح،أ قرتن اجتماعها ووجودها مع ممارسات السلطة باحرتام حلقوق وكرامة االنسان ،وتغليب مصلحة
اجملتمع العامة على املصلحة اخلاصة"(.علي ،)44 :2018 ،أي ممارسة تلك السلطات بأمانة ومسؤولية ذاتية سليمة وفطرية أوال̎،
وبنزاهة أمام احلق العام ثانيا̎ ،إذ يعرف أصحاب هذه املمارسة بصفيت الوالء والرباء ،و ان األمانة والنزاهة ال تقتصر على موظف
احلكومة وان كان هو املعي هبا باملقام األول،بل كل من يعمل لدا الغري يف أي جمال(.املرجعنفسه.)44 :
وتعرف الباحثة احلكم الرشيد على انه :ممارسة السلطات (االقتصادية واالجتماعية والسياسية) يف إدارة شؤون الدولةعلى وفق أسس
املساءلة وفاعلية احلكم واالستقرار السياسي والنهجني االقتصادي والقانوين ومواجهة الفسادمن أجل حتقيق "العيش الكرمي"
وتوفري"الطمأنينة" ألفراد اجملتمع كافة .وعليه ،تشرت املفاهيم املذكورة أنفاللحكم الرشيد خبصائص معينة تتمثل يف* :احرتام احلكومة
حلقوق االنسان من حيث التأكيد على احلرية وحتقيق العدالة مع تفعيل نظام املعاقبة للجرائم*.وجود اإلدارة املسؤولة والقيادة السياسية
الناجحة املقرتنة باالستجابة واملرونة احلكومية من خالل تدفق املعلومات ومستويات فساد منخفضة*.وجود الشرعية السياسية والتمثيل
الشعيب عن طريق االنتخابات واملمارسة الدميقراطية الصحيحة.
ثالثا:أهمية الحكم الرشيد :تكمن أمهيته يف انه عنصر قوة للدولة من حيث(:أبو حسني ،مرجع سابق)23:
̎

.1

يضمن وجود نظم قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة على حد سواء ،تعتمد احملاسبة والشفافية يف عمل االدارات والوزارات كافة

اىل جانب التعاون املثمر واالنسجام بني احلكومة والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين بغية حتقيق املصلحة العامة.
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تعزيز مشاركة مجيع فئات اجملتمع ومؤسساته واحزابه املختلفة يف إدارة احلياة العامة.
.2
على وفق الفقرتني املذكورتني ،يوفر بيئة ترتقي باجملتمع ،وحتقق الشرعية ،وتوفر حرية التعبري ودعمها .وبالنسبة اىل مكونات احلكم
الرشيد (موضحة يف امللحق (.))1
المحور الثاني :مؤشرات الحكم الرشيد في العراق للمدة ( :)2018 – 2014و تضم كل من:

أوال :تحليل مؤشرات الحكم الرشيد في العراق:على وفق املفاهيم الثالثةاملذكورة سابقا̎ ،مت وضع ستة مؤشرات عاملية "رئيسة لكل
̎
منها مؤشرات فرعية "ولكل بعد مؤشرين" من برنامج حبثي طويل األمد نفذه خرباء البنك الدويل ومها (دانييل كاوفمان) و(ماسيمو
ماسرتوزي) اللذان يعمالن يف معهد البنك الدويل و( آرت كراي) من إدارة البحوث يف البنك الدويل ،و كل واحدة منها تقيس يف
جمال معني ،وجيب تطبيقها معا̎ يف آن واحد ،ناهيك عن ذلك ،مت استخدام مؤشر النوعية املؤسساتية((Institutional )IQI
 Quality Indexبأخذ املتوسط احلسايب لألشكال "املؤشرات"الستة،و ترتاوح قيمتها ما بني املوجبة (()2,5 +جودة أفضل
للحكم) والسالبة( ()2, 5-أسوأ حكم) (املطوري ،)25-24 :2011 ،واجلدير بالذكر ،تستند بياناهتاعلى جتميع آراء وتقارير من
خمتلف املصادر مثل(وحدة معلومات جملة اإليكونيميست الربيطانية /املنتدا االقتصادي العاملي/منظمة غالوب"املعهد األمريكي"
الستطالعات الرأي يف الواليات املتحدة /تقرير آفاق االقتصاد يف افريقيا /مؤشر النزاهة العاملية /منظمة صحفيون "مراسلون" بال
حدود).وعليه ،ميكن بيان مؤشرات احلكم الرشيد على وفق االبعاد الثالثةيف الفقرات اآلتية( :عارف ورشيد،مرجع سابق-186 :
)188
أ .البعد االقتصاةي:

 .1فاعلية الحكومة :تعكس جودة اخلدمات العامة ودرجة استقاللية املؤسسات احلكومية عن الضغوط السياسية ،ونوعية السياسات
املطبقة ،ومدا مصداقية التزام احلكومة هبا ،مؤشراهتا الفرعية تكمن يف (اخفاق املؤسسات /نوعية "البغ التحتية ومدا الرضا عنها كـ
(الصحة/التعليم /ويف اجملال املذكور ،قد ورد يف دستور العراق لعام( )2005ضمن الفصل األول (احلقوق) :الفرع الثاين:احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية(االنباري ،الدستور وجمموعة قوانني األقاليم واحملافظات )11 :2009،ما يلي"*:املادة ( )31أوال̎:
لكل عراقي احلق يف الرعاية الصحية ،وتعغ الدولة بالصحة العامة ،وتكفل وسائل للعالج والوقاية بأنشاء خمتلف أنواع املستشفيات
ثانيا :لألفراد واهليئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور عالج خاصة ،وبأشراف من الدولة ،وينظم
واملؤسسات الصحية̎ *.
ذلك بقانون .املادة ( )34أوال̎ :التعليم عامل أساسي لتقدم اجملتمع وحق تكفله الدولة ،وهو الزامي يف املرحلة األبتدائية ،وتكفل
ثالثا :تشجع الدولة البحث العلمي لألغراض السلمية
ثانيا  :التعليم جماين حق لكل العراقيني يف خمتلف مراحله̎ .
الدولة مكافحة األمية̎ .
مبا خيدم اإلنسانية ،وترعى التفوق واالبداع واالبتكار وخمتلف مظاهر النبوغ .رابعا̎ :التعليم اخلاص واألهلي مكفول ،وينظم بقانون"/
البريوقراطية املفرطة(التقيد احلريف بالقانون) /قدرة السلطات على تطبيق اإلصالحات).

 .2نوعية التنظيم "السياسات الحكومية السليمة":قدرة احلكومة على صياغة السياسات الصحيحة وتطبيقها اليت تسمح بتطوير
القطاع اخلاص ،ومت ذكره يف دستور العراق ضمن الفصل األول بفرعه الثاين باملادة(" :)25تكفل الدولة اصالح االقتصاد العراقي على
وفق أسس اقتصادية حديثة مبا يضمن استثمار كامل موارده ،وتنويع مصادره وتشجيع القطاع اخلاص وتنميته "(املرجع نفسه،)10 :يف
حني تتمثل مؤشراهتا الفرعيةبـ( تنظيم التصدير واالسترياد /موانع االسترياد(نظام احلصص-ارتفاع التعريفة الكمركية)/نوعية النظام
الضرييب /سهولة املباشرة باألعمال/سهولة دخول الشركات اجلديدة اىل األسواق /االستثمار األجنيب،،اخل).
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ب .البعد السياسي للحكم الرشيد:

.1حرية الرأي والمساءلة:تقيس قدرة االفراد على اختيار حكوماهتم ودورهم يف مراقبة السلطات،أي ان صوت املواطن يعد شرط ̎ا
مسبق ̎ا يف الوصول العادل للسلع واخلدمات العامة ونوعيتها "حتسني نتائج الصحة والتعليم ومعاجلة الفقر،،اخل"،،حبيث تستجيب الدولة
فيها الحتياجاهتم كافة دون أي متييز ،ومؤشراهتا الفرعية تكمن يف (مسؤولية السلطات العامة /حرية "التعبري عن الرأي– املظاهرات

"التظاهر السلمي"– الصحافة" مجيعها واردة يف الدستور"الفصل الثاين "احلريات"(االنباري ،مرجع سابق )12 :باملادة (":)38تكفل
الدولة مبا ال خيل بالنظام العام واآلداب من حيث :أوال̎ :حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل .ثانيا̎ :حرية الصحافة والطباعة واالعالن
ثالثا:حرية االجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون /.تنقل األشخاصضمن املادة(-)44أوال :للعراقي حرية التنقل
واالعالم والنشر̎ .
والسفر والسكن داخل العراق وخارجه /احلريات املدنية" املادة ( )37أوال :بفقرة(أ) حرية االنسان وكرامته مصونة" /احرتام حقوق
األقلياتالوارد بفصليه األول(احلقوق)– الفرع األول :احلقوق املدنية والسياسية ضمن املادة ( ":)17لكل فرد احلق يف اخلصوصية
الشخصية مبا ال يتناىف مع حقوق االخرين واآلداب العامة"،والثاين(احلريات) ضمناملواد" :)41( :العراقيون احرار يف االلتزام بأحواهلم
الشخصية حسب دياناهتم ومذاهبهم أو معتقداهتمأو اختياراهتم وينظم ذلك بقانون" و (" :)42لكل فرد حرية الفكر والضمري
والعقيدة":)43(.أوال̎" :اتباع كل دين أو مذهب احرار يف" :ب -إدارة األوقاف وشؤوهنا ومؤسساهتا الدينية وينظم ذلك بقانون.ثانيا̎:
تكفل الدولة حرية العبادة ومحاية اماكنها)/الثقة بالربملان/الثقة يف األمانة /نزاهة االنتخابات /السجن بسبب االنتماء العرقي واجلنس
واالجتاه الديي ،السياسي،،اخل" /شفافية السياسة السياسة االقتصادية،،اخل).

 .2االستقرار السياسي وغياب العنف :يقيس مدا احتمال عدم استقرار احلكومة وتعرضها للتغيري ،ودرجة استقاللية احلكومات
عن الضغوط السياسية ،وتطبيق السياسات ومدا مصداقية التزام احلكومات هبا .مؤشراهتا الفرعية (اإلرهاب السياسي /التوترات
"الدولية  -العرقية" /النزاعات الداخلية واخلارجية /االغتياالت السياسية /النزاع املسلح /املظاهرات العنيفة/خطر"االنقالب العسكري-
احلروب االهلية-التمرد"/اعمال العنف خبصوص التنظيمات السياسية /تفشي حاالت "االختفاء القسري -التعذيب وهي واردة يف
اوال فقرة (ج) "حيرم مجيع أنواع التعذيب النفسي واجلسدي واملعاملة غري اإلنسانية ،وال عربة
الفصل الثاين (احلريات) ضمن املادة ( )37ب̎
وفقا
بأي اعرتاف انتزع باإلكراه أو التهديد أو التعذيب ،وللمتضرر املطالبة بالتعويض عن الضرر املادي واملعنوي الذي أصابه ̎
وثانيا" :تكفل الدولة محاية الفرد من االكراه الفكري والسياسي والديي"(املرجعنفسه.)11 :
للقانون"̎ .
ج .البعد المؤسسي للحكم الرشيد:

.1سياةة القانون :تطبيق التشريعات والنصوص القانونية على حنو عادل ،وعد القانون مرجعية للجميع وسيادته على اجلميع بدون
استثناء (الغزايل ،)4 :2007 ،ويستند إىل مبدأ ين مها * :حيادية القوانني * مدا تقيد والتزام املواطنني و /أو التزامهم هبا ،فكلما
كانت القوانني حيادية تشريعا̎ وواقع ̎ا ،استقطبت للعمل ومشاركة اجلمهور الكفيل بأطالق الكفاءات( علي ،مرجع سابق ،)49 :أو
يعرب عن مدا كفاءة النظم القانونية والقضائية وفاعليتها وثقة املتعاملني فيها (الشرطة -احملاكم – مستوا اجلرمية والعنف) ،ومؤشراهتا
الفرعية تكمن يف (مدا استقالليةالسلطة القضائيةعن التأثريات السياسية من احلكومة /الشفافية يف النظام القضائي /اجلرمية املنظمة/
محاية حقوق امللكية(ورد ذكره يف الفصل األول(احلقوق) ضمن الفرع الثاين :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيف املادة ()23
ثانيا" :ال جيوز نزع امللكية إال
أوال̎" :امللكية اخلاصة مصونة ،وحيق للمالك االنتفاع هبا واستغالهلا والتصرف هبا يف حدود القانون"̎ .
وثالثا بفقرة أ -للعراقي احلق يف التملك يف أي مكان يف العراق ،وال
ألغراض املنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون"̎ .
جيوز لغريه متلك غري املنقول إال ما استثي بقانون(.االنباري،مرجع سابق /)10–9 :اخلسائر وكلفة اجلرمية /اختطاف األجانب/غسيل
األموال /االطار القانوين ملواجهة اإلجراءات غري الكفوءة /التربع غري الشرعي اىل األطراف ذوي العالقة).
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.2مكافحة الفساة :يقيس وجود ظاهرة الفساد املايل واإلداري ومدا تفشيه يف إمتام املعامالت وتأثريه يف بيئة االعمال .مؤشراهتا
الفرعية(مدا انتشار الفساد يف " احلكومة /اجلهاز القضائي /االقتصاد /بني املسؤولني العاميني" -األحزاب السياسية" /خسائر الفساد
وكلفته /مدا ثقة اجلماهري بنزاهة السياسيني  /البريوقراطية يف البلد).
وعليه ،ومن بيانات اجلدول ( ،)1يتضح ان مجيع املؤشراتللمدة( )2018 – 2014ذات قيم سالبة،و السيما مؤشر (االستقرار
السياسي) ،إذ احتل املرتبة األوىل يف الرتاجع – التدهور ،فقد اخنفضت قيمته أكثر باالجتاه السالب املعاكس،
جدول( )1مؤشرات الحكم الرشيد في العراق للمدة()2018 - 2014
(( )5,2 +أةاء ممتاز)( )2,5-( :أةاء سيء)
السنة

البعد االقتصادي

البعد املؤسسايت

البعد السياسي

فاعلية احلكومة

نوعية التنظيم

حرية الرأي واملساءلة

االستقرار السياسي

سيادة القانون

مكافحة الفساد

2014

1,11-

1,25-

1,14-

2,48-

1,33-

1,33-

2015

1,25-

1,24-

1,13-

2,26-

1,42-

1,37-

2016

1,27-

1,13-

1,2-

2,31-

1,63-

1,39-

2017

1,26-

1,20-

1,5-

2,31-

1,64-

1,37-

2018

1,32-

1,22-

0,99-

2,56-

1,76-

1,40-

20.SPT.

ACCESS,

DATA

Source:Worldwide Governance Indicators (WGI) 2019 INTRACTIVE
2019.www.info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

فبعد ان كان ( )2,48-يف عام ( )2014بسبب خروج بعض احملافظات الشمالية والغربية (نينوا وصالح الدين واألنبار وبابل
ودياىل وبعض مناطق كركو ) املتزامنة باحتالل داعش عن سيطرة احلكومة املركزية ،اصبح ( )2,31-مكرر يف عامي (2016
و )2017ليصل اىل ( )2,56-يف عام (،)2018أي مل يسجل أي حتسن للمدةاملذكورة ،ومن مثاستمرار حالة عدم االستقرار
السياسي بسبب تفاقم حدة النزاع الداخلي يف ظل زيادة االغتياالت والعنف" ضمن فقرة عوائق احلكم الرشيد".

• يليه مؤشر (سيادة القانون) ،بتسجيلهأدىن درجة سلبية (هي األفضل يف درجة السوء( )1,33-عام( )2014ليصبح ()1,42-
يف عام( )2015وبنسب متقاربة "سلبية ايضا̎" بـ( 1,63-و )1,64-يف عامي(2016و )2017على التوايل،وأعالها درجة
سلبية()1,76-قد سجل يف عام (،)2018مما يدل ذلك على ضعف ثقة االفراد بالقانون يف استشراء الفساد يف احملاكم والشرطة،
ومن مث ارتفاع نسب العنف واجلرمية ،ويف اجملال املذكور ،و السيما على وفق املؤشر العريب(**)( املركز العريب لألحباث ودراسة
السياسات ،القسم الثاين  :تقييم الرأي العام ملؤسسات الدولة وأداء احلكومات ،التقارير السنوية ( :)2017 – 2014صفحات
متفرقة) ،يف جمايل(ثقة املواطن العراقي بأجهزة القضاء ضمن فقرة (ثقة كبرية) قد اخنفضت من ( )%12عام ( )2014اىل (%9
و %4لعامي( 2015و ))2016على التوايل ليسجل حتسن ̎ا طفيف ̎ابـ( )%10يف عام ( )2017إال انه دون املستوا املطلوب)،ويف
(مدا تطبيق القانون بني الناس بالتساوي ،كانت النسبة األعلى ضمن فقرة (تقوم الدولة بتطبيق القانون بالتساوي بني الناس لكنها
متيز ملصلحة بعض الفئات) بنحو ( %52و %60و %53و )%58على التوايل لألعوام (  2014و 2015و 2016و)2017
على التوايل ،وبدوره يشري الىعدم شرعية الدولة بصفة عامة والنظام السياسي بصفة خاصة ،ومن مث فقد الثقة بني املواطن واحلكومة.
• واحلال ذاته ملؤشر (مكافحة الفساد) ،فأدنىدرجة سلبيةكانت يف عام ( )2014بـ ( )1,33-وأعالها سلبية يف عام ()2018
بنحو ( ،)1,40-وهذا ما يؤكده مؤشر مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية "بـ سلم يرتاوح ما بني ( 0إدارة أكثر
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فسادا  100 -إدارة شفافة– أكثر نزاهة) لتنقيط املؤشر" ،املوضح يف اجلدول( ،)2إذ احتل العراق املراتب األخريةللمدة املذكورة،
̎
فأعلى مستوا فساد وبدرجة ( )16وباملرتبة ( )170عامليا̎ من أصل ( )174دولة و( )16من أصل ( )22دولة عربية سجل يف عام
طفيفاللعامني األخريين ،فقد حصل على الدرجة ذاهتا ( )18وحتسن ترتيبه مبرتبة واحدة فقط،
̎
( ،)2014إال إنه قد شهد حتسنا̎
ليحل املرتبة ( )168عامليا̎ من أصل ( )180دولة ،واملرتبة ( )16من أصل ( )22دولة عربية ايضا̎ ،علما̎ ان درجة الدولة أهم بكثري
من ترتيبها ،إذ يتغري ترتيب الدول على وفق عدد الدول املصنفة يف املؤشر ودرجاهتا ،إال أنه مع ذلك ،يعد أدىن من املعدل العام
( )43درجة للعامني املذكورين ،و تعزا أسباب ذلك اىل غياب الروح الوطنية املتزامن مع سوء اإلدارة واحلكم ،فضال̎عن ترهل اجلهاز
اإلداري ،و السيما يف ظل تنوع أوجه الفساد داخل الدولة على املستويات كافة (االفراد -االطار االقتصادي) ( الزبيدي:2013 ،
.)115
جدول( )2ترتيب العراق عالميا̎ وعربيا ̎في ضوء مؤشرات مدركات الفساة للمدة()2018 – 2014

السنة

درجة املؤشر

املرتبة عامليا̎

املرتبة عربيا̎

امجايل عدد الدول

2014

16

170

16

174

2015

16

161

18

176

2016

17

166

16

176

2017

18

169

16

180

2018

18

168

16

180

المصدر :منظمة الشفافية الدولية ،مؤشر مدركات الفساد ،سنوات وصفحات

متفرقة ،على موقع www.trasparency.org

• يليه مؤشر (فاعلية احلكومة) الذي أخذ يتأرجح بني اهلبوط" حتسن" ،بأدىن مستوا ( )1,11-يف عام ( )2014والصعود"
تدهور" بأعلى مستوا( )1,32-يف ( )2018ولألخري يعزا اىل اخنفاض اإليرادات النفطية بنسبة ( )1,4-من ()97072,4
مليار دينار عام ( )2014اىل ( )95619,8مليار دينار يف عام (( )2018البنك املركزي ،العراقي ،التقارير االقتصادية
السنوية( 2014و،)2018الفصل الرابع :قطاع املالية العامة:صفحات متفرقة) بسبب اخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية
بنسبة( )%32,2-من ( )96,8دوالرا̎ /برميل اىل ( )65,6دوالر̎ا/برميل للعامني املذكورين على التوايل( املرجعنفسه:أ) ،وكتحصيل
حاصل اخنفاض نسبة مسامهتها اىل امجايل اإليرادات من( )%92,1اىل(  )%89,7على التوايل،ناهيك عن عدم االستقرار
السياسي ،من مث عدم قدرة احلكومة على حتقيق األهداف املطلوبة ،ويف السياق ذاته،وعلى وفق املؤشر العربيحول تقييم املواطن
نسبا متدهورة ،فقد ارتفعت من ()%24
العراقي ألداء احلكومات (شهدت السياسات االقتصادية الداخلية اليت ال تعرب عن آرائه ̎
عام(  )2014اىل ( 31%و %41و )%42لألعوام ( 2015و 2016و )2017على التوايل ،ويف جمال تقييم األداء احلكومي
حول اخلدمات األساسية( توفري املياه وخدمات الصرف الصحي /حتسني كل من "اخلدمات الصحية احلكومية ومستوا التعليم
املدرسي احلكومي ومستوا الفقراء" /توزيع اخلدمات بشكل عادل ضمن املناطق /توفري تغطية الكهرباء جلميع املناطق /حتسني
مستوا الطرقات /معاجلة البطالة) ،قد سجلت النسب األعلى ضمن فقريت(( سيء ( %39و %41و%45و  – )%39سيء
جدا ( %26و %28و %24و))%32على التوايل لألعوام ( 2014و 2015و 2016و)2017على التوايل(املركز العريب
̎
لألحباث ودراسة السياسات ،مرجع سابق :صفحات متفرقة) ،وكل ذلك يشري اىل عدم وجود تناغم بني التقييم السليب لألداء
احلكومي من جهة ،وقلة الثقةباحلكومة من جهة أخرا ،والسيما ان األخرية قد سجلت ضمن فقرة (عدم الثقة على االطالق )
نسب ̎اال تزال دون املستوا املطلوب ،ما بني (  %31و  %32و %37و )%31على التوايل لألعوام( 2014و 2015و2016
و )2017على التوايل.
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• بالنسبة ملؤشر (نوعية التنظيم)،ان أعلى درجة سلبية قد سجل يف عام ( )2014بـ(،)1,25-والدرجة السلبية األفضل هي (-
 )1,13يف عام ( )2016يف ظل فتح االسترياد للقطاع اخلاص على مصراعه ،على الرغم من تراجع ترتيب العراق على مؤشر بيئة
االعمال من ( )151عام ( )2014اىل ( )161عام ( )2016من أصل ( 189مكرر) دولة ،إال مع ذلك ،يالحظ التحسن يف
ستة مؤشرات منها ( بدء النشاط التجاري من املرتبة ( )169عام( )2014اىل ( )154عام ("،)2016اصبح أكثر سهولة من
حيث اجلمع ما بني إجراءات التسجيل املتعددة " مل جيب على أصحاب االعمال تسجيل شركاهتم بشكل مستقل لدا اهليأة العامة
للضرائب من ناحية" واختصار الوقت الالزم لتسجيل الشركات "من ( )77يوما̎ عام ( )2014اىل ( )29يوما̎ يف ()2016من ناحية
أخرا ،بسبب زيادة املوارد املتاحة يف دوائر التسجيل وحتسني نظام التسجيل اإللكرتوين"والسيما ان نسبة األنظمة االلكرتونية العاملة
على مستوا تشكيالت اجلهات احلكومية قدرت بـ( ،)67%واجلهات غري املرتبطة بوزارة كانت هي األعلى بنسبة( ،)92%يف حني
تراوحت نسبة فاعلية شبكة البيانات على املستوا الكلي (()%42وزارة التخطيط،خطة التنمية الوطنية( ،)2022 -2018الفصل
الرابع:احلكم الرشيد،)77 :وكل من (تسجيل امللكية ومحاية املستثمرين والتجارة عرب احلدود وانفاذ العقود ودفع الضرائب من املراتب
( 142و 128و 179و  142و  )63على التوايل يف عام ( )2014اىل(  117و  115و  178و 122و )59على التوايل يف
عام ( )2016واخنفاض اثنني من مؤشراته (استخراج الرتاخيص من املرتبة ( )20بسبب زيادة عدد اإلجراءات واأليام من"( 10أجراء
و 139يوم ̎ا)"عام ( )2014اىل املرتبة ( )147اىل"( 12أجراء و 249يوما)"عام ( )2016و(احلصول على االئتمان من
املرتبة( )180عام( )2014اىل ( )181يف عام( )2016وذلك الخنفاض "مؤشر قوة احلقوق القانونية ( 0األسوأ  12 -األفضل)
اليت تقيس الدرجة اليت حتمي هبا قوانني الضمانات العينية واالفالس وحقوق املقرتضني واملقرضني (تسهيل عملية اإلقراض)" ،فقد
اخنفضت من ( )3درجات عام ( )2014اىل(درجة واحدة) عام ( )2016مع ثبوت مرتبة مؤشر حاالت االعسار عند ()189
للعامني املذكورين)،(A World Bank Group Report,Doing Business,2014,2016:199:209أال إنه
ق ـد ع ـاود امل ـؤشر ت ـده ـوره"ارتف ـاع قيمتـه بالسالـب( )1,22-يف عام ()2018مقارنة مع عام( ،)2016واخنفاضهفي مؤشر بيئة
االعمال اىل املرتبة ( )168من أصل ( )190دولة الخنفاض مؤشراته الستةمنها (محاية املستثمرين وانفاذ العقود والتجارة عرب احلدود
اىل املراتب ( )124و ( )144و( )179على التوايل وكل من (دفع الضرائب و"احلصول على االئتمان كون املصارف العراقية
احلكومية منها واخلاصة نادرا̎ ما تقدم قروض" من املرتبتني( )59و( )181عام ( )2016اىل املرتبتني ( )129و( )186عام
( ))2018وثبوت درجة مؤشر حاالت االعسار عند املرتبة (")189حاهلا حال عامي  2014و 2016املذكورين آنفا ،ويرجع
سبب التدهور اىل تدين مستوا البغ التحتية للمؤسسات كـ (الطاقة الكهربائية يف ظل اخنفاض مؤشر (احلصول على الكهرباء) من
املرتبة ( )39عام ( )2014اىل املرتبتني ( )106و( )166يف عامي ( 2016و )2018على التوايل(A World Bank .
)،Group Report,Doing Business2016,2018:209:168ومن مث عدم مالءمة الصيغ املتبعة يف التعامل مع
القطاع اخلاص من قبل الدولة من جهة ،وعدم قدرهتا على رسم سياسات واضحة املعامل من جهة أخرا.

• يف حني حصل حتسن ملحوظ يف مؤشر (حرية الرأي واملساءلة) على الرغم من اهنا يف السالب ،بعد ان كان( )1,14-عام
( )2014أصبح ( )1,2-و( )0,99-يف عامي ( 2016و،)2018يف السياق ذاته ،وعلى وفق املؤشر العريب الستطالع الرأي
للمدة ( ،)2017 – 2014أن حرية الرأي والصحافة ضمن فقرة (مضمونة بشكل كامل)قد سجلت ( %14و %15و%10
و)%15على التوايل لألعوام( 2014و 2015و 2016و )2017على التوايل ،و(حرية التجمع والتظاهرات)بـ ( %18و%14
و %9و )%18لألعوام املذكورة ،اىل جانب ان قدرة املواطن على انتقاد حكومته من دون خوف قد سجلت نسب مرتفعة نوعا̎ ما
(%68و %64و %67و )%66على التوايل لألعوام املذكورة (املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،القسم الثالث :اجتاهات
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الرأي العام حنو الدميقراطية ،التقارير السنوية( :)2017 -2014صفحات متفرقة) ،وعلى وفق تقييم مستوا الدميقراطية بسلم يرتاوح
بني ( 1غري دميقراطي –  10دميقراطي تام)(املرجعنفسه ،)189:قد سجل العراق ( )4,5نقطة عام ( )2014و ( )4,8يف
عام( )2015لينخفض اىل (  )4,3يف عام ( ،)2016وعلى الرغم من تسجيله أقل من منتصف املقياس الرقمي ( )5نقاط يف سلم
نوعاما للمنتصفبنحو ( )4,9نقطة"شبه دميقراطي" يف عام ( ،)2017ويشري ذلك الىان
طفيفاقريب ̎ا ̎
̎
الدميقراطية ،إال انه قد شهد حتسنا̎
نوعا ما .
فهم املواطن العراقي للدميقراطية هو إجيايب ̎
ومما سبق ،ان احلكم الصاحل يستند اىل معيارين أساسيني مها(:التميمي ،مرجع سابق)151 :

• التضمينية :أي حكم القانون واملساواة واملشاركة وتأمني فرص متساوية لالستفادة من اخلدمات اليت توفرها الدولة.
• المساءلة :أي التمثيل واملشاركة والتنافس السياسي واالقتصادي اىل جانب الشفافية واحملاسبة.
ثانيا :عوائق الحكم الرشيد في العراق للمدة(:)2018 – 2014واملتمثلة بالنقاط اآلتية:
̎

 .1ارتفاع معدل العمليات اإلرهابية "اعمال العنف"وما يرتتب على ذلك من خسائر بشرية ومادية على حد سواء ،وعلى وفق
مؤشر السالم العاملي الذي يقيس درجة متتع البالد بالسلم واألمن الداخلي واالستقرار الصادرعن معهد االقتصاد والسالمبالتشاور مع
فريق دويل من اخلرباءواملعاهد ومراكز البحوث ،بالتعاون مع مركز دراسات السالم والنزاعات يف جامعة سيدين بأسرتاليامع حتليل
البيانات من االستخبارات االقتصادية ،ويتكومنن ( )23مؤشر̎ا كميا̎ وبثالثة حماور هي(مؤشر السالم العاملي ،ويكبيديا*(:)1 :مستوا
السالم واألمن يف اجملتمع :الرتكيز على التنمية وسيادة القانون واملساواة يف اجملتمعات املختلفة*.النزاع احمللي والدويل املستمر فيها:
شرعية احلكومة واالنقسامات الطائفية واالستقرار القائم يف الدولة ووجود صراعات خارجية*.درجة عسكرة الدولة :مدا تدخل
اجليش سياسيا̎ يف السلطة واستخدامه للقمع ضد اجملتمع) املبني يف اجلدول( ،)3يعدالعراق من الدول األقل استقرار̎اللمدة(-2014
 ،)2018فقد سجل( )4,162وباملرتبة ( )159عامليا̎ من أصل ( )162دولة يف عام ( )2014وباملرتبة ( )161مكرر من امجايل
( 162و )163دولة على التوايل للعامني ( 2015و ،)2016وسبب ذلك يعزا اىل ارتفاع حدة النزاعات الداخلية فيه والسيما بعد
شهر (حزيران) من عام ( ،)2014إذ شهد أكرب انتكاسة إنسانية "احتالل تنظيم داعش" لبعض احملافظات الشمالية والغربية املذكورة
آنفا،والسيما للمدنيني الذين عاشوا حتت حكمه وااللتزام بسياساته الصارمة املتمثلة يف فرض الضرائب ،واعتبار رفض الزكاة شكال̎ من
̎
اشكال الردة ويكون عقاهبا القتل ،ويف السياق ذاته ،وعلى وفق املسح الذي أجرته مؤسسة حبثية عراقية (املعهد املستقل لدراسات
اإلدارة واجملتمع املدين) يف شهر (آذار) من عام ( )2018بعينة قدرها ( )1,409شخص من سكان املوصل ،ان النسبة األعلى من
العينة ( )47%و( )38%كانوا يدفعون رسوم املياه والكهرباء على التوايل للتنظيم و( )34%كانوا يدفعون الزكاة ،ناهيك عن ذلك،
ان نسبة ()28%منهم تعرضت منازهلم للضرر و( )20%متت مصادرة منازهلم و حنو ( )17%مت اعتقاهلم ،و( )10%و( )8%ما
بني

جدول ( )3العراق في ضوء مؤشر السالم العالمي للمدة ()2018 -2014
ةرجة المؤشر ( 1األكثر استقرارا " األفضل" –  5األقل استقرارا "االسوء")
السنة

درجة املؤشر

املرتبة عامليا̎

امجايل الدول

تكاليف العنف والنزاع من الناتج احمللي اإلمجايل ()%

2014
2015
2016
2017
2018

4,162
3,444
3,570
3,556
3,425

159
161
161
161
160

162
162
163
163
163

17,7
30
54
58
51

Source:GLOBAL PEACE INDEX (JUNE 2014-2018), INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEAC is a registered
charitable research institute in Australia and a Deductible Gift Recipient, IEP USA is a 501 (c)(3) tax exempt
organization.
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فضال عن ذلك ،مظاهر االنتها املرتبطة بالتنظيمات
جرح و قتل أحدافراد أسر العينة(ريفكن ،حدود العقاب̎ ،)10 :2018،
اإلرهابية كـ(االختطاف والسيب) ،إذ بلغ عدد النساء الاليت تعرضن لألختطاف واألغتصاب أو البيع والشراء ،وما تبعه من أضرار
نفسية حنو ( )4000امرأة على وفق منظمة حرية املرأة يف العراق لعام ( ،)2015يف حني سجلت ( )10701دعوة اعتداء على
املرأة من حيث العنف اجلسدي واللفظي والنفسي يف عام (( )2016وزارة التخطيط ،خطة التنمية الوطنية (،)2022 –2018
الفصل التاسع :التنمية البشرية واالجتماعية ،)236 :اىل جانب ذلك ،قدر عدد ضحايا األجتار بالبشر من التنظيم حنو ()153
شخصا على وفق وزارة الداخلية العراقية بينهم ( )15فتاة يف عام (( )2015وزارة التخطيط ،التقرير الطوعي األول حول اهداف
̎
التنمية املستدامة ،)49 :2019 ،ولإلناث بعمر أكثر من ( )18سنة من ( )13حالة يف عام ( )2016اىل ( )19حالة يف عام
(( )2017وزارة التخطيط ،التنمية املستدامة حنو متكني أفضل للنساء والفتيات،)17 :2018 ،يف حني بلغ عدد ضحايا القتل
املتعمد حنو( )1983شخصا̎ موزع ̎ا بني ( )1480من البالغني ذكورا̎ و( )86اناثا̎ ،وبنحو ( )100طفل موزع بني ( 53ذكرا̎ 48 -
صحفيا من املوصل)
̎
أنثى) يف عام ( ،)2016وحنو ( )29صحفيا̎فارقوا حياهتم يف أثناء أداء عملهم الصحفي واإلعالمي منهم (20
واخنفاض العدد اىل ( )15صحفي ̎ا يف عام ( )2016لريتفع اىل ( )16صحفيا̎ يف عام ( ()2017وزارة التخطيط ،التقرير الطوعي
األول حول اهداف التنمية املستدامة،مرجع سابق،)50 :48 :إال ان درجة املؤشر قد شهدت حتسنا" طفيفا"بنحو( )3,556
( )3,425يف عامي ( )2017و ( )2018على التوايل النتهاء العمليات العسكرية "بعد هزمية داعش" ،إال مع ذلك ،ال يزال يف
املراتب الدنيا عامليا̎ ،يضاف اىل ذلك ،ارتفاع تكاليف (العنف والنزاع) من الناتج احمللي اإلمجايل" اجلدول ذاته".
.2يضاف الى الفقرة األولى"ضمن الخسائر الماةية":إعادة اعمار البغ التحتية "األضرار واخلسائر للقطاعني العام واخلاص"

للمحافظات السبع املتأثرة بالعمليات العسكرية وهي (نينوا واألنبار وصالح الدين ودياىل وكركو وبابل وبغداد)،والسيما ان املوازنة
ماليا للعامني ( 2015و )2016بقيميت( )3927,25-و( )12658,6-مليار دينار على التوايل
العامة للدولة قد شهدت عجز̎ا ̎
وبنسب()%2,0و( )%6,4من امجايل الناتج احمللي( )191715,8و ( )196536,4مليار دينار على التوايل للعامني
املذكورين،يف ظل االخنفاض احلاصل يف اإليرادات النفطية بنسبة( )%13,7-من ( )51312,6مليار دينار عام ( )2015اىل
( )44267,06مليار دينار عام (( )2016البنك املركزي العراقي ،التقارير االقتصادية السنوية ( 2015و ،)2016الفصل
الرابع(مرجع سابق) :صفحات متفرقة) الخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية بنسبة ( )%63,8-من ( )44,7برميل /دوالر
عام ( )2015اىل ( )36برميل  /دوالر عام (()2016املرجعنفسه :أ) ،وتتمثل تلك األضرار يف (:وزارة التخطيط ،خطة التنمية
الوطنية (،)2022 -2018الفصل السادس :إعمار احملافظات وتنميتها ما بعد االزمة.)123 -119 :2018 ،
* تراوح عدد الوحدات االقتصادية املتضررة بشكل كامل يف القطاع العام أكثر من ( )%40بنحو( )6429وحدة وبنسبة
( )%76,7من امجايل ( )8373وحدة اقتصادية ،و بشكل جزئي أقل من ( )%40بـ ( )1944وحدة وبنسبة ( )%23,2من
اإلمجايل ،والعدد األكرب منها كان من نصيب قطاع األبنية احلكومية ،يليه قطاع النقل مث قطاع الرتبية والتعليم بـ( 2142و  2041و
 )1679وحدة اقتصادية وبنسب ( %25,5و  %24,3و  )%20من اإلمجايل على التوايل * .قدرت األضرار املادية اليت حلقت
باحملافظات املذكورة" حنو ( ) 75,306تريليون دينار موزعة بني( اضرار القطاع العام بـ ( )55,461تريليون دينار عراقي ،كانت
األعلى يف (حمافظة صالح الدين بواقع ( )13,821تريليون دينار وبنسبة ( )%24,9من امجايل األضرار يف كل من قطاع الكهرباء
بقيمة ضرر ( )5,879تريليون دينار ،يليه قطاع النفط والغاز بـ ( )5,779تريليون دينار ،مث قطاع األبنية احلكومية بواقع ()789
مليار دينار) تليها حمافظتا(نينوا بنحو ( )10,057تريليون دينار وبنسبة ( )%18,1واألنبار بـ( )9,529تريليون دينار بنسبة
( )%17,1من االمجايل" األكثر ضررا̎ فيها من نصيب الصناعة بنحو( )4,579تريليون دينار") ،يف حني تعد (حمافظة بابل أقل
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احملافظات تضررا̎ بقيمة ( )342مليار دينار وبنسبة ( )%6,1من االمجايل ،والقطاع األكثر تضررا̎ فيها من نصيب الكهرباء بـ()146
مليار دينار).
* اضرار القطاع اخلاص للمباين السكنية للمحافظات املذكورة اليت قدرت بـ( )19تريليون دينار ،موزعة بني ( )10تريليونات دينار
للمناطق احلضرية مقابل ( )8,7تريليونات دينار للمناطق الريفية وبنسب ( %53,4و  )%46,6من اإلمجايل ،وعلى وفق املناطق
احلضرية ،أعلى قيمة ضرر للمباين السكنية سجلت يف حمافظة نينوا بـ( )5,8تريليونات دينار وبنسبة ( )%58من امجايل قيمة
االضرار يف املنطقة احلضرية ،تليها حمافظتا األنبار وصالح الدين بقيميت ( 2,3و  )1,4تريليون دينار على التوايل وبنسب (%22,7
و )%13,6من االمجايل على التوايل ،وبالنسبة للمناطق الريفية األكثر تضررا ̎ من نصيب "حمافظة صالح الدين بقيمة ( )2,4تريليون
دينار ،تليها حمافظتا نينوا واألنبار بـ(  2,2و  )1,3تريليون دينار وبنسب ( %27,7و  %25,3و  )%15,1على التوايل من
امجايل األضرار يف املنطقة الريفية.
.3خضوع النظام القضائي الى تدخالت سياسية وطائفية "استمرار تأثر السلطة القضائية بالوالءات الفرعية كـ( الطائفية واملذهبية

والقبلية واملناطقية) مقرتنا̎ بضعف املواطنة ،وعلى وفق تقرير احلرية االقتصاديةعلى املستوا العريب الصادر عن مؤسسة البحوث الدولية
يف سلطنة عمان بالتعاون مع معهد (فريزر) الكندي ومؤسسة (فريدريش األملانية) (***)،كانت الدرجة والرتتيب ثابتة ملؤشر"اهليكل
القانوين :ايالقانون التجاري واالقتصادي وتأمني حق امللكية ويقاس بـ (نزاهة نظام القانون /التدخل العسكري يف سيادة القانون والعمل
السياسي /مدا سهولة إرساء حقوق امللكية)"بـ()4,2مكرر وباملركز(احلادي والعشرين)مكرر يف عامي ( 2014و ،)2015إال إنه
قد سجل تراجعا̎بـ( )3,8يف عام ()2018والسيما مع ثبوت درجة مؤشر التدخل العسكري يف سيادة القانون البالغة ( )0,0ونزاهة
النظام القانوين عند ( )2,5للمدة ( )2018-2014واخنفاض مؤشر "نزاهة احملاكم" من ( ) 3,2عام ( )2014اىل(  )3,1يف
عام ( )2015ليسجل ( )3,0يف األعوام ( 2016و 2017و )2018على التوايل( اإلمساعيلي وآخرون ،احلرية االقتصادية يف
العامل العريب ،التقارير السنوية ( ،)2018 -2014صفحات متفرقة).
.4البيروقراطية اإلةارية من خالل التمسك بالسلطة وكرسي احلكم ودميومة السيطرة عليها.

.5غياب الدور الحقيقي للقطاع الخاصوالسيما يف ظل استمرار قلة التخصيصات االستثمارية يف املوازنة العامة للدولة ،إذ شكلت
حنو ()%29,8و()%36,6و( )%23,6و( )%21,8و()%17,0مقابل التخصيصات التشغيلية "اجلارية"()%70,1
و( )%73,6و( )%76,7و )%78,1و( )%82,8من امجايل االنفاق لألعوام(  2014و 2015و 2016و2017
و )2018على التوايل ،واخنفاض نسبته من الناتج احمللي اإلمجايل اىل(  )%9,6و ( )%9,7و( )%8,1و( )%7,3و()%5,5
مقارنة مع اجلارية منها وهي بنسب ( )%22,5و( )%27,0و( )%26و( )%26,1و()%26,7على التوايل لألعوام املذكورة
(البنك املركزي العراقي ،التقارير االقتصادية السنوية ( ،)2018 – 2014الفصل الرابع(مرجع سابق) ،صفحات متفرقة).
.6على وفق شفافية األةاء الحكومي الماليالذي يقيسه مسح املوازنة املفتوحةمن خالل الرتكيز على املوازنة العامة ،ومدا مشاركة
األطراف ذات الصلة يف العمليات املتعلقة هبا الذي يستند إىل ان :كفاءة وفاعلية املوازنة العامة تقوم على ثالثة أركان رئيسةهي(إتاحة
معلومات كافية عن املوازنة العامة" ايرادا̎ وانفاقا" /الرقابة القوية عليها /مشاركة اجملتمع ومنظمات اجملتمع املدين فيها) ،وان غياب أي
سلبايف كفاءة وفاعلية املوازنة العامةعلى فرض"ان افراد اجملتمع ومنظمات اجملتمع املدين هلم احلق يف الوصول اىل املعلومات
منها سيؤثر ̎
املتعلقة باملوازنة خالل مراحلها املختلفة" ابتداء̎ من مرحلة االعداد والتحضري مرورا̎ باملصادقة والتنفيذ واهناء̎ باملتابعة واملراقبة واحملاسبة،
والتعرف على الكيفية اليت يتم هبا ختصيص األموال الظاهرة يف وثيقة املوازنة العامة(مسح املوازنة املفتوحة لعام  ،2015امللخص

التنفيذي ،)5 :وترتاوح قيمته ما بني (صفر "شفافية أقل"100 -شفافية اكرب") ،وتصنيفاته(****) (مسح املوازنة املفتوحة،املوازنات
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عاما
املفتوحة-تطوير مستويات املعيشة ،)7 :2015 ،يعد العراق من الدول اليت تستمر يف عرض مستويات منخفضة من الشفافية ̎
بعد عام "ان املوازنة العامة فيه تعاين من عجز شديد يف الشفافية وال يشار الشعب فيها،وتتمتع بنسبة معينة من الرقابة عليها" ،إذ
سجل ( 3من  )100للعامني( 2015و)2017على التوايل من أصل ( 102و )115دولة على التوايل وبدوره يقع ضمن املعيار
الثاين "شفافية املوازنة غري الكافية ضمن "تصنيف معلومات نادرة""ومبؤشراته (شفافيةاملوازنة :تقييم ما ان كانت احلكومة املركزية تتيح
للعامة "وثائق املوازنة الرئيسة الثمانية(*****) ،وان كانت بياناهتا شاملة ومفيدة ،فقد حصل على( 3من )100للعامني املذكورين،
وبذلك يوفر معلومات قليلة عن املوازنة للجمهور) و( املشاركة العامة :تقييم الدرجة اليت توفر هبا احلكومة الفرص للعامة للمشاركة يف
عمليات املوازنة مبراحلها كافة من السلطة التنفيذية واهليئأة التشريعية وجهاز الرقابة األعلى ،إذ اخنفضت درجته من ( )4من أصل
( )100يف عام ( )2015اىل (صفر) يف عام ( ،)2017مبعغ مل يتم تقدمي أي فرصة للمشاركة يف عمليات املوازنة وهيأقل من
متوسط الدرجة العاملي ( )12درجة لعام ( ))2017و(االشراف على املوازنة :دور السلطات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا
واملؤسسات املالية املستقلة يف عملية التخطيط للموازنات واالشراف على تنفيذها ،فقد سجلت الرقابة العليا الدرجة األعلى()50
عام ( )2015و ( )78من أصل ( )100يف عام ( )2017مقارنة مع السلطة التشريعية بـ( )27عام ( )2015ليصإلىل ()58
من أصل ( )100عام (( )2017مسح املوازنة املفتوحة :املوازنات املفتوحة( 2015مرجع سابق) ،مسح املوازنة املفتوحة لعام
( :2018 :)2017صفحات متفرقة)،أي ان جهاز الرقابة العليا يوفرإشراف ̎اكافي ̎ا على املوازنة ،ومن مث يعد دورهأكثر فعالية من
السلطة التشريعية المتالكه سلطة كاملة يف اجراء عمليات املراجعة مبوجب القانون ،علما̎ أن تعيني رئيسه يتم من قبل السلطة
التشريعية أو القضائية وال ميكن إقالته إال مبوافقتهما.

.7على وفق الفقرة السابقة،وبالرغم من وجودإشراف كاف على املوازنة من جهاز الرقابة العليا ،إال مع ذلك ،يعد العراق من الدول
نوعاما اىل منتصف املقياس الرقمي على السلم الدميقراطي يف عام (،)2017املذكورة
االستبدادية "غري دميقراطية" (على الرغم من قربه ̎
آنفا)،يف ظل العالقة العكسية بني االعتماد على اإليرادات اهليدروكاربونية اليت قدرت بـ(  %92,1و %77,2و%81,1
و)%89,7لألعوام ( 2014و 2015و 2016و 2017و )2018على التوايل (البنك املركزي العراقي ،التقارير االقتصادية
السنوية( ،)2018 – 2014الفصل الرابع(مرجع سابق) :صفحات متفرقة) وشفافية املوازنة(مسح املوازنة املفتوحة( 2015مرجع
سابق) ،)20:أي ان سياسات املوازنةفيه تعكس االحتياجات واألولويات على حنو أقل ،مقابل إساءة إدارة األموال العامة على حنو
أكرب مقرتنا̎ بانتشار الفساد.

.8زياةة معدالت الفقر:بلغ عدد الفقراء اجلدد( )2,8مليون نسمة من بني ( )8ماليينفقري يف عام ( ،)2014وعدد النازحني منهم

حنو ( )500مليون نسمة وبنسبة ( )%17,8من امجايل الفقراء اجلدد يف العراق ،مبعغ ،ان واحد ̎امن كل ( )4افراد هم فقراء
نازحون"من خارج حمافظاهتم"الذين يشكون من فقر األصول بنسبة ((.)%70وزارة التخطيط ،خطة التنمية الوطنية(-2018
،)2022الفصل السادس(مرجع سابق) ،)125 :تليها املناطق اجلنوبية بـ( ()%30وزارة التخطيط ،اسرتاتيجية التخفيف من الفقر،
الفصل الثاين :حتليل الفقر يف العراق ،)40 :2018،ناهيك عن ذلك ،وعلى وفق املؤشر العريب الستطالع الرأي ،ان الوضع
جدا) قد ارتفعت من ( )%5عام ( )2014اىل ( 9مكرر) لعامي ( 2015و )2016ليسجل
االقتصادي لألسر بفقرة (سيء ̎
( )%12يف ( ،)2017ومن مث ارتفاع نسب دخل األسر اليت تواجه صعوبة يف تغطية احتياجاهتا" من ( )%25عام ( )2014اىل
( %31و %26و )%31على التوايل لألعوام ( 2015و 2016و )2017على التوايل(املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،
القسم األول :األوضاع العامة ملواطي املنطقة العربية،التقارير السنوية(  :)2017 – 2014صفحات متفرقة) ،ويف عام
()2018وعلى وفق املسح املتعدد املؤشرات وبعينة ( )238327شخصاموزعني على حمافظات العراق الثماين عشرة ،ان حوايل
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( )%1,4يعانون من فقر مدقع متعدد االبعاد ،وان ( )%36,9يعيشون يف فقر متعدد االبعاد ،وأعلى درجة حرمان سجلت يف
الريف بنسبة ( )%47,5مقابل ( )%32,0للمناطق احلضرية( وزارة التخطيط ،التقرير الطوعي األول حول اهداف التنمية
املستدامة ،مرجع سابق .)35 :
.9زياةة معدالت البطالة من ( )%10,6عام (( )2014أعلى نسبة سجلت للفئة العمرية ( )19 -15سنة بـ( )%24,5وادناها

للفئة( )64 – 60سنة حنو ( ،)%2,9وعلى وفق احلضر والريف ،أعلى النسب مت تسجيلهايف املناطق احلضرية بـ( )%11,5مقابل
( )%8,1للمناطق الريفية) ،والبطالة لفئة النساء كانت هي األعلى بنسبة ( )%22,2مقارنة بفئة الرجال())%8,5اىل ()%10,8
عام (( )2016وزارة التخطيط ،التنمية املستدامة حنو متكني أفضل للنساء والفتيات ،مرجع سابق)17 :والسيما يف ظل زيادة عرض
العمل "النمو السكاين املتزايد الذي يتجاوز( )3%سنويا̎" مقابل حمدودية الطلب على القوة العاملة "عدم قدرة االقتصاد العراقي على
سنويايف توفري فرص عمل" ،نتيجة عدم االستقرار على الصعيدين األمي
̎
مواكبة الزيادة احلاصلة يف القوا العاملة اليت تدخل السوق
والسياسي والفساد املايل واإلداري املستشري يف مؤسسات الدولة مع حمدودية دور القطاع اخلاص والسيما يف ظل اخنفاض
التخصيصات االستثمارية يف املوازنة العامة اآلنفة الذكر).
.10عدم تحقيق المعايير الدولية لحقوق االنسان ومنها االنتهاكات ضد األطفال بارتفاع نسبة العاملني منهم بعمر (– 6

)14سنة من ( )%3,4داخل املخيمات يف عام (( )2016وزارة التخطيط ،خطة التنمية الوطنية ( ،)2022 – 2018الفصل
السادس(مرجع سابق) )125 :اىل ( )%18يف املناطق الريفية يف عام ( ،)2018وعدد األطفال الذين هم يف نزاع مع القانون قد
سجل أكثر من ( )6اآلف طفل ،يف حني تقدر نسبة االيتام املودعني يف املؤسسات بنحو( )%5للعام املذكور(وزارة التخطيط ،التقرير
الطوعي األول حول اهداف التنمية املستدامة ،مرجع سابق ،)37 :ناهيك عن ذلك ،املمارسات الضارة حبقوق املرأة سواء من العنف
األسري أم من زواج القاصرات" إذ تراوحت نسبة النساء الاليت تزوجن بعمر ( )18سنة فأقل بـ( )%27,9وارتفاع نسبتها مع زيادة
فقر األسرة ،إذ سجلت ( )%30للفئتني اخلمسيتني األ فقر من السكان وأقل معدالهتا يف الفئة السكانية األغغ ((.)%19املرجع
نفسه .)17 :

المحور الثالث:االستنتاجات والمقترحات

أوال  :االستنتاجات :ان مجيع مؤشرات احلكم الرشيديف العراق للمدة ( )2018 – 2014ذات قيم سالبة(ادارة حكم سيء) ،إال
̎
إن:

.1افضلها مؤشر(حرية الرأي واملساءلةيف ظل:ان نسبة قدرة املواطن العراقي على انتقاد حكومتهم من دون خوف وحرية الرأي
حتسنا
̎
والصحافة والتجمع والتظاهرات كانت مرتفعة ومضمونة بشكل كامل نوعا ̎ما ،وعلى وفق تقييم مستوا الدميقراطية ،قد شهد
طفيفا قريب نوعا̎ ما ملنتصفاملقياس الرقمي "شبه دميقراطي" يف عام ( ،)2017ومن مث ان فهم املواطن هلا هو إجيايب نوعا̎ ما).
̎

.2يليه مؤشرا (نوعية التنظيم بني األفضل واألدىن بسبب التحسن والتدين يف بعض مؤشرات بيئة االعمال ولألخري يف ظل تدين

مستوا البغ التحتية للمؤسسات ،ومن مث عدم مالءم ة الصيغ املتبعة يف التعامل مع القطاع اخلاص من قبل الدولة) و(فاعلية احلكومة:
تأرجح بني اهلبوط" حتسن والصعود" تدهور" وذلك لالخنفاض احلاصل يف اإليرادات النفطية املتزامن مع اخنفاض أسعار النفط يف
األسواق العاملية،وكتحصيل حاصل عدم قدرة احلكومة على حتقيق األهداف املطلوبة يف ظل ارتفاع "نسب السياسات االقتصادية
الداخلية اليت ال تعرب عن اراء املواطن العراقي"مقابل "اخنفاض االداء احلكومي حول توفري اخلدمات األساسية"،ومن مث عدم وجود
تناغم بني التقييم السليب لألداء احلكومي مقرتنا̎ بقلة الثقةباحلكومة.
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 .3أكثرها سو ̎ءاوتدهورا̎ من نصيب مؤشر(االستقرار السياسي :يعدمن الدول األقل استقرارا̎للمدة املذكورة لتفاقم حدة النزاع
الداخلي)يليهمؤشرا(سيادة القانون ومكافحة الفساد)على التوايل،فاألول يشري اىل(ضعف ثقة املواطن بأجهزة القضاء يف ظل اخنفاض
نسبتها من( )%12عام ( )2014اىل ( )%10يف عام ( )2017وكتحصيل حاصل فقد الثقة بني املواطن واحلكومة) ،والثاين
(بالرغم من حتسن مرتبته يف عامي ( 2017و ،)2018إال انه دون املعدل العام) اىل سوء اإلدارة واحلكم وترهل اجلهاز اإلداري).
.4على وفق الفقرات املذكورة آنفا ،هنا العديد من العوائق اليت حتيل حتقيق احلكم الرشيد فيه منها(ارتفاع معدل االعمال اإلرهابية

وما يرتتب عليها من خسائر بشرية ومادية) وخضوع النظام القضائي اىل تدخالت سياسية وطائفية وغياب الدور احلقيقي للقطاع
علماان مجيع املؤشرات املذكورة مرتابطة" تطبق مجيعها يف آن واحد".
اخلاص ،،اخل)̎ ،
ثانيا:المقترحات:
̎

 .1إقامة العديد من املؤمترات والندوات يف جمال احلكم الرشيد من أجل وضع رؤية اسرتاتيجية تتبغ االهتمام مببادئه وموشراته ،ومن
مث السعي لتطبيقه.

 .2ملؤشري االستقرار السياسي وحرية الرأي واملساءلة *:تعزيز املؤسسات األمنية واالجتماعية واالقتصادية*.بناء نظام دميقراطي متوازن"
ثقافة حب الوطن" وحكومة مدنية وطنية تستند اىل الكفاءة واملهنية والنزاهة حبيث يكون والؤها للوطن والشعب والفرد "االنتماء اىل
بعيدا عن االنتماءات "القومية والدينية والعرقية"*.وجود مشاركة حقيقة بني مشروع السلطة السياسة ومشروع
اهلوية الوطنية الواحدة" ̎
اجملتمع ،حبيث يقوم كل جانب بدوره يف عملييت البناء والتشييد ،ومن مث الثقة والرضا املتبادل بينهماوالسيما "اجملتمع" تعد أداة
احملافظة على االستقرار السياسي* .انعدام انتها حقوق االنسان املختلفة (الواردة يف دستور العراق ضمن املادة( )37بفقرة (ج)
املذكورة آنفا ) من خالل نشر قيم الدميقراطية وسيادة القانون واحلوار وحرية التعبري واألخرية ( واردة يف دستور العراق باملادة ()38
املذكورة سابقا).

 .3ملؤشري فعالية احلكومة ونوعية التنظيم*:ضرورة اعداد دراسات مسحية شاملة للتعرف على مدا الرتهل يف اهلياكل التنظيمية
والوظيفية يف اجلهاز احلكومي مقرتنا̎ بتطوير إداء القيادات اإلدارية وآليات اختيارها بغية احلصول على مؤسسات حكومية كفوءة
وفاعلة على حد سواء *.وضع خطط اسرتاتيجية واقتصادية بعيدة املدا يف جمال توفري العيش الكرمي للمواطن العراقي كـتحسني
مستويات الصحة والتعليم" والسيما ورودمها ضمن دستور العراق مباديت ( 31و )34املذكورتني سابقا̎" ،احلد من الفقر والبطالة،
إعادة اعمار احملافظات امل تأثرة بالتنظيم ،،اخل*.صياغة السياسات والقوانني مقرت ̎نةبتنفيذها يف جمال تنمية ودعم القطاع اخلاص" باملادة
( )25املذكورة آنفا̎ " *.توسيع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وذلك بوضع االطار التنظيمي املالئم على وفق طبيعة كل نشاط*.
توفري املناخ االستثماري ومن مث حتسني بيئة ممارسة االعمال"من أنظمة ضريبية ومصرفية وبغ حتتية،،اخل" املتزامن باالستقرار على
الصعيدين األمي والسياسي.
 .4مل ؤشري سيادة القانون ومكافحة الفساد*:بناء سلطة قضائية مستقلة "واردة ضمن املادة ( )87من دستور العراق لعام(")2005

وتفعيلها على حنو حقيقي بـ* :استخدام األساليب الشفافة يف تعيني القضاة*.سيادة القانون يف مجيع مفاصل الدولة واجملتمع*.تطوير
القدرات البشرية يف املالكات القضائية والتحقيقية يف ظل ان املساءلة القضائية تعد من أحد اإلجراءات اليت تسهم يف ضبط
املؤسسات االقتصادية يف تنفيذ القوانني اخلاصة يف محاية (حقوق امللكية واألسواق،،اخل) والكشف عن طبيعة االعمال غري املشروعة،
ومن مث"خلق بيئة اقتصادية حرة"ختدم التقدم االقتصادي"*.توفري اإلرادة السياسية احلقيقية يف حسم قضايا الفساد على حنو عادل
وصارم يف آن واحد*.إرساء ثقافة الشفافية يف مؤسسات الدولة كافة من خالل تطوير قدرات العاملني يف اجلهات الرقابية مع تطبيق
مبدأ النافذة الواحدة *.نشر قيم إجيابية(املشاركة والتعاون) يف اجملتمع.
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* المالحق

ملحق ()1مكونات الحكم الرشيد وأهمية كل منها
األمهي ــة

مكونات احلكم الرشيد
الدولة :جمموعة من املؤسسات السياسية (السلطات التشريعية "جملس
النواب وجملس االحتاد "ممثلي األقاليم واحملافظات غري املنتمية يف إقليم")
و( التنفيذية"رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء") و( القضائية" جملس القضاء
األعلى واحملكمة االحتادية العليا") املهتمة بالتنظيم واإلدارة االجتماعية
والسياسية ضمن حدود إقليم معني خدمة للصاحل العام.

توفري االطار التشريعي اليت تنظم العالقة بينها وبني الشعب من
حيث*:السماح للمشاركة يف صنع القرارات والتشريعات*.منح الصالحيات
هليأت احلكم احمللية يف تأدية وظائفها من خالل احرتام حقوق امللكية
والسالمة العامة /احرتام احلريات /حرية االعالم /حقوق االنسان /تشكيل
منظمات اجملتمع املدين ،،،اخل.

القطاع اخلاص :أي املشروعات القتصادية وغري االقتصادية غري اململوكة * الكفاءة االقتصادية يف إدارة املوارد عن طريق تصفية املؤسسات املفلسة
من الدولة (قطاعات الصناعة -الزراعة -اخلدمات /األسواق املالية" /العاجزة"*.تقليص دور الدولة يف األنشطة اإلنتاجية وترشيد الدعم هلا*.توفري
فرص عمل.
البنو التجارية  /وسائل االعالم االهلية)
اجملتمع املدين :املؤسسات الطوعية كافة غري النفعية اليت تعمل من أجل *املشاركة مع السلطتني التشريعية والتنفيذية يف املناقشة والتداول حول صياغة
نشر جمموعة من القيم بغية تطوير اجملتمع ( اجلماعات الدينية /األحزاب القوانني وتعديلها*.اعداد الدراسات واألحباث حول املشكالت اجملتمعية"
الفقر /البطالة  /قضايا املرأة والطفولة،،اخل" واقرتاح احللول *.تعزيز دور الفرد
السياسية /النقابات /منظمات حقوق االنسان،،اخل)
واجلماعات من حيث ضمان احلقوق واحلريات واحلد من االنتهاكات.
املصدر  :من اعداد الباحثة.

*اهلوامش

(*)تضم الدول ( الكويت  /السعودية /االمارات  /العراق /البحرين /اليمن  /قطر  /مصر /سوريا /سلطنة عمان /تركيا /ايران /لبنان /إسرائيل /باكستان/
أفغانستان /مجهوريات آسيا الوسطى).
(** ) لعام( )2014للفرتة (كانون الثاين – متوز) يف ( )14بلد( األردن – اجلزائر-السعودية – العراق -السودان-الكويت -املغرب اليمن – لبنان – مصر
– تونس – موريتانيا – فلسطني -ليبيا) وبعينة امجالية( )26618مستجيب ومستجيبة وعينة العراق(. )1494لعام ( )2015للمدة (آيار – أيلول) يف
( )12بلد (األردن – اجلزائر-السعودية – العراق -السودان-الكويت -املغرب  -لبنان  -مصر – تونس -موريتانيا-فلسطني) وبعينة امجالية ()18311
والعراق بـ( )1500مستجيب ومستجيبة.لعام (( )2016أيلول – كانون األول) يف ( )12بلد (األردن – اجلزائر-السعودية – العراق -السودان-الكويت-
املغرب  -لبنان  -مصر – تونس -موريتانيا-فلسطني) وبعينة امجالية ( )18310والعراق بـ ( )1500مستجيب ومستجيبة.لعام ( )2017للمدة (كانون
األول – نيسان) يف ( )11بلد ̎ا (األردن -السعودية – العراق -السودان-الكويت -املغرب  -لبنان  -مصر – تونس -موريتانيا-فلسطني) وبعينة امجالية
( )18830والعراق بـ( )1500مستجيب ومستجيبة.
(***) للمزيد انظر يف :اإلمساعيلي وآخرون ،سامل بن ناصر ،احلرية االقتصادية يف العامل العريب -التقارير السنوية ( ، )2018 -2014معهد فريزر  :مؤسسة
البحوث الدولية بسلطنة عمان.
(****) مخسة تصنيفات تقع ضمن معيارين مها  :األول :شفافية املوازنة الكافية وتضم تصنيفني -1( :معلومات مكثفة "متوافرة" ترتاوح قيمته ما بني (-81
 -2 . )100معلومات جوهرية "كثرية" ( .) 80 -61الثاين :شفافية املوازنة غري الكافية وتضم ثالثة تصنيفات هي -1 :املعلومات حمدودة (.)60 -41
 -2احلد األدىن من املعلومات متوافرة ( -3 . )40 -21معلومات قليلة "نادرة أو ال توجد " ( .)20 -0
(*****) للمزيد من التفاصيل  :انظر يف :مسح املوازنة املفتوحة  ،2015الفصل الثاين :حالة شفافية املوازنة .21 :متاح على
موقعwww.internationalbudget.org.
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