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  حقوق اإلنسان و لالفساد وسط انتهاكات    مستويات  ركودمن    قد  عن ع    2021يكشف مؤشر تصورات الفساد لعام  
 ترد 

 ديمقراطي 

 تاريخها ى في  دولة سجلت أدنى مستو   27

منظمة الشفافية الدولية  أصدرته  الذي    2021مؤشر مدركات الفساد لعام    ُيظهر   -  2022يناير  /كانون الثاني  25  ،برلين

 تقدم دول من ال باملئة 86 لم تحرز حيث  ،في جميع أنحاء العالمتراوح في مكانها اليوم أن مستويات الفساد ال تزال 
 
 يذكر ا

 في السنوات العشر املاضية.   أو أي تقدم على اإلطالق

مدركات  مؤشر    علىوجدت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي تنتهك الحريات املدنية باستمرار تسجل درجات أقل  و 

 نشوء ، مما يؤدي إلى  حقوق اإلنسان وتقويض الديمقراطيةعن محاربة الفساد إلى تفاقم انتهاكات    التراخييؤدي  و . الفساد

مستويات ارتفاع  ، مما يسهم في  حلهااالستبداد ميحل  ،  قوق والحريات وتراجع الديمقراطيةمع تآكل هذه الح  دوامة شريرة.

 الفساد. 

 ، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: قالت ديليا فيريرا روبيوو 

ش يء   مجرد  ليست  اإلنسان      ُيستحسن"حقوق 
 
موجودا يكون  الفساد.  جهود  في  أن  يدمر    االستبداديلنهج  اف مكافحة 

جعل جهود مكافحة الفساد تعتمد على أهواء النخبة. إن ضمان قدرة الناس على التحدث يالضوابط والتوازنات املستقلة و 

للمساءلة  جماعي  بشكل  بحرية والعمل   السلطة  املستدام    يمثلإلخضاع  الوحيد  إلى  الطريق  من  للوصول  مجتمع خاٍل 

 ".الفساد

 أبرز املالمح العاملية 

 دولة وإقليم  180 مؤشر مدركات الفساديصنف 
 
على مقياس من فيها   لفساد القطاع العاماملستويات املتصورة حسب  ا

 (.  نزيه للغاية)  100( إلى  فاسد للغايةصفر )

يسجل ثلثا البلدان أقل للعام العاشر على التوالي، و   درجة  43دون تغيير عند    ؤشر مدركات الفساد يظل املتوسط العاملي مل

 .  درجة  50من  

 (، وكلها أيض88)  نيوزيلندا( و88)  فنلندا( و88)  الدنماركالدول التي تتصدر املؤشر هي   ▪
 
 باملئة  10  تأتي ضمن الـ  ا

 .  مؤشر الديمقراطية  علىفي درجة الحريات املدنية    العالم  من دول 

. كما تحتل سوريا مؤشر مدركات الفساد( في ذيل 11) جنوب السودان( و13) سوريا( و13)  الصومالوال تزال  ▪

 مصنفة(.الحريات املدنية )الصومال وجنوب السودان غير  مجال  املرتبة األخيرة في  

 هذا العام.     مستوياتها التاريخية  أدنى  –(  23)  هندوراس( و24)  لبنان( و53)  قبرصمن بينها    - دولة    27سجلت   ▪

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/


 . يذكرحرز أي تقدم  تدولة أو لم    154  تراجعت في العقد املاض ي،  

 دولة انخفاض 23، شهدت 2012منذ عام  ▪
 
 ملحوظ ا

 
قتصادات متقدمة  بما في ذلك ا  -  مؤشر مدركات الفساد في  ا

 على دولة    25أفضل  مجموعة  من    ة األخير   خرجت (، و 67)  الواليات املتحدة( و74)  كندا ( و73)  أستراليا مثل  

 املؤشر ألول مرة. 

 (. 49)  أرمينيا( و70)  سيشيل( و74)  إستونيا، بما في ذلك  درجاتها بشكل ملحوظدولة    25  حّسنت ▪

 وحقوق اإلنسان والديمقراطية   ،الفساد

يمكن إذ . هذه ليست مصادفةمع ركود وتدهور جهود مكافحة الفساد، تتعرض حقوق اإلنسان والديمقراطية للهجوم. و 

تقويض حقوق اإلنسان والديمقراطية إلى من أجل    19-جائحة كوفيدأن يؤدي االستخدام املستمر من قبل الحكومات ل

 اء العالم في املستقبل. تدهور أكثر حدة في جميع أنح

دولة   19انخفضت درجات    ،2012بشكل ملحوظ منذ عام    مؤشر مدركات الفساد   على دولة انخفضت درجتها    23من بين  

  
 
في عام    قتلوادافعين عن حقوق اإلنسان  مل  حالة مسجلة  331من أصل    ،الحريات املدنية. عالوة على ذلكمجال  في  أيضا

 . على مؤشر مدركات الفساد  45حصلت على درجة أقل من  في بلدان    الحاالت  من  باملئة  98  وقعت  ،2020

ودريغو دوتيرتي حملة قمع على حيث شن الرئيس ر   ،درجة  33إلى    2014  عام   سقوطها بداية من  الفلبين واصلت   ▪

 سجلت  . كما 2014  عام   والتعبير منذ انتخابه في   ات التجمع حري
 
 مرتفع  معدال

 
ملدافعين قتل افي بشكل استثنائي    ا

تل    ،عن حقوق اإلنسان
ُ
 .2020في عام  منهم    20حيث ق

والصحفيين وحتى العاملين في مجال   ،كومة الرئيس نيكوالس مادورو املعارضين السياسيينقمعت ح   ، فنزويالفي   ▪

 سجلت و  ،على مدى العقد املاض ي  مؤشر مدركات الفساد  على الرعاية الصحية. لقد تراجعت الدولة بشكل كبير  

 .2021  عام   في  ،14  وهي  ،اآلن  حتىأدنى درجة  

السنوات    خالل    عسكرية  انقالبات  ثالثة  ذلك  في   بما  ،وأمنية  يةاتومؤسس  سياسية  أزمات  مالي   واجهت  لقد ▪

الحريات املدنية  تها في مجالكما أن درج ،29إلى  مؤشر مدركات الفساد علىالعشر املاضية. وانخفضت درجتها 

 آخذة في االنخفاض أيض
 
نشوء مما يؤدي إلى    ،حيث يقوض النزاع املسلح املستمر الوظائف الرئيسية للدولة  ، ا

 حلقة مفرغة من الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان. 

 شهد العقد املاض ي تراجع  ،حتى بين الديمقراطيات ▪
 
درجة   إذ تراجعتفي جهود مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان.    ا

في   املدنية  درج  بولنداالحريات  الفساد  تها علىوانخفضت  مدركات  بقمع    ،56إلى    مؤشر  الحكومة  تقوم  حيث 

 د حرية وسائل اإلعالم بشدة. من خالل قوانين اإلهانة وتقيّ   اشطينالن

 تدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى العمل وفق 
 
كما تدعو   ،ق اإلنساناللتزاماتها في مجال مكافحة الفساد وحقو   ا

   الناس في جميع أنحاء العالم إلى االنضمام
 
 للمطالبة بالتغيير.   إلى بعضهم بعضا

 الرئيس التنفيذي ملنظمة الشفافية الدولية:    ،قال دانييل إريكسون و 

https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/fld_global_analysis_2020.pdf


تظل الحركات   ،من األشخاص  قلة  في أيديفي السياقات االستبدادية حيث تقع السيطرة على الحكومة واألعمال واإلعالم  " 

يمتلكها   التي  القوة  إن  للسلطة.  األخير  الضابط  هي  املتاجر،  املعلمون االجتماعية   واألشخاص   ،والطالب  ،وأصحاب 

 ".املساءلةتحقيق  العاديون من جميع مناحي الحياة هي التي ستؤدي في النهاية إلى  

 حول مؤشر مدركات الفساد 

 180املؤشر  صنف، أصبح مؤشر مدركات الفساد املؤشر العاملي الرائد لفساد القطاع العام. ي1995منذ إنشائه في عام 

 دولة و 
 
 مصدر   13باستخدام بيانات من    ،ي القطاع العامحول العالم بناء  على تصورات الفساد ف  إقليما

 
 خارجي  ا

 
بما في   ،ا

الدولي البنك  العاملي  ،ذلك  االقتصادي  الخاصة  ،واملنتدى  واالستشارات  املخاطر  األ   ،وشركات  وغيرها.   بحاثومراكز 

 تعكس النتائج آراء الخبراء ورجال األعمال. و 

هذه   وكان آخر  ،بانتظام للتأكد من أنها قوية ومتماسكة قدر اإلمكان  مؤشر مدركات الفسادتتم مراجعة عملية حساب  

مدركات   . جميع درجات مؤشر2017مركز البحوث املشتركة التابع للمفوضية األوروبية في عام  املراجعات تلك التي أجراها  

: مؤشر مدركات الفسادأبجديات  :  ةراجع املقال  ،قابلة للمقارنة من عام إلى آخر. ملزيد من املعلومات  2012منذ عام    الفساد

  كيف يتم حساب مؤشر مدركات الفساد. 

 مالحظات للمحررين 

 ،بوتسوانا  ،البوسنة والهرسك  ،أستراليابشكل ملحوظ في السنوات العشر املاضية:    الدول اآلتيةتراجعت   ▪

 ،منغوليا  ،مالي  ،لوكسمبورغ  ،ليبيريا  ،لبنان   ،هنغاريا  ،هندوراس  ،غواتيماال  ،قبرص  ، تشيلي  ،كندا

لوسيا  ،بولندا  ، الفلبين  ،نيكاراغوا السودان  ،سانت  ال   ،تركيا  ،سوريا  ،جنوب  املتحدة  ة ميركيالواليات 

 . وفنزويال

اآلتيةتحسنت   ▪ املاضية:    الدول  العشر  السنوات  في  ملحوظ  ،  النمسا  ،أرمينيا  ،أنغوال  ،أفغانستانبشكل 

  ، ميانمار   ،مولدوفا  ،التفيا  ،إيطاليا  ،ياناو غ   ،اليونان  ،ثيوبياإ  ،إستونيا  ، ساحل العاج،الصين  ،بيالروسيا

الجنوبية  ،ليسيش  ،السنغال  ،باراغواي  ،نيبال الشرقية  ،تنزانيا  ،كوريا   ، أوزبكستان  ،أوكرانيا  ،تيمور 

 .فيتنامو 

 ، بلجيكا   ،أستراليا(:  2012أدنى درجة لها منذ أول عام مقارنة للبيانات املتاحة )  في  هي  اآلتية  27  الـ  البلدان ▪

 ،ليسوتو ،لبنان  ،إسرائيل  ،هنغاريا  ،هندوراس  ،سواتينيإ  ،دومينيكا   ،قبرص  ، جزر القمر  ،كندا  ،بوتسوانا

السودان  ،سلوفينيا  ،صربيا  ،بولندا  ،الفلبين  ،نيجيريا،  النيجر  ،نيكاراغوا  ،هولندا  ،منغوليا  ، جنوب 

 تركيا وفنزويال.  ،تايالند  ،سويسرا

 انظر أيض ▪
 
 الذي يحتوي على توصيات منظمة الشفافية الدولية.  ،2021مؤشر مدركات الفساد    تقرير  ا

 طلبات املقابلة 

 . الفروع الوطنية ملنظمة الشفافية الدوليةب يرجى االتصال    ،في حالة وجود استفسارات خاصة بكل بلد

النت حول  استفسارات  وجود  حالة  والعامليةفي  اإلقليمية  ب   ،ائج  االتصال  الدولية  ا سكرتارييرجى  الشفافية   :منظمة 

press@transparency.org . 
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