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مستويات  الركود في من  عن عقد  يكشف  2021لعام   ات الفسادكُمدر  مؤشر 

في الشرق األوسط    ةلديمقراطيل تدهور  حقوق اإلنسان ول الفساد وسط انتهاكات  

 وشمال إفريقيا 

 العقد الماضي  اً ملحوظاً خاللل أي بلد في المنطقة تحسنسج  لم يُ 

 

لعام  أظهر    -  2022يناير    25  ،برلين الفساد  مدركات  أن    2021مؤشر  اليوم  الدولية  الشفافية  منظمة  أصدرته  الذي 

الفساد ال تزال   الركودمستويات  العالم  مختلففي    تعاني من  أفريقيا  منطقة  ال تمث ل  و  ،أنحاء  أي  الشرق األوسط وشمال 

 . ءاستثنا

المؤشر   المُ   أن وأكد  السياسي  المنطقة  التقدم  يُعيق  جنه  مالفساد  انتهاكات حقوق اإلنسان.  عبر    ت فشل   فقد   ويزيد من تفاقم 

تلك البلدان التي  أن  حتى    ،اهأُُكلؤتي  تفي أن    2011  عام  منذ  الربيع العربي  طالب فيهاي  تالتجديد الالطامحة في  د  والوع

  النزاعات وعالوة على  (.  44)  تونسال سيما    ،ة فيهاتراجع الديمقراطي  نمتعاني    أنظمة حكومية جديدة  نجحت في إقامة

األمد   مثل  العنيفة وطويلة  بلدان  و13)  سوريافي  ،16)  اليمن(  كوفيد    (  جائحة  ا  لتزيد  19جاءت  حقوق  من  نتهاكات 

 . (63)قطرو( 49) األردنمثل  المنطقة كافة دول فياإلنسان 

 منظمة الشفافية الدولية: في المستشارة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،كندة حتروصرحت 
والديمقراطية  ناضلت"  اإلنسان  الشفافية وحقوق  أجل  من  الكفاح  في  ملموسة  نتائج  أي  لتحقيق  الفساد    المنطقة  في ضوء 

العربية الدول  في  الُمستشري  لم  السياسي  في.  الوضع  بشكل  أي    يتحس ن  عام    بلد  منذ  السياسية  2012ملحوظ  فالنخب   .

ة تلو األخرى، لتحقيق مصالحهاالصالح العام جاوزوالمصالح الخاصة تت  االستبداد ". تكريسو ، المر 

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنطقة  أبرز معطيات المؤشر

ً وإقليم  اً بلد  180مؤشر  ال  قي مي   100( إلى  جداً على مقياس من صفر )فاسد    فيهامن حيث مدركات الفساد في القطاع العام    ا

 (.جداً )نظيف 

ً ثابتنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  لم   درجات المؤشر  متوسطوبقيَّ      حصلت   كما  ،للعام الرابع على التوالي  39عند    ا

 . 50أقل من  على درجات المنطقة  دولمن   %70أكثر من 

 (. 63) قطر( و69) العربية المتحدة  اإلمارات المنطقة تتصدر •

 .(13) سوريا( و16) اليمن( و17) ليبيا وهي النتائج: أسوأالتي مزقتها الحرب   دولال سجلت •

ل  •  . من عام إلى آخر الدرجات  مقارنةباإلمكان  حين أصبح 2012عام   منذله  مستوىً ( أدنى 24) لبنانسج 

كات الفساد( انخفاًضا ملحوًظا في مؤشر 13) سوريا( و24) لبنانشهد  ،2012منذ عام  •  .ُمدر 

 والديمقراطية ،وحقوق اإلنسان ،الفساد

وتسمح    وفي الوقت نفسهد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مخاطر الفساد السياسي التي تمنع أي تقدم ديمقراطي  جس  تُ 

 حقوق اإلنسان. انتهاكاتبزيادة 



ي  ،(39)  المغرب في   • الطوارئ   قتصرلم  حرمان   قانون  والتجم    على  التنقل  في  حقهم  من  وحرية المواطنين  ع 

قانوني الستهداف منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين    م أيًضا كغطاء  خد  بل استُ   ،التعبير فحسب

 .  19- دكوفي جائحةل  البلدتحدثوا عن سوء إدارة  

التي أشعلت شرارة  44)  تونسفي   • العربي(  اللألسف،    ،الربيع  الديمقراطية  حيث قام ة.  ناشئتراجعت مكاسب 

المُ  والنت  الرئيس  الضوابط  وإلغاء  سيطرته  تعزيز  على  سعيد  قيس  خالل   ،موازينخب    ، البرلمان  تجميد  من 

 دون حماية. مبلغي الفساد بالتالي ترك  ، هيئة مكافحة الفساد وإغالق 

  ت درجة حيث انخفض  ،لبنانأزمات في جميع أنحاء  نشوء  بت المستويات المرتفعة من الفساد السياسي في  تسب   •

كات الفساد  على اإلطالق على  ياتها  مستوإلى أدنى    البلد . بعد أن أدى "انفجار بيروت"  24  صل إلى تلمؤشر ُمدر 

اقتصادي  انهيار  النطاق  ،إلى  واسعة  االحتجاجات  تفريق  األساسيةم  وق    ،تم  الحقوق  السلطات  واضطهدت    ،عت 

اللبنانيين بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي    باندورا للسياسيينأوراق  وما زاد الوضع سوءاً هو فضح  المشاركين.  

 . اآلمنة في العالم شركات في المالذات الضريبيةلكونهم أكثر مالكي نجيب ميقاتي 

إلى  حتى   • األبالنسبة  مرتبةً البلدين  المؤشر    على  المنطقةحسب  المتحدة  ،في  العربية  و69)  اإلمارات   قطر( 

السابق تور  حيث تم فضح  فساد.  لل  ممارسات  عن    2021  عام   كشففقد    ،(63) الوزراء  ط أمير قطر ورئيس 

  واصل في أوراق باندورا. كما ي  ،المتحدةرئيس ورئيس الوزراء في اإلمارات العربية  الإلى جانب نائب    ،للبالد

 ومعاقبة وسجن المعارضين.  ،مهاجمة حقوق اإلنسان وحرية التعبير البلدين كال

 

كما تدعو الناس في    ،لتزاماتها في مجال مكافحة الفساد وحقوق اإلنسانلتطبيق ا  تدعو منظمة الشفافية الدولية الحكومات

 للمطالبة بالتغيير. اً مع عملجميع أنحاء العالم إلى ال

 الرئيس التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية:  ،قال دانييل إريكسون

حيث  "  االستبدادية  السياقات  ة في  ق ل  و  تسيطر  الحكومة  واإلعالمقطاع  على  هي    ، األعمال  االجتماعية  الحركات  تظل 

للسلطة. األخير  من    الضابط  العاديون  واألشخاص  والطالب  المتاجر  وأصحاب  المعلمون  يمتلكها  التي  القوة    مختلف إن 

 ".  المطاف نهاية في حقق الُمساءلةمناحي الحياة هي التي ست

 

كات الفساد  نبذة عن  مؤشر ُمدر 

عام  إصداره  منذ   الرائد  1995في  العالمي  المؤشر  الفساد  كات  ُمدر  أصبح مؤشر  ب،  يتعلق  يُ فيما  العام.  القطاع   قي مفساد 

كاتدولة ومنطقة حول العالم بناًء على    180المؤشر     اً مصدر   13، باستخدام بيانات من  لديها  الفساد في القطاع العام   ُمدر 

 ً الدوليخارجيا البنك  ذلك  في  بما  الع  ،،  االقتصادي  الخاصة  ،الميوالمنتدى  واالستشارات  المخاطر  ومراكز    ، وشركات 

 . الفكر وغيرها. تعكس النتائج آراء الخبراء ورجال األعمال 

كات الفساد بانتظام للتأكد من أنها قوية ومُ راج  تُ  له   أحدث مراجعةتمت  قد  و  ،قدر اإلمكان  سقةت  ع عملية حساب مؤشر ُمدر 

ق   للمفوضية األوروبية في عام  ب  من  التابع  المشتركة  البحوث  الفساد منذ  2017ل مركز  كات  . جميع درجات مؤشر ُمدر 

 :الفساد ُمدَركات مؤشر أبجدياتراجع هذا المقال:    ،قابلة للمقارنة من عام إلى آخر. لمزيد من المعلومات  2012عام  

 المؤشر درجات احتساب  يةكيف .

 

 

 رين مالحظات للمحر   

الصحفية اإلضافية مزيًدا    اإلصداراتيتضمن التحليل اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الوارد في   •

 . من التفاصيل

كات الفساد لعام راجع أيًضا تقرير •  . الذي يحتوي على توصيات من منظمة الشفافية الدوليةو ،2021 مؤشر ُمدر 

 

https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated
https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated


 طلبات المقابلة 

 الدولية الشفافية لمنظمة الوطنية بالفروع.رجى االتصال يُ  ، بعينهبلد  ب  بشأن بلدان معينة ستفساراتلال

والعالمية  بشأنستفسارات  لال اإلقليمية  الدولية:  يُ   ،النتائج  الشفافية  منظمة  بأمانة  االتصال  رجى 

.press@transparency.org 
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