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منظمة الشفافية الدولية

الملخص 
التنفيذي

مع مرور عامين على انتشار جائحة كوفيد-19 المدّمرة، يكشف مؤشر 
مدركات الفساد لهذا العام أن مستويات الفساد كانت في حالة ركود 

على المستوى العالمي. ورغم االلتزامات التي تم التعبير عنها على 
الورق، فإن 131 دولة لم تحقق تقدمًا يذكر في مكافحة الفساد على 
مدى العقد الماضي، وهذا العام انخفضت درجات 27 دولة إلى أدنى 
مستوى في تاريخها على مؤشر مدركات الفساد.1 في هذه األثناء، 

تتعرض حقوق اإلنسان والديمقراطية للهجوم في سائر أنحاء العالم.2  

دولة ُرتبت 
حسب درجتها

يستخدم مؤشر 
مدركات الفساد 

مقياسًا يتدرج 
من 0 إلى 100

4

180

50/10043/100

2/3 من الدول حصلت 
بلغ المعدل العامعلى درجة أقل من

100

0

وهذا ليس من قبيل الصدفة، إذ 
إن الفساد يمّكن انتهاكات حقوق 

اإلنسان،3  ويؤدي إلى نشوء حلقة 
مفرغة. ومع تآكل الحقوق والحريات، 

تتراجع الديمقراطية ويحل محلها 
االستبداد،4  الذي يمّكن بدوره من 

حدوث مستويات أعلى من الفساد.5 

لقد حمل العام الماضي أمثلة 
مربكة عن ما ذكر سالفًا ، من إغتيال 

مدافعين عن حقوق اإلنسان6 وإغالق 
وسائل إعالمية،7  إلى فضائح قيام 

الحكومات بالتجسس، كما في 
مشروع بيغاسوس.8  وعلى نحو 

متزايد يجري تقويض الحقوق وآليات 
الضبط والتوازن ليس فقط في 

الدول التي يسودها فساد ممنهج 
ومؤسسات هشة، بل أيضًا في دول 

ديمقراطية راسخة.

إن احترام حقوق اإلنسان أمر جوهري 
للسيطرة على الفساد إذ يتاح المجال 

للمواطنين لمواجهة الظلم.

كما اسُتخدمت جائحة كوفيد-19 
العالمية في الكثير من الدول 
كذريعة للتضييق على الحريات 

األساسية9  وااللتفاف على ضوابط 

الموازين مهمة. ورغم الزخم الدولي 
المتزايد لوضع حد النتهاكات 

الشركات الوهمية، فإن الكثير من 
الدول ذات الدرجات العالية وذات 

القطاع العام "النظيف" نسبيًا تستمر 
في تمكين الفساد العابر للحدود.

ثمة حاجة ملحة لتسريع مكافحة 
الفساد إذا كان لنا أن نوقف 

انتهاكات حقوق اإلنسان ونضع حدًا 
للتراجع الديمقراطي في سائر أنحاء 

العالم.

يعطي مؤشر مدركات الفساد درجات لـ 180 دولة 
وإقليمًا حسب المستويات المدَركة لفساد قطاعها 

العام، طبقًا للخبراء وأوساط األعمال.

100 األكثر نزاهة و0 األكثر فسادًا



في السياقات االستبدادية حيث تكون السيطرة في 
أيدي قلة من الناس، فإن الحركات االجتماعية تشكل 

آخر الضوابط المتبقية على السلطة. إن السلطة 
الجماعية التي يمتلكها الناس العاديون من مختلف 

طرق الحياة هي التي ستحقق المساءلة في النهاية.

دانييل إريكسون
الرئيس التنفيذي، األمانة العامة لمنظمة الشفافية الدولية
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التوصيات
قد يكون الفساد مشكلة متعددة األوجه، لكنها مشكلة نعرف كيفية حلها. فمن أجل وضع حد 
للحلقة المفرغة المكونة من انتهاكات حقوق اإلنسان والتراجع الديمقراطي، ينبغي على الناس 

أن يطالبوا بأن تقوم حكوماتهم بما يلي:

1. ضمان الحقوق الالزمة إلخضاع 
السلطة للمساءلة

4. ضمان الحق في الوصول إلى 3. مكافحة الفساد العابر للحدود
المعلومات المتعلقة باإلنفاق الحكومي

2. استعادة وتعزيز قوة الضوابط 
المؤسساتية المفروضة على السلطة

ينبغي على الحكومات رفع أي قيود غير متناسبة على حرية 
التعبير، وتشكيل الجمعيات والتجمع التي ُفرضت منذ بداية 

الجائحة. كما يجب جعل ضمان تحقق العدالة ضد الجرائم 
الواقعة على المدافعين عن حقوق اإلنسان أولوية عاجلة.

إن حكومات الدول المتقدمة بحاجة إلصالح نقاط الضعف 
الكامنة في منظوماتها والتي تسمح بحدوث الفساد العابر 
للحدود دون أن تتمكن من اكتشافه أو معاقبته. ويجب أن 
تسد جميع الثغرات القانونية، ووضع الضوابط على الجهات 
التي تمّكن من ارتكاب الجرائم المالية، وضمان عدم تمكن 

الفاسدين والمتواطئين معهم من النجاة من العدالة.

كجزء من جهود التعافي من جائحة كوفيد-19، يجب على 
الحكومات الوفاء بالتعهدات الواردة في اإلعالن السياسي 

للجمعية العامة لألمم المتحدة بتضمين ضوابط مكافحة 
الفساد في عمليات المشتريات العامة. إن تحقيق أقصى 

درجات الشفافية في اإلنفاق العام يحمي حياة الناس 
وسبل عيشهم.

ينبغي أن تكون هيئات الرقابة العامة مثل هيئات 
مكافحة الفساد والمؤسسات الرقابية العليا مستقلة، 

وتتمتع بالموارد الكافية وقادرة على اكتشاف المخالفات 
ومعاقبتها. كما ينبغي على البرلمانات والمحاكم أن تكون 

متيقظة أيضًا لمنع تجاوز السلطة التنفيذية لصالحياتها.

$

Photo: Transparency International



منظمة الشفافية الدولية

66/10033/100

أبرز المالمح 
العالمية

تظهر نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام أن الدول التي تتمتع 
بحريات مدنية وسياسية محمية بشكل جيد تسيطر على الفساد بشكل 
أفضل عمومًا. كما أن الحريات األساسية في تشكيل الجمعيات والتعبير 

تعد محورية في معركة التوصل إلى عالم خاٍل من الفساد.

أوروبا الغربية 
واالتحاد األوروبي

أفريقيا جنوب 
الصحراء

المنطقة التي سجلت أدنى الدرجاتالمنطقة التي سجلت أعلى الدرجات

معدل الدرجات في المنطقةمعدل الدرجات في المنطقة
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يصنف المؤشر 180 دولة وإقليمًا 
حسب المستويات المدَركة لفساد 

قطاعها العام طبقًا للخبراء وأوساط 
األعمال. ويعتمد على 13 مصدرًا 

مستقاًل للبيانات ويستعمل مقياسًا 
يتدرج من 0 إلى 100، حيث يكون 

0 األكثر فسادًا و100 األكثر نزاهة. 
يسجل أكثر من ثلثي الدول )68 

بالمئة( أقل من 50 درجة ويبقى 
المعدل العام ثابتًا عالميًا عند 43 

درجة. منذ عام 2012، حّسنت 25 دولة 
درجاتها، لكن في الفترة نفسها 

تراجعت 23 دولة بشكل ملحوظ.10  

في هذه األثناء، فإن درجات عدة 
ديموقراطيات كانت تحتل الدرجات 

العليا على المؤشر وتقود جهود 
مكافحة الفساد في العالم تتراجع. 

وما يزال الكثير من هذه الدول التي 
تحقق درجات مرتفعة مالذات آمنة 
لألشخاص الفاسدين القادمين من 

الخارج.



أرمينيا
أنغوال

كوريا الجنوبية

أوزبكستان

مولدوفا
إثيوبيا

فنزويال
هندوراس

نيكاراغوا

كندا

23 25131

تغير الدرجات على مؤشر مدركات الفساد بين 
عامي 2017 و2021

أهم الدول التي حققت تغيرات على مدى خمسة أعوام

الدول 
التي تقدمت

الدول 
التي تراجعت

الدول 
التي ظلت 
على حالها

مؤشر مدركات الفساد 2021

7

هذا العام، كانت الدول الثالث التي 
حققت أعلى الدرجات هي الدنمارك، 
وفنلندا ونيوزيلندا، حيث حصلت كل 

منها على 88 درجة. وتكمل النرويج، 
وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، 

وهولندا، ولكسمبورغ وألمانيا 
العشرة اأُلَول.

ويظل جنوب السودان، وسوريا 
والصومال في ذيل المؤشر. وتنزع 

الدول التي تعاني من صراعات 
مسلحة أو من االستبداد إلى 

الحصول على أدنى الدرجات، بما 
في ذلك فنزويال، واليمن، وكوريا 

الشمالية، وأفغانستان، وليبيا، 
وغينيا االستوائية وتركمانستان.

بشكل عام، يظهر مؤشر مدركات 
الفساد أن عملية السيطرة على 
الفساد عانت من الجمود أو ساء 
حالها في 86 بالمئة من الدول 

على مدى العقد الماضي.

عدد الدول التي تتفق مصادر البيانات بشكل عام على أنها تحسنت أو تراجعت على مدى 
الفترة الممتدة من 2012 إلى 2021، من بين جميع الدول التي تتوفر البيانات بشأنها 

والبالغ عددها 179.

الدول التي تتفق مصادر البيانات األساسية على أنها تقدمت أو تراجعت، على مدى المدة الفاصلة بين 2017 و2021. وثمة قائمة كاملة 
لجميع التغيرات المهمة إحصائيًا متوفرة في قاعدة بيانات مؤشر مدركات الفساد لعام 2021.

المعدل العام العالمي لمؤشر مدركات الفسادمؤشر مدركات الفساد 2017مؤشر مدركات الفساد 2021 80
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منظمة الشفافية الدولية

حقوق اإلنسان ليست مجرد شيء يستحسن أن يكون 
موجودًا في جهود مكافحة الفساد. فالنهج يجعل 

جهود مكافحة الفساد تعتمد على أهواء النخبة. إن 
ضمان قدرة الناس على التحدث بحرية والعمل بشكل 

جماعي إلخضاع السلطة للمساءلة يمثل الطريق 
الوحيد المستدام للوصول إلى 

مجتمع خاٍل من الفساد.

ديليا فيريرا روبيو
رئيسة منظمة الشفافية الدولية

World Economic Forum/Benedikt von Loebell / CC BY-NC-SA 2.0

حقوق اإلنسان 
والفساد

يظهر تحليل منظمة الشفافية الدولية أن التمسك بحقوق اإلنسان محوري 
في مكافحة الفساد، حيث تسجل الدول التي تنتهك الحريات المدنية درجات 

أدنى على مؤشر مدركات الفساد.

الصورة:

8

من قمع أنصار المعارضة في 
بيالروسيا، 11 إلى إغالق وسائل 

اإلعالم12 ومنظمات المجتمع 
المدني13 في نيكاراغوا، والعنف 

المميت ضد المتظاهرين في 
السودان14 وقتل المدافعين عن 

حقوق اإلنسان في الفلبين،15  يتبين 
أن حقوق اإلنسان والديمقراطية 

تواجه تهديدًا. منذ عام 2012، 
شهدت 90 بالمئة من الدول ركودًا 

في درجاتها في مجال الحريات 
المدنية أو تراجعت.16 

يقّوض الفساد قدرة الحكومات على 
ضمان حقوق اإلنسان لمواطنيها.17  

وهذا يؤثر على تقديم الخدمات 
العامة، وتحقيق العدالة وتوفير 

السالمة للجميع. وعلى وجه 
الخصوص، يجمع عادًة  ما بين السرقة 
الفساد الكبير الذي يرتكبه المسؤلون 

رفيعو المستوى لألموال العامة 

وبشكل عابر للحدود وانتهاكات 
صارخة لحقوق اإلنسان.

ويظهر تحليلنا أن خطط فساد 
كهذه - التي تتلقى التسهيالت 

في كثير من األحيان من اقتصادات 
متقدمة تحقق درجات جيدة على 

مؤشر مدركات الفساد - ُتفاقم القمع 
من خالل السماح للمستبدين بفعل 

ما يلي:

1.    التمتع باألموال المنهوبة
من خالل استخدام مصرفيين 

متواطئين، ومحامين ووسطاء 
عقاريين في مراكز مالية كبرى، 

يستطيع الفاسدون تخزين مكاسبهم 
غير المشروعة، ومكافأة أزالمهم 

والمقربين منهم وتركيز السلطة في 
أيديهم بشكل أكبر.

 
2.    تبييض سمعتهم في الخارج
من خالل رشوة السياسيين األجانب 

واستخدام شركات عالقات عامة 
غربية وجماعات ضغط،18 فإن األنظمة 
االستبدادية والناهبة تخفف الضغوط 

الدولية على سجلها في مجال 
حقوق اإلنسان.

3.    تجنب المساءلة
من خالل إساءة استخدام الشركات 

السرية واالستثمارات مجهولة المالك 
المستفيد، يمكن للفاسدين إخفاء 

مخالفاتهم عن أجهزة إنفاذ القانون 
أو الهيئات القضائية والنجاة من 

العقاب.

https://flic.kr/p/H4VYaw
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إن حقوقًا جوهرية مثل حرية التعبير، 
وحرية التجمع والوصول إلى العدالة 

تضمن المشاركة العامة وتفرض 
ضوابط على الفساد. والموجة 

الحالية من االستبداد ليست مدفوعة 
باالنقالبات والعنف، بل بجهود 

تدريجية لتقويض الديمقراطية.19  
وذلك يبدأ عادة بهجمات على 

الحقوق المدنية والسياسية، وجهود 
لتقويض استقالل الهيئات الرقابية 
واالنتخابية، والسيطرة على وسائل 

اإلعالم.20 

تسمح مثل تلك الهجمات لألنظمة 
بتحاشي المساءلة واالنتقاد، األمر 
الذي يوِجد بيئة تمّكن الفساد من 

االزدهار.

أرمينيا
تعد أرمينيا إحدى قصص نجاح مؤشر 
مدركات الفساد في األعوام الخمسة 
الماضية، حيث تحسنت 40 نقطة منذ 
عام 2017 لتصل إلى درجة 49. نجحت 

احتجاجات جماهيرية في عام 2018 
في اإلطاحة بنخبة سياسية متمسكة 

بقوة بالسلطة لصالح حكومة 
ذات توجهات إصالحية.22  ومنذ 

ذلك الحين وّسعت أرمينيا الحريات 
المدنية، ومهدت الطريق لدرجة أكبر 

من المشاركة المدنية المستدامة 
وتحقيق المساءلة.23  رغم التقدم 

المحرز، فإن األجندة اإلصالحية تعثرت 
في العام الماضي وينبغي على 

الحكومة تأكيد التزامها بها.

أوزبكستان
تعد أوزبكستان واحدة من الدول 

التي تتحسن بشكل ثابت ومستمر 
على مؤشر مدركات الفساد، حيث 

ارتفعت درجتها من 17 فقط في عام 
2012 إلى 28 هذا العام. وأسهمت 

اإلصالحات التي تم تبنيها منذ 
عام 2016 بتحقيق تحسن متواضع 
في الحريات المدنية، خصوصًا حرية 
التعبير.24  إال أن أوزبكستان ما تزال 
دولة استبدادية وثمة حاجة لفعل 
المزيد لتحقيق مكاسب دائمة في 

مكافحة الفساد.

سنغافورة
ث، وجهاز  وجود اقتصاد محدَّ

بيروقراطي كفؤ ودرجة قوية من 
سيادة القانون جميعها تسهم 

في نجاح سنغافورة. لكنها ما تزال 
متأخرة في مجال حقوق اإلنسان مثل 

حرية التعبير وتشكيل الجمعيات،25  
األمر الذي يعني أن أي نجاح في 

مكافحة الفساد يرتبط باإلرادة 
السياسية للنخبة الحاكمة وقد ال 

يكون مستدامًا.
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الفساد وانتهاك الحريات المدنية

ترتبط المستويات العليا من الفساد، كما يقيسها مؤشر مدركات الفساد، بقوة بانتهاكات الحريات المدنية. ثمة استثناءات، لكن في معظم 
األحيان تكون العالقة سببية وفي كال االتجاهين؛ أي أن المزيد من الفساد يمكن أن يؤدي إلى قيود على الحريات المدنية، في حين أن ضعف 

الحريات المدنية يزيد من صعوبة مكافحة الفساد.21 

المعدل العام العالمي لمؤشر مدركات الفساد 2021
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إن الفساد واإلفالت من العقاب 
يجعالن من غير اآلمن بالنسبة للناس 

رفع الصوت والمطالبة بالعدالة. 
وقد وقعت  98 بالمئة من أصل 331 

جريمة من جرائم قتل المدافعين 
عن حقوق اإلنسان في عام 2020 
في دول تسودها مستويات عالية 

من فساد القطاع العام، كما يظهر 
ذلك تحقيق درجة أدنى من 45 على 

مؤشر مدركات الفساد. وقد كان ما ال 
يقل عن 20 من هذه الحاالت يتعلق 

بمدافعين عن حقوق اإلنسان يركزون 
بشكل خاص على قضايا مكافحة 

الفساد.26 

نيكاراغوا
لقد تراجعت نيكاراغوا تسع نقاط 

على المؤشر منذ عام 2012، لتصل 
إلى 20 درجة فقط. وقد رد الرئيس 
الذي يحكم منذ مدة طويلة، دانييل 

أورتيغا، على االتهامات بالفساد 
بقمع وسائل اإلعالم، والفضاء 
المدني والمؤسسات الرقابية. 

وقد تراجعت درجات نيكاراغوا على 
مؤشرات حرية التعبير، وحرية إنشاء 

الجمعيات والوصول إلى العدالة إلى 
مستويات قياسية في التدني.28 

الفليبين
بتسجيلها 33 درجة، فإن الفلبين 

تراجعت بشكل ملحوظ، حيث خسرت 
خمس نقاط منذ عام 2014. ومنذ 
انتخاب رودريغو غوتيرتي، شهدت 

الفلبين أيضًا تراجعًا حادًا في حرية 
تشكيل الجمعيات وحرية التعبير، 

األمر الذي زاد من صعوبة الحديث 
عن الفساد.29  في عام 2020، كانت 
الدولة التي حدث فيها أعلى عدد 

من جرائم قتل المدافعين عن حقوق 
اإلنسان، حيث وصل العدد اإلجمالي 

إلى 25 وفاة.30 

أذربيجان
لقد ظلت أذربيجان في الثلث األدنى 
على مؤشر مدركات الفساد منذ عام 
2012، حيث تراوحت درجتها بين 25 
و30. في عام 2017، كشف تحقيق 
لوندرومات األذربيجاني31  كيف أن 

أموااًل غير شرعية كثيرة أنفقت على 
تبييض سمعة النظام من خالل دفع 

مبالغ مالية - معظمها من خالل 
بنك دانسك - لسياسيين في سائر 

أنحاء أوروبا، بينما قام النظام بسجن 
شخصيات معارضة وشخصيات إعالمية 

تنتقده في الداخل.

الفساد وجرائم قتل المدافعين عن حقوق اإلنسان

حدثت غالبية جرائم قتل المدافعين عن حقوق اإلنسان في دول تسودها مستويات مرتفعة من الفساد في سائر أنحاء العالم. ويسهم الفساد 
المستشري في جهاز إنفاذ القانون والجهاز القضائي، وكذلك اإلفالت من العقاب عند ارتكاب جرائم خطيرة، في خلق 

مناخ خطير.27 

دولة سجلت درجة أعلى من 45 على مؤشر مدركات الفساددولة سجلت درجة 45 أو أقل على مؤشر مدركات الفسادمقتل مدافع واحد عن حقوق اإلنسان



أبرز المالمح 
اإلقليمية

بينما يتخذ الفساد أشكااًل شديدة االختالف بين بلد وآخر، فإن درجات هذا 
العام تكشف أن جميع أنحاء العالم في حالة ركود عندما يتعلق األمر 

بمكافحة فساد القطاع العام.
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أوروبا الغربية 
واالتحاد األوروبي

معدل الدرجات

األعلى: الدنمارك )88/100(
األدنى: بلغاريا )42/100(

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

معدل الدرجات

األعلى: اإلمارات العربية المتحدة )69/100(
األدنى: سوريا )13/100(

أفريقيا جنوب الصحراء
معدل الدرجات

األعلى: سيشيل  )70/100(
األدنى: الصومال، جنوب السودان )11/100(

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

معدل الدرجات

األعلى: جورجيا  )55/100(
األدنى: تركمانستان )19/100(

آسيا والمحيط الهادئ
معدل الدرجات

األعلى: نيوزيلندا  )88/100(
األدنى: كوريا الشمالية 

أفغانستان )16/100(

األمريكيتان
معدل الدرجات

األعلى: كندا )74/100(
األدنى: فنزويال )14/100(

43  39

66 36

45
33

في قمة مؤشر مدركات الفساد، 
تستمر دول أوروبا الغربية واالتحاد 
األوروبي بالمصارعة مع الشفافية 
والمساءلة في استجابتها لجائحة 

كوفيد-19، األمر الذي يهدد الصورة 
النظيفة للمنطقة.

في أجزاء من آسيا والمحيط الهادئ، 
واألمريكيتين، وأوروبا الشرقية وآسيا 

الوسطى، تسمح القيود المتزايدة 

على إجراءات المساءلة والحريات 
المدنية األساسية للفساد باالستمرار 

دون ضوابط، وحتى دول ذات أداء 
جيد تاريخيًا تظهر عالمات على 

التراجع.

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
تستمر مصالح القلة القوية بالهيمنة 

على الفضاءين السياسي والخاص، 
وتعيق القيود المفروضة على 

الحريات المدنية والسياسية إحراز 
أي تقدم يذكر. في أفريقيا جنوب 
الصحراء، تجّرد الصراعات المسلحة، 
وعمليات انتقال السلطة العنيفة 

وزيادة التهديدات اإلرهابية، مصحوبة 
بضعف إنفاذ التزامات مكافحة 

الفساد، المواطنين من الحقوق 
والخدمات األساسية.

النتائج حسب المنطقة

متوسط الدرجات اإلقليمية، مع الدول األفضل واألسوأ أداًء في كل منطقة:
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74/100

73/100

67/100

67/100

20/100

20/100

14/100 32

31

88/100

85/100

76/100

23/100

16/100

16/100

األمريكيتان
مع عدم تحقيق تقدم في المعدل 
العام للدرجات والبالغ 43 من 100 
للعام الثالث على التوالي، فحتى 

الدول ذات األداء الرفيع في 
األمريكيتين تظهر عالمات على وجود 
مشاكل. وفي حين أن أسوأ الدرجات 

في المنطقة سجلتها دول غير 
ديمقراطية - والتي يواجه كثير منها 

أزمات إنسانية - فإن ديمقراطيات 
راسخة رئيسية ظلت أيضًا تراوح 

في المكان أو انخفض ترتيبها على 
مؤشر مدركات الفساد. 

آسيا والمحيط الهادئ
في حين أن منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ خطت خطوات كبيرة في 
السيطرة على الفساد الصغير على 
مدى العقد الماضي، فإن فشلها 
في معالجة الفساد الكبير أبقى 

المعدل العام لدرجاتها ثابتًا عند 45 
درجة من أصل 100 للسنة الثالثة 
على التوالي. وقد انخفض ترتيب 
بعض الدول ذات الدرجات األعلى 
على المؤشر، وسط تآكل نفس 

الحريات التي سّهلت في الماضي 
التحركات الجماهيرية ضد الفساد 

في المنطقة.

دولة خضعت للتقييم

دولة خضعت للتقييم

ى الدرجات
ى أعل

الدول الحاصلة عل
ى الدرجات

ى أعل
الدول الحاصلة عل

ى الدرجات
ى أدن

الدول الحاصلة عل
ى الدرجات

ى أدن
الدول الحاصلة عل

كندا

نيوزيلندا

أوروغواي

سنغافورة

تشيلي

هونغ كونغ

الواليات المتحدة

كمبوديا

فنزويال

نيكاراغوا

كوريا الشمالية

هايتي

أفغانستان
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19

55/100

49/100

46/100

19/100

25/100

27/100

18

69/100

63/100

17/100

16/100

13/100

أوروبا الشرقية وآسيا 
الوسطى

بمعدل عام يبلغ 36 درجة فقط 
من أصل 100، فإن منطقة أوروبا 
الشرقية وآسيا الوسطى ما تزال 
ثاني أدنى منطقة من حيث األداء 
على مؤشر مدركات الفساد. في 

آسيا الوسطى، استخدمت الحكومات 
جائحة كوفيد-19 ذريعة لفرض قيود 
على الحقوق والمساءلة، في حين 

لجأت الحكومات الشعبوية في أوروبا 
الشرقية إلى قمع حاد لحريات التعبير 

والتجمع الالزمة لفضح الفساد.

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

بمعدل عام بلغ 39 درجة من أصل 
100 للعام الرابع على التوالي، فإن 

منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا تصارع لتحقيق نتائج ملموسة 
في مكافحة الفساد. لقد سمح سوء 
السلوك السياسي الممنهج وطغيان 

المصالح الخاصة على المصلحة 
العامة للفساد وانتهاكات حقوق 

اإلنسان بتدمير منطقة - مدمرة أصاًل 
بسبب مختلف الصراعات - خالل جائحة 

كوفيد-19.

دولة خضعت للتقييم

دولة خضعت للتقييم

ى الدرجات
ى أعل

الدول الحاصلة عل
ى الدرجات

ى أعل
الدول الحاصلة عل

ى الدرجات
ى أدن

الدول الحاصلة عل
ى الدرجات

ى أدن
الدول الحاصلة عل

جورجيا

قرغيزستان

أرمينيا

طاجيكستان

الجبل األسود

تركمانستان

اإلمارات العربية المتحدة

ليبيا

اليمن

سوريا

قطر
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70/100

55/100

58/100

17/100

13/100

11/100

49

88/100

88/100

85/100

85/100

45/100

43/100

43/100 31

دولة خضعت للتقييم

دولة خضعت للتقييم

أفريقيا جنوب الصحراء
بمعدل عام قدره 33 درجة من أصل 

100، فإن أفريقيا جنوب الصحراء 
ال تظهر تحسنًا عن السنوات 

السابقة. ويطغى على المكاسب 
التي حققتها بعض الدول الحاصلة 

على أعلى الدرجات األداء السيء 
للمنطقة بشكل عام - إذ إن 44 من 
أصل 49 دولة ما تزال تسجل درجات 

أقل من 50- وهذا يعزز الحاجة 
الملحة لقيام الحكومات األفريقية 
بتنفيذ التزاماتها بمكافحة الفساد 

إذا أرادت تخفيف األثر المدمر للفساد 
على ماليين المواطنين الذين 

يعيشون في فقر مدقع. 

أوروبا الغربية واالتحاد 
األوروبي

بمعدل عام قدره 66 درجة من أصل 
100، فإن أوروبا الغربية واالتحاد 

األوروبي ما تزال على قمة مؤشر 
مدركات الفساد، إال أن التقدم المحرز 

في السنوات األخيرة تباطأ. فقد 
هددت جائحة كوفيد-19 الشفافية 

والمساءلة في سائر أنحاء المنطقة، 
ولم تترك دولة لم تتأثر وكشفت عن 

عالمات مثيرة للقلق على التراجع بين 
الدول التي كان أداؤها األفضل في 

المنطقة.

ى الدرجات
ى أعل

الدول الحاصلة عل
ى الدرجات

ى أعل
الدول الحاصلة عل

ى الدرجات
ى أدن

الدول الحاصلة عل
ى الدرجات

ى أدن
الدول الحاصلة عل

سيشيل

الدنمارك

فنلندا

السويد

النرويج

رومانيا

هنغاريا

بلغاريا

كابو فيردي

بوتسوانا

غينيا االستوائية

الصومال

جنوب السودان
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المنهجية

يجمع مؤشر مدركات الفساد 
البيانات من عدد من المصادر 

المختلفة التي توفر المدركات 
السائدة في أوساط األعمال 

والخبراء في الدول المعنية حول 
مستوى الفساد في القطاع 

العام. ويتم اتخاذ الخطوات اآلتية 
لحساب مؤشر مدركات الفساد:

1. اختيار مصادر البيانات. يجب 
أن يستوفي كل مصدر بيانات 

يستخدم إلنشاء مؤشر مدركات 
الفساد المعايير اآلتية للتأهل 

كمصدر صالح:

+     يحدد كميًا مخاطر أو مدركات 
الفساد في القطاع العام.

+     يقوم على منهجية موثوقة 
وصحيحة. 

+     يأتي من منظمة حسنة 
السمعة.

+     يسمح بالتنوع الكافي في 
الدرجات للتمييز بين البلدان.

+     يصنف عددًا كبيرًا من 
البلدان.

+     ينظر فقط في تقييمات 
خبراء الدول أو أوساط 

األعمال.

+     يتم تحديثه بانتظام

يتم حساب مؤشر مدركات   +
الفساد 2021 باستخدام 13 
مصدرًا مختلفًا للبيانات من 
12 مؤسسة مختلفة كانت 

تجمع مدركات الفساد خالل 
العامين الماضيين 

2. معايرة مصادر البيانات على 
مقياس من 0 إلى 100. يتم 
إجراء هذه المعايرة عن طريق 

طرح متوسط كل مصدر في 
السنة األساس من درجة كل 

دولة، ثم تقسيمه على االنحراف 
المعياري لذلك المصدر في سنة 

األساس. يضمن هذا الطرح 
والتقسيم استخدام معامالت 

السنة األساس أن تكون درجات 
مؤشر مدركات الفساد قابلة 

للمقارنة على أساس سنوي منذ 
عام 2012. بعد هذا اإلجراء، يتم 

تحويل الدرجات المعيارية إلى 
مؤشر مدركات الفساد بضربها 

بقيمة االنحراف المعياري لمؤشر 
مدركات الفساد لعام 2012 )20( 
وإضافة متوسط مؤشر مدركات 

الفساد في عام 2012 )45(، 
بحيث تنسجم مجموعة البيانات مع 

مقياس مدركات الفساد المرّقم 
من 0 إلى 100.

3. حساب المعدل. لكي يتم 
تضمين دولة أو إقليم في مؤشر 

مدركات الفساد يجب أن تقوم 
ثالثة مصادر على األقل بتقييم 
تلك الدولة، ومن ثم يتم حساب 
درجة الدولة على مؤشر مدركات 
الفساد على أنها متوسط جميع 
الدرجات المعيارية المتاحة لتلك 

الدولة. ويتم جبر الدرجات إلى 
أعداد صحيحة. 

4. اإلبالغ عن قياس عدم 
اليقين. تكون درجة مؤشر 

مدركات الفساد مصحوبة بمساحة 
معيارية للخطأ والثقة. وهذه 

تسجل التباين عبر مصادر البيانات 
المتاحة لدولة أو إقليم.
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