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 أسئلـة متكـررة
 

 ؟ (CPI)ما هو مؤشر مدرآات الفساد 
استنادًا إلى والرتب التي تحتلها  المناطق/ البلدانتسجلها التي  النتائجيتم من خالل مؤشر مدرآات الفساد تحديد 

لفساد هو مؤشر مرّآب، وهو إن مؤشر مدرآات ا.  العامهاالمتعلقة بمدى انتشار الفساد في قطاع المدرآات
عبارة عن مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد، والتي يتم جمعها من قبل مجموعة متنوعة من 

مستوى على انتشارًا مؤشرات الفساد أوسع ويعتبر مؤشر مدرآات الفساد من . المؤسسات ذات السمعة الطيبة
 .العالم

 
 فقط؟رآات المدمؤشر على هذا ال يبنى اذالم

 وال يتم الكشف عنها إال من خالل ، التي يتم التستر عليها عن قصدشكل الفساد األنشطة غير المشروعةيعادة 
وال توجد طريقة ذات مغزى لتقييم المستويات المطلقة من الفساد . الفضائح والتحقيقات أو المالحقات القضائية

وال يمكن أن يتم اعتبار المحاوالت . لبيانات التجريبيةاقاعدة صلبة من في البلدان أو المناطق على أساس 
 مقارنة :ومن األمثلة على هذه المحاوالت، بوصفها مؤشرات قطعية لمستويات الفساد المحتملة للقيام بذلك

الرشاوى التي يتم اإلبالغ عنها، وعدد الدعاوى القضائية التي يتم رفعها أو دراسة قضايا المحاآم المرتبطة 
وبدًال من ذلك، فإن هذه المحاوالت تظهر مدى فعالية أعضاء النيابة العامة، والمحاآم .  مباشرًا بالفسادارتباطًا

والتي يمتلكها من هم في الفساد المتعلقة ب المدرآاتإن تسجيل . أو وسائل اإلعالم في التحقيق في الفساد وفضحه
تشر في القطاع العام تعتبر أآثر الطرق موثوقية لمقارنة موقع يمّكنهم من تقديم التقييمات التي تتناول الفساد المن

  . مستويات الفساد النسبي بين البلدان
 

 ، ولماذا؟2012المناطق التي يتم إدراجها ضمن مؤشر مدرآات الفساد للعام / ما هي البلدان
/  ولكي يتم إدراج بلد.ضمن مؤشر مدرآات الفساد ]التي سيتم تحديدها الحقًا [بلدانال إدراج 2012يتم في العام 

لهذا البلد أوًال من أن يكون مدرجًا في ثالثة مصادر على األقل من مصادر  ما في التصنيف، فال بد منطقة
وإذا لم يكن بلد ما ظاهرًا في التصنيف، فإن هذا يعزى فقط لعدم آفاية .  لذلك البلدبيانات مؤشر مدرآات الفساد

 .  بر مؤشرًا على أن الفساد غير موجود في ذلك البلدالمعلومات الواردة في المسح وال يعت
 
 

 بيانات مؤشر مدرآات الفساد؟ما هي مصادر 
والتي يتم الحصول عليها ] التي سيتم تحديدها الحقًا[ على مصادر البيانات 2012يعتمد مؤشر مدرآات الفساد 

وتستند مصادر المعلومات التي . مؤسسات مستقلة متخصصة في مجال تحليل مناخ الحاآمية واألعمالقبل من 
يتم [ على البيانات التي جرى جمعها خالل الفترة الواقعة بين 2012يجري استخدامها لمؤشر مدرآات الفساد 

/ درجة معينة لمجموعة من البلدانوال يتضمن مؤشر مدرآات الفساد سوى المصادر التي توفر ]. تحديدها الحقًا
 الدوليةوتعمل منظمة الشفافية . علقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العامالمناطق والتي تقيس المدرآات المت

المصادر المستخدمة استيفاء على مراجعة المنهجية الخاصة بكل مصدر من مصادر البيانات بالتفصيل لضمان 
ونوع المجيبين لالطالع على القائمة الكاملة لمصادر البيانات، . معايير الجودة الخاصة بمنظمة الشفافية الدولية

 . واألسئلة المحددة التي يتم طرحها، يرجى االطالع على وثيقة وصف المصادر الخاصة بمؤشر مدرآات الفساد
 
 

 التي يحرزها على المؤشر؟ النتيجةو المنطقة/ ما الفرق بين الرتبة التي يحتلها البلد
 في القطاع العام على المدرك من الفساد على المؤشر إلى المستوى المنطقة/ التي يحرزها البلد النتيجةتشير 

 بأنه يتم النظر إلى البلد بوصفه بلدًا فاسدًا للغاية بينما 0، حيث تعني الدرجة 100-0بين يتراوح تدريجه مقياس 
أما الرتبة التي يحتلها البلد على المؤشر فتشير .  بأنه ينظر إلى البلد على أنه نظيف للغاية100تعني الدرجة 
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ويمكن للرتب أن .  األخرى المدرجة على المؤشرالمناطق/ الذي يحتله ذلك البلد نسبة إلى البلدانإلى الموقع
 . ر على عدد البلدان التي يتم إدراجها على المؤشرتتغير لمجرد أن يطرأ تغّي

 
  العالم فسادًا؟بلدان يحرز أدنى الدرجات على المؤشر أآثر الذي المنطقة/ هل يعتبر البلد

فيما يتعلق بمدى انتشار الفساد في  المدرآاتشر مدرآات الفساد هو عبارة عن مؤشر يشير إلى إن مؤ. آال
 على مستويات الفساد في يتم إصدارهوال يعتبر هذا المؤشر حكمًا . القطاع العام، أي، الفساد اإلداري والسياسي

وغالبًا . لتي يمارسها قطاعها الخاصبلدان أو مجتمعات برمتها، أو حكمًا على سياسات تلك الدول، أو األنشطة ا
 التي تحرز درجة متدنية للغاية عند أسفل مؤشر مدرآات الفساد القلق ذاته المناطق/ما يظهر مواطنو تلك البلدان

 آما هو الحال لدى الشعوب في البلدان التي تحرز درجات مرتفعة على ويعملون على إدانة الفسادحيال الفساد 
 .  المؤشر

 
 إلى مدى يتم النظر الذي يحرز أدنى الدرجات على المؤشر هو البلد الذي المنطقة/  ذلك، فإن البلدعالوة على

 200وهناك أآثر من . ما بين تلك البلدان المدرجة على القائمةانتشار الفساد في قطاعه العام على أنه األعظم 
يتم [ تصنيف بعض هذه الدول  على2012دولة ذات سيادة حول العالم، حيث يعمل مؤشر مدرآات الفساد 

 .    غير المدرجة على المؤشرالمناطق/وال يوفر مؤشر مدرآات الفساد أية معلومات حول البلدان. ]تحديدها الحقًا
 

 ، ولماذا؟)2012(ما هي التحديثات التي جرى إدخالها على مؤشر مدرآات الفساد لهذا العام 
ر مدرآات الفساد أداة قوية في رفع مستوى الوعي حيال ، آان مؤش1995منذ إصداره ألول مرة في العام 

 على  بدورهاقضية الفساد على المستوى العالمي، حيث عمل هذا المؤشر على توفير الحافز للحكومات لتعمل
مع تحسين الموقع الذي تحتله على المؤشر عن طريق مكافحة الفساد في مؤسسات القطاع العام لهذه البلدان، 

همة حول هذه مي عريض لمزيد من التحليالت التي تتناول الفساد وتوفير المعلومات الكمية التقديم سياق وطن
 . الظاهرة التي يصعب قياسها

 
المتزايدة لهذه األداة، وبالطلبات المتزايدة عليها، فقد لجأت منظمة الشفافية الدولية، في العام اعترافًا باألهمية و

وتلجأ منظمة الشفافية الدولية، بصورة .  في بناء مؤشر مدرآات الفسادتحديث المنهجية المستخدمة، إلى 2012
أساسية، إلى استخدام نهج أبسط يسهل اتباعه وفهمه ويمكن من خالله تسجيل التغيرات التي تطرأ على مدرآات 

وجودتها ويعتبر هذا أمرًا ممكنًا اآلن نظرًا لتزايد عدد مصادر البيانات . الفساد على مر الوقت بصورة أفضل
 .  متعددةوالتي يتم من خاللها تسجيل مدرآات الفساد عبر بلدان

 
 المنطقة/ في النسخ السابقة من مؤشر مدرآات الفساد على الرتبة التي يحتلها البلد المتبعةلقد اعتمدت المنهجية

مدرآات الفساد أما مؤشر .  األخرىالمناطق/مدرآات الفساد مقارنة مع البلدان اللتقاطفي مصادر البيانات، 
األولية لتتالءم مع  النتائجإقليم ومن ثم يتم تحويل هذه /األولية التي يتم منحها ألي بلد النتائج فيستخدم 2012

ومن أجل عكس التغييرات التي تم إجراؤها على الطريقة المستخدمة في إعادة . مقياس مؤشر مدرآات الفساد
 على تحديث المقياس الذي يتم عليه عرض مؤشر مدرآات جدولة مصادر البيانات، فقد جرى أيضًا العمل
األمر أآثر  أصبح المحّدثةومع وجود هذه الطريقة . 100-0الفساد، بحيث تترواح الدرجات عليه ما بين 

وهذا يعني أيضًا أن أية تغيرات . مصادر البياناتوفرتها األولية التي  وضوحًا عند تتبع الرتب عودة إلى النتائج
جرت التي  النتائجاألولية ستتم ترجمتها بالتالي بصورة مباشرة إلى تغير في  النتائجآخر على ى لإام تطرأ من ع

أقاليم أخرى /التي تحرزها بلدان النتائجمن مصادر البيانات، ولن تتأثر بأية تغييرات تطرأ على إعادة تدريجها 
 . تظهر أيضًا في مصدر البيانات

 
مع س هذه التغييرات اعكإظهار انتيجة لهذا التحديث، فإنه سيكون من الممكن ، وآن2013وابتداءًا من العام 

آما تستخدم المنهجية المحّدثة أيضًا مصدرًا واحدًا فقط من مصادر .  الوقت على مستوى البلد المعنيورمر
 ورمرمع البيانات التي تغطي فترة عام واحد فقط لكل بلد، األمر الذي يسمح بتسجيل التغييرات التي تطرأ 

 .بيانات مسح األعمالآخر عامين من أما سابقًا، فقد آان مؤشر مدرآات الفساد يدرج . الوقت بصورة أفضل
 

 هل يقدم مؤشر مدرآات الفساد الصورة الكاملة حول الفساد في بلد ما؟
مدى انتشار المتعلقة ب المدرآاتإن مؤشر مدرآات الفساد هو مؤشر محدود النطاق، ويتم من خالله تسجيل . آال

. من منظور رجال األعمال والخبراء في البلد المدرآاتالفساد في القطاع العام، حيث يتم الحصول على هذه 

 
 

2

http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/2012_CPIUpdatedMethodology_EMBARGO_AR.pdf


                                    أسئلـة متكـررة  منظمة الشفافية الدولية
2012 مؤشر مدرآات الفساد للعام  

 
 

3

وفي إطار عملها من أجل استكمال وجهة النظر هذه وتسجيل الجوانب المختلفة للفساد، تلجأ منظمة الشفافية 
نوعية حول الفساد، وذلك على الصعيد العالمي من الدولية إلى إنتاج مجموعة واسعة من البحوث الكمية وال

سكرتاريا الشفافية الدولة وآذلك على المستوى الوطني من خالل شبكة منظمة الشفافية الدولية للفروع الوطنية 
ويعمل هذا الجهاز البحثي على توفير صورة شاملة لحجم الفساد .  دولة حول العالم90والمنتشرة في أآثر من 

عمليات إصالح شد ودعم بمثابة جهاز يعمل على حآما يخدم أيضًا . آلياتهومدى انتشاره وحول العالم، 
 . والمصممة بصورة فعالةالمبنية على األدلة السياسات

 
وفي إطار عملها الرامي إلى استكمال مؤشر مدرآات الفساد، فإن مجموعة البحوث العالمية الخاصة بمنظمة 

 : الشفافية الدولية تتضمن أيضًا
 الفساد العالمي  باروميتر(GCB)1 :إن . ويقيس تصورات الشعوب وخبراتها فيما يتعلق بقضية الفساد

ويمكن .  بلد100 أسرة في 100,000باروميتر الفساد العالمي هو عبارة عن مسح تمثيلي ألآثر من 
من خالل ) 2010/2011(االطالع على النتائج التي خلص إليها آخر باروميتر لقياس الفساد العالمي 

 201011gcb/org.transparency.gcb://http/ : زيارة الموقع اإللكتروني التالي
  مؤشر دافعي الرشوة(BPI)2 :ويقيس جانب العرض المتعلق بالفساد في التعامالت التجارية الدولية .

ة عن تصنيف للبلدان الرائدة في مجال التصدير وفقًا لالحتمالية إن مؤشر دافعي الرشوة هو عبار
ويستند هذا المؤشر إلى مسح يشمل . لقيام شرآات هذه الدول بتقديم الرشاوى في الخارج المدرآة

التنفيذيين في قطاع األعمال لتسجيل تصوراتهم المتعلقة بالممارسات التجارية للشرآات األجنبية في 
 : الع على آخر مؤشر لدافعي الرشوة من خالل زيارة الموقع اإللكتروني التاليويمكن االط. بلدهم

/2011bpi/org.transparency.bpi://http 
  تقرير الفساد العالمي(GCR)3 : ويتم من خالل هذا التقرير استكشاف قضايا الفساد بالتفصيل لقضية

إن تقرير الفساد العالمي عبارة عن تقرير متخصص يستند إلى مجموعة متنوعة . نة أو قطاع معينمعي
ويمكن االطالع على سلسلة تقارير الفساد . من بحوث الخبراء والتحليالت فضًال عن دراسات الحالة

 الموقع  إلى تغير المناخ، من خالل زيارة ووصوًالالعالمي، التي تتناول قضايا بدءًا من القضاء
 : اإللكتروني التالي

gcr/research/org.transparency.www://http 
 نظام النزاهة الوطني  تقديرات(NIS)4 : وهي عبارة عن سلسلة من الدراسات التي يتم تنفيذها داخل

ة والضعف ألبرز المؤسسات الرئيسية التي تعمل على تمكين لنقاط القوالبلد لتقديم تقييم نوعي وشامل 
لمزيد من المعلومات حول تقارير نظام النزاهة الوطني، . الحكم الرشيد ومنع الفساد في ذلك البلد
 nis/whatwedo/org.encytranspar.www://http: يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي

  الشفافية في تقارير الشرآات(TRAC)5 : تحلل هذه الدراسة مدى الشفافية في اإلبالغ عن سلسلة من
لمزيد من . التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد والتي يتم تنفيذها من قبل آبرى شرآات العالم

 : المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي
report_corporate_in_transparency/pub/whatwedo/org.transparency.www://http

companies_largest_worlds_the_assessing_ing 
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