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 :2012 مؤشر مدرآات الفساد

 منهجية محّدثة 
 

التي تحرزها البلدان  )يتم تحديدها الحقًاس ( والرتب) مجموع النقاط(النتائج  2012مؤشر مدرآات الفساد يبين 
 2012ويعتبر مؤشر مدرآات الفساد . م فيما يتعلق بالمستوى المدرك من الفساد في القطاع العاملوالمقاطعات حول العا

وجهات نظر  تلتقطذات الصلة من عدد من مصادر البيانات المختلفة التي  القضايا تجميعيًا، وهو يعتمد على مؤشرًا
ول قضية الفساد، آما رفع مستوى الوعي ح فيمًا آبيرًا ويقدم مؤشر مدرآات الفساد السنوي إسها. الخبراء واألعمال

 . مكافحة الفسادلاتخاذ اإلجراءات الالزمة في  لتقوم بدورها يمثل أداة قوية للمناصرة تعمل على خلق الحافز للحكومات

 مؤشر مدرآات الفسادلتحديث المنهجية المتبعة 

وقد جرى تطوير هذه المنهجية في أعقاب .  باستخدام منهجية محّدثة2012لقد جرى حساب مؤشر مدرآات الفساد 
 بالمساعدة المقدمة من قبل الخبراء أوشفافية الدولية، تنفيذ عملية شمولية من المراجعة والتشاور، سواء داخل حرآة ال

وقد جرت مراجعة المنهجية التي خضعت إلى عملية التحديث، آما جرت المصادقة عليها من خالل تقييم . الخارجيين
 . إحصائي مستقل

مما فيها بناء المؤشر، وفر قدرًا أآبر من الوضوح حيال الكيفية التي يتم يعتمد مقاربة تويتم في مؤشر مدرآات الفساد 
 . البيانات المستمدة من المصادر بغية إدراجها ضمن هذا  تدريجتتبع الكيفية التي تتم من خاللها إعادة يزيد من سهولة 

 أن الدرجة التي يحرزها بلد ما على مؤشر مدرآات الفساد ستعمل بصورة أفضل على المحّدثةآما وتعني المنهجية 
ومع ذلك، ونظرًا لعملية .  الوقتورمرمع الفساد في القطاع العام لذلك البلد  مدرآاتطرأ على التغيرات التي تالتقاط 

 من مؤشر مدرآات 2011التي جرى إحرازها على نسخة العام  النتائجفإن التحديث التي طرأت على هذه المنهجية، 
 . 2012 الفساد مع تلك التي جرى إحرازها على مؤشر مدرآات ةالفساد لن تكون قابلة لمقارن

من  2012تلك التحديثات التي جرى إدخالها على المنهجية، فإنه سيتم عرض مؤشر مدرآات الفساد  إظهارجل أومن 
 نتائجويأتي ذلك ليظهر بصورة واضحة بأنه ال ينبغي العمل على مقارنة . 100-0بتدريج اآلن فصاعدًا بكونه مقياسًا 

نسخ السابقة لهذا المؤشر مع تلك التي يتم إحرازها على نسخة ال من اه من مؤشر مدرآات الفساد وغير2011نسخة 
  1. من هذا المؤشر2012

 
 

 تحسين أساليب وأدوات البحث  العمل علىمواصلةب التزام منظمة الشفافية الدولية المحّدثةاالنتقال إلى المنهجية يعكس 
 . آان ذلك ممكنًاأينما وحينما الخاصة بها 

 تفاصيل التحديث

التي جرى إلى البلدان األخرى  منسوبةأو منطقة/ مؤشر مدرآات الفساد سابقًا على مدرآات الفساد في آل بلدارتكز لقد 
وقد عزي ذلك إلى أن المؤشر قد سجل رتبة آل بلد في آل مصدر من مصادر .  على هذا المؤشرنتائجها ورتبهاإدراج 

على هذا المؤشر تعتمد اعتمادًا آبيرًا على التغيرات التي تطرأ على حرزها البلد التي ي النتائجآانت البيانات، بحيث 
 م، فإننا سنلجأ إلى استخدا2012العام بدءًا بو. مجموع النقاط التي تحرزها البلدان حول ذلك البلد على هذا المؤشر

الكيفية التي جرى من األولية من آل مصدر من مصادر البيانات، والتي توفر قدرًا أآبر من الشفافية حيال  النتائج
                                                            

  . استعملت سابقًا، لم يكن ممكنًا مقارنة النتائج للمؤشر عبر الزمنحسب النسخ التي 1
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الوقت على مع مرور  على مؤشر مدرآات الفساد وتمكين العمل على تسجيل التغييرات التي تطرأ بناء النتائجخاللها 
 .   نحو أفضل

لقد اعتمدت النسخ السابقة من مؤشر مدرآات الفساد على ما يتجاوز قيمة عام واحد من البيانات المستمدة من مسوحات 
رية، حيث جاءت البيانات التي تغطي فترة تتجاوز العام الواحد ضمن فترة البيانات التي يغطيها مؤشر األعمال التجا

، فإننا سنلجأ فقط إلى استخدام قيمة البيانات التي تغطي أحدث األعوام 2012وبدءًا من العام . مدرآات الفساد
 ى إظهار التغييرات التي تطرأ من عام آلخروهذا سيعمل عل. والمستمدة من آل مصدر من مصادر البيانات لكل بلد

 . على نحو أفضل

منظمة الشفافية نشرتها ، يرجى االطالع على الوثائق األخرى التي المحّدثةوللحصول على عرض أوفى للمنهجية 
 :الدولية حول التحديث الذي أجرته على مؤشر مدرآات الفساد

 نبذة مختصرة حول المنهجية

  مذآرة فنية حول المنهجية

 

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

