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عالم خال من  ُتشكل الشفافية الدولية حركة عالمية تحمل رؤية واحدة: 
الفساد على مستوى الحكومات، وأوساط األعمال، والمجتمع المدني 

وتقود منظمتنا جهود مكافحة الفساد لُتترجم  والحياة اليومية للناس, 
هذه الرؤية إلى واقع ملموس، وذلك عن طريق أكثر من فرع وطني في 

أنحاء العالم وأمانة المنظمة ومقرها في برلين.

 © هذا العمل الصادر عن منظمة الشفافية الدولية سنة 2019
CC BY-ND 4.0 ُمرخص له بموجب 

 ISBN: 978-3-96076-117-4
ُطبع على ورق أعيد تدويره بنسبة 100%.

ُيفترض أن تكون  ُبذلت كل الجهود الممكنة للتحقق من دقة البيانات الُمدرجة في هذا التقرير.  
كل المعلومات الواردة في هذا التقرير صحيحة بتاريخ يناير 2019.

ولكن، ال تتحمل منظمة الشفافية الدولية مسؤولية اي تبعات تنجر عن استخدام هذه البيانات 
ألغراض أخرى أو في سياقات أخرى.

وقعت االستعانة بالدعم السخي لشركة EY في إعداد مؤشر مدركات الفساد 2018.



مؤشر مدركات 
الفساد 2018

يقيس مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مستويات 
ويستند المؤشر إلى 13 استطالعا في  الفساد في القطاع العام في 180 دولة ومنطقة. 
و100 )األكثر نزاهة(. صفوف رجال األعمال والخبراء على مقياس يتراوح بين 0 )األكثر فسادا( 

حيث حصل أكثر من ثلثي الدول  وتعكس نتائج المؤشر لألسف صورة قاتمة اعتدنا عليها: 
ولعل األسوأ يكمن في أن  على درجة تقل عن 50 نقطة، وبلغ معدل الدرجات 43 نقطة. 

األغلبية الساحقة للدول الخاضعة للتقييم لم ُتحرز سوى تقدم طفيف أو لم تحرز أي تقدم 
ولم ُتحقق سوى 20 دولة تقدما ملحوظا في السنوات األخيرة. قّط. 

طالما أن الفساد متواصل وال يخضع معظمه ألي رقابة، ستبقى الديمقراطية 
ُمهددة في أنحاء العالم.

"ينخر الفساد في  وأفادت باتريشا موريرا، المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية، قائلة: 
الديمقراطية شيئا فشيئا ليؤدي في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة ينال فيها الفساد من 
"في ظل  وأضافت قائلة:  المؤسسات الديمقراطية لتصبح ضعيفة وأقل قدرة على مكافحته." 
ما نراه من تهديد للمؤسسات الديمقراطية من قيادات ذات توجه استبدادي أو شعبوي غالبا، 

يتعين أن نبذل جهدا أكبر لتعزيز الضوابط والتوازنات ولحماية حقوق المواطنين."

المواطنون ُيطالبون بالشفافية

كشفت االحتجاجات األخيرة المناهضة للفساد في منغوليا ورومانيا وغواتيماال عن الغضب 
الواضح في صفوف الرأي العام إزاء سوء استغالل السلطة الذي يمارسه السياسيون، وإزاء 
كما تسبب غضب الناخبين من انتشار الفساد في  سعيهم للحد من إمكانية مساءلتهم.  

وعلى القادة الذين يطمحون  إعادة بلورة سياسات عدة دول خالل السنوات القليلة الماضية. 
إلى التمسك بزمام السلطة في ظل موجات االحتقان الحالية أاّل يكتفوا بمجرد التشدق 

بل يجب أن تصبح مكافحة الفساد عماد سياساتهم وإصالحاتهم. بالوعود بشأن مكافحة الفساد. 

"تكشف أبحاثنا عن وجود عالقة وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو: 
واضحة بين إرساء ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام."

"يمكن للفساد أن يستشري بشكل واسع حين تستند الديمقراطيات إلى وأردفت قائلة: 
أسس هّشة، وحين يستحوذ السياسيون الشعبويون والمناهضون للديمقراطية على هذه

المؤسسات ويستغلونها لمصلحتهم، وهو ما رأيناه في عدة بلدان."
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مؤشر مدركات الفساد 2018

1 الدنمارك   88

2 نيوزيلندا    87
3 فنلندا    85
3 سنغافورة    85
3 السويد   85
3 سويسرا    85
7 النرويج    84
8 هولندا    82
9 كندا   81
9 لوكسمبورغ   81

11 ألمانيا   80
11 المملكة المتحدة   80
13 أستراليا   77
14 النمسا   76
14 هونغ كونغ   76
14 آيسلندا   76
17 بلجيكا    75
18 إستونيا   73
18 آيرلندا   73
18 اليابان   73
21 فرنسا   72
22 الواليات المتحدة 

األمريكية  
71

23 اإلمارات العربية المتحدة   70
23 أوروغواي   70
25 باربادوس   68

52 ناميبيا   53
53 غرينادا   52
53 إيطاليا   52
53 ُعمان   52
56 موريشيوس   51
57 سلوفاكيا   50
58 األردن   49
58 المملكة العربية السعودية   49

60 كرواتيا   48
61 كوبا   47
61 ماليزيا   47
61 رومانيا   47
64 هنغاريا   46
64 ساوتومى وبرنسيبي   46
64 فانواتو   46
67 اليونان   45
67 الجبل األسود   45
67 السنغال   45
70 بيالروسيا   44
70 جامايكا   44
70 جزر سليمان   44
73 المغرب   43
73 جنوب إفريقيا   43
73 سورينام   43
73 تونس   43
77 بلغاريا   42

78 بوركينا فاسو   41

25 68

27 شيلي   67

28 سيشيل   66

29 جزر البهاما   65

30 البرتغال   64

31 بروني دار السالم    63

31 تايوان   63

33 قطر   62

34 بوتسوانا   61

34 إسرائيل   61

36 بولندا   60

36 سلوفينيا   60

38 قبرص   59

38 جمهورية التشيك   59

38 ليتوانيا   59

41 جورجيا   58

41 التفيا   58

41 سانت فنست وُجزر 
غرينادين  

58

41 إسبانيا   58

45 كابو فيردي   57

45 دومينيكا   57

45 كوريا الجنوبية   57

48 كوستا ريكا   56

48 رواندا   56

50 سانت لوسيا   55

51 مالطا   54

180 دولة
180 درجة

كيف كان 
أداء دولتك؟

ى 
تحليل النتائج عل
ي

الصعيد العالم

مدركات مستوى الفساد في القطاع العام 
في 180 دولة/إقليما في العالم.

  0-9       10-19    20-29    30-39    40-49    50-59    60-69    70-79    80-89     90-100  

الدرجة
األكثر 
فسادا

 األكثر 
نزاهة ال توجد 

بيانات

الرتبة اسم البلد/اإلقليمالدرجة
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تحليل النتائج على الصعيد العالمي

78 غانا   41

78 الهند   41

78 الكويت   41

78 ليسوتو   41

78 ترينداد وتوباغو   41

78 تركيا   41

85 األرجنتين   40

85 بنين   40

87 الصين   39

87 صربيا   39

89 البوسنة والهرسك   38

89 إندونيسيا   38

89 سري النكا   38

89 سوازيالند   38

93 غامبيا   37

93 غيانا   37

93 كوسوفو   37

93 مقدونيا   37

93 منغوليا   37

93 بنما   37

99 ألبانيا   36

99 البحرين   36

99 كولومبيا   36

99 الفلبين   36

99 تنزانيا   36

99 تايالند   36

105 الجزائر   35
105 أرمينيا   35
105 البرازيل   35
105 كوت ديفوار   35
105 مصر   35
105 السلفادور   35
105 بيرو   35
105 تيمور ليشتي   35
105 زامبيا   35
114 اإلكوادور   34
114 إثيوبيا   34
114 النيجر   34
117 مولدوفا   33
117 باكستان   33
117 فيتنام   33
120 ليبيريا   32
120 ماالوي   32
120 مالي   32
120 أوكرانيا   32
124 جيبوتي   31
124 الغابون   31
124 كزاخستان   31
124 المالديف   31
124 نيبال   31
129 جمهورية الدومينيكان   30
129 سيراليون   30

129 توغو   30

132 بوليفيا   29

132 هندوراس   29
132 قرغيزستان   29
132 الوس   29
132 ميانمار   29
132 باراغواي   29
138 غينيا   28
138 إيران   28
138 لبنان   28
138 المكسيك   28
138 بابوا 28
138 روسيا   28
144 جزر القمر   27
144 غواتيماال   27
144 كينيا   27
144 موريتانيا   27
144 نيجيريا   27
149 بنغالديش   26
149 جمهورية أفريقيا 

الوسطى  
26

149 أوغندا   26
152 أذربيجان   25
152 الكاميرون   25
152 مدغشقر   25
152 نيكاراجوا   25
152 طاجيكستان   25
157 إريتريا   24

158 موزمبيق   23
158 أوزبكستان   23
160 زيمبابوي   22
161 كمبوديا   20
161 جمهورية الكونغو 

الديمقراطية  
20

161 هايتي   20
161 تركمانستان   20
165 أنغوال   19
165 تشاد   19
165 الكونغو   19
168 العراق   18
168 فنزويال   18
170 بوروندي   17
170 ليبيا   17
172 أفغانستان   16
172 غينيا االستوائية   16
172 غينيا بيساو   16
172 السودان   16
176 كوريا الشمالية   14
176 اليمن   14
178 جنوب السودان   13
178 سوريا   13
180 الصومال   10
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مؤشر مدركات الفساد 2018

50/100

66/10032/100

43/100

88/100

87/100

10/100

14/100

13/100

85/100

85/100

85/100

85/100

13/100

14/100

 

01

04

02

05

03

06

176

179

177

180

178

06

الدول الحاصلة على أعلى المراتب

الدول التي حصلت على أدنى المراتب  

0100

0100

المعدل العالمي

الدنمارك
 نيوزيلندا 

فنلندا
 سنغافورة 

السويد
سويسرا

كوريا الشمالية
 اليمن 

جنوب السودان
 سوريا

الصومال

أوروبا الغربية 
واالتحاد األوروبي

أفريقيا جنوب 
الصحراء

2/3 الدول حصلت 
معدل درجات الدولعلى درجة أدنى من

المنطقة الحاصلة على أدنى درجةالمنطقة الحاصلة على أعلى درجة    

معدل الدرجات في المنطقة   معدل الدرجات في المنطقة  
منذ 2017    منذ 2017    
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تحليل النتائج على الصعيد العالمي

 

44

66

35

44

20

16

خالل السنوات 7 الماضية:

النتائج حسب المنطقة:

دولة
شهدت تحسنا*

دولة
شهدت تراجعا*

بقية البلدان أحرزت تقدما طفيفا أو لم تحرز أي تقدم
في معركتها ضد الفساد خالل السنوات الماضية

 8

األرجنتين

منذ 2015

 8

منذ 2013

كوت ديفوار

 7

منذ 2013

المكسيك

 9

منذ 2012

 9

هنغاريا

منذ 2012

غيانا

 6

منذ 2015

مالطا

منها:

منها:

* في هذه األمثلة الستة، نستعرض األعوام ما بين 2012 و 2018 التي وقعت فيها تغييرات ملحوظة احصائيا في الدرجة.

األمريكتان
معدل الدرجات

كندا )81/100( األعلى: 
فنزويال )18/100( األدنى: 

32
أفريقيا جنوب الصحراء

معدل الدرجات

سيشيل )66/100( األعلى: 
األدنى: الصومال )10/100(

39
الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

معدل الدرجات

األعلى:اإلمارات العربية المتحدة )70/100(
سوريا )13/100( األدنى: 

أوروبا الغربية
واالتحاد األوروبي

معدل الدرجات

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

أوروبا الشرقية
وآسيا الوسطى

معدل الدرجات

األعلى: جورجيا )58/100(
األدنى: تركمانستان )20/100(

آسيا والمحيط الهادئ
معدل الدرجات

األعلى: نيوزيلندا )87/100(
األدنى: كوريا الشمالية )14/100(
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مؤشر مدركات الفساد 2018

-29-8

41/100

-16-9

46/100

0

25

50

75

100

75

49

34 30

الفساد وأزمة الديمقراطية

"توصلت أبحاثنا إلى وجود عالقة واضحة بين إرساء ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام. يمكن 

للفساد ان يستشري بشكل واسع حين تستند الديمقراطيات إلى أسس هّشة، وحين يستحوذ السياسيون الشعبويون 
والمناهضون للديمقراطية على هذه المؤسسات ويستغلونها لمصلحتهم، وهو ما رأيناه في عدة بلدان."

ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية

مؤشر الديمقراطية لعام 2018 )وحدة التحريات االقتصادية لمجموعة إيكونوميست(

تغير في درجة 
الديمقراطية 

2012-2018

 تغير في درجة
مؤشر مدركات 

الفساد 2012-2018

 تغير في درجة
مؤشر مدركات 

الفساد 2012-2018

تغير في درجة 
الديمقراطية 

2012-2018

ولم  إن القضاء على الفساد أمر ضروري إلرساء ديمقراطية سليمة. 
تحصل أي ديمقراطية كاملة على درجة تقل عن 50 نقطة في مؤشر 

وبالمثل، ال نجد سوى قلة قليلة من الدول التي تتسم  مدركات الفساد. 
بطابع استبدادي ضمن الدول التي حققت درجة أعلى من 50 نقطة. 

سجلت الدول التالية تراجعا على مستوى سالمة مقوماتها 
وعلى مستوى رقابتها على الفساد: الديمقراطية* 

ُتمثل كل نقطة في هذا الرسم البياني درجات الدول في مؤشر 
أما األرقام التي ُوضعت في دوائر فهي ُتمثل  مدركات الفساد. 

معدل درجات المؤشر لكل نظام سياسي.

ديمقراطية كاملة

الدرجة الدرجة

Freedom House عن فريدوم هاوس *

ديمقراطية معيبة  نظام هجين  نظام استبدادي

الفساد ُيقّوض الديمقراطية

20
18

اد 
س

لف
ت ا

ركا
مد

شر 
مؤ

هنغارياتركيا
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تحليل النتائج على الصعيد اإلقليمي

90 - 100
80 - 89
70 - 79
60 - 69
50 - 59
40 - 49
30 - 39
20 - 29
10 - 19
0 - 9
No data

Highly  
Corrupt

Very 
Clean

2014 CPI Score

85 غيانا   40

93 بنما   37

93 كولومبيا   37

99 البرازيل   36

105 السلفادور   35

105 بيرو   35

105 اإلكوادور   35

114 جمهورية الدومينيكان   34

129 بوليفيا   30

132 هندوراس   29

132 باراغواي   29

132 المكسيك   29

138 غواتيماال   28

144 نيكاراجوا   27

152 هايتي   25

161 فينيزويال   20

168 فينيزويال   18

9 كندا 81

22 الواليات المتحدة 
األمريكية  

71

23 أوروغواي   70

25 باربادوس   68

27 شيلي   67

29 جزر البهاما   65

41 سانت فنست وُجزر 
غرينادين  

58

45 دومينيكا   57

48 كوستا ريكا   56

50 سانت لوسيا   55

53 غرينادا   52

61 كوبا   47

70 جامايكا   44

73 سورينام   43

78 ترينداد وتوباغو   41

44/100

تحليل النتائج على الصعيد اإلقليمي

المعدل العام

دول تحت المجهر
 سجلت الواليات المتحدة األمريكية تراجعا بأربع نقاط منذ السنة

 الماضية وبالتالي تحصل على أدنى درجة لها ضمن مؤشر مدركات 
ويندرج هذا التراجع ضمن فترة تشهد فيها  الفساد في سبع سنوات. 

الواليات المتحدة مخاطر تهدد منظومتها القائمة على الضوابط 
والتوازنات وتدهور المعايير األخالقية في أعلى مستويات السلطة.

يتواصل فشل منطقة األمريكتين في إحراز أي تقدم حقيقي في 
حيث تقوم قيادات شعبوية بتحويل المشهد  مكافحة الفساد. 

ويكمن الخطر في طريقة تعامل هذه  السياسي في المنطقة. 
القيادات مع اإلعالم والمجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية. 

وأصبح هناك احتمال بأن تفقد كل هذه الجهات قدرتها على 
ممارسة دورها الرقابي وإحداث التوازن في مجال مكافحة الفساد.

الرتبة اسم البلد/اإلقليمالدرجة

األمريكيتان
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مؤشر مدركات الفساد 2018

90 - 100
80 - 89
70 - 79
60 - 69
50 - 59
40 - 49
30 - 39
20 - 29
10 - 19
0 - 9
No data

Highly  
Corrupt

Very 
Clean

2014 CPI Score

89 سري النكا   38

93 منغوليا   37

99 الفلبين   36

99 تايالند   36

105 تيمور ليشتي   35

117 باكستان   33

117 فيتنام   33

124 المالديف   31

124 نيبال   31

132 الوس   29

132 ميانمار   29

138 بابوا غينيا الجديدة   28

149 بنغالديش   26

161 كمبوديا   20

172 أفغانستان   16

176 كوريا الشمالية   14

2 نيوزيلندا   87

3 سنغافورة   85

13 أستراليا   77

14 هونغ كونغ   76

18 اليابان   73

25 بوتان   68

31 بروني دار السالم   63

31 تايوان   63

45 كوريا الجنوبية   57

61 ماليزيا   47

64 فانواتو   46

70 جزر سليمان   44

78 الهند   41

87 الصين   39

89 إندونيسيا   38

دول تحت المجهر
بعد خروج مظاهرات حاشدة ُتندد بالفساد 
وإقبال الناخبين على الصناديق في الهند 

وماليزيا والمالديف وباكستان، انبثقت حكومات 
جديدة وُأدخلت إصالحات تهدف إلى مكافحة 
ولكن هذه التطورات المشجعة في  الفساد. 

المنطقة لم ُتترجم بعد إلى إجراءات على أرض 
الواقع، خاصة على مستوى مكافحة األساليب 

الُملتوية التي تظهر في حاالت الفساد الكبير.

تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعثرا في جهود مكافحة 
ويعود هذا التعّثر الُمتوقع إلى ضعف المؤسسات  الفساد. 

الديمقراطية والقوانين وآليات تطبيق القوانين وهو ما ساهم 
ولكن تجدر اإلشارة إلى تفاوت  في ارتفاع مستويات الفساد. 

أساليب مكافحة الفساد في هذه المنطقة إلى حد كبير، حيث 
نجد دولتين منها ضمن الدول العشر األكثر نزاهة، ودولتين 

منها ضمن الدول العشر األكثر فسادا في العالم. 44/100
المعدل العام

آسيا والمحيط 
الهادئ

الرتبة اسم البلد/اإلقليمالدرجة
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تحليل النتائج على الصعيد اإلقليمي
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41 جورجيا   58

67 الجبل األسود   45

70 بيالروسيا   44

78 تركيا    41

87 صربيا    39

89 البوسنة والهرسك    38

93 كوسوفو    37

93 مقدونيا    37

99 ألبانيا    36

105 أرمينيا    35

117 مولدوفا    33

120 أوكرانيا    32

124 كزاخستان    31

132 قرغيزستان    29

138 روسيا    28

152 أذربيجان    25

152 طاجيكستان    25

158 أوزبكستان    23

161 تركمانستان   20

دول تحت المجهر
بعد خروج مظاهرات حاشدة ُتندد بالفساد 
وإقبال الناخبين على الصناديق في الهند 

وماليزيا والمالديف وباكستان، انبثقت حكومات 
جديدة وُأدخلت إصالحات تهدف إلى مكافحة 
ولكن هذه التطورات المشجعة في  الفساد. 

المنطقة لم ُتترجم بعد إلى إجراءات على أرض 
الواقع، خاصة على مستوى مكافحة األساليب 

الُملتوية التي تظهر في حاالت الفساد الكبير.

حصلت أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى على ثاني 
أدنى درجة على مستوى المناطق في مؤشر 

وقد  مدركات الفساد، بعد أفريقيا جنوب الصحراء. 
سجلت تقريبا كل دولة من دول المنطقة 45 

نقطة أو أقل على مائة نقطة، وبالتالي ال ُيمكن 
ومن  الحديث عن تقدم كبير في مكافحة الفساد. 
شأن غياب اإلرادة السياسية وضعف المؤسسات 

ونقص الحريات السياسية أن تساهم عموما 
في مناخ يزدهر فيه الفساد دون أن يلقى ذلك 

معارضة ملحوظة. 35/100
المعدل العام

أوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى

الرتبة اسم البلد/اإلقليمالدرجة
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مؤشر مدركات الفساد 2018
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78 الكويت   41

99 البحرين   36

105 الجزائر   35

105 مصر   35

138 إيران   28

138 لبنان   28

168 العراق   18

170 ليبيا   17

176 اليمن   14

178 سوريا   13

23 اإلمارات العربية المتحدة   70

33 قطر   62

34 إسرائيل   61

53 ُعمان   52

58 األردن   49

58 المملكة العربية 
السعودية  

49

73 المغرب   43

73 تونس 43

39/100

يبقى واقع مكافحة الفساد في الشرق األوسط وشمال 
وال ُيستغرب استشراء الفساد وترسخه في  أفريقيا قاتما. 

المنطقة نظرا للقمع الذي تمارسه الدول على الحريات 
المدنية وعدم احترام الدول منذ عشرات السنين للعقد 

وعلى القيادات أن ُتعزز منظومة  االجتماعي مع المواطنين. 
الضوابط والتوازنات وأن تدعم حقوق المواطنين وتفي 

بالتزاماتها على مستوى مكافحة الفساد.

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

المعدل العام

دول تحت المجهر

أدت االحتجاجات الشعبية في األردن إلى إقالة رئيس الوزراء، ولكن 
ويعيق  الحكومة لم تِف بعد بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الفساد. 
وجود أطراف مؤّثرة وذات نفوذ جهود مكافحة الفساد التي تبذلها 

وعلى الحكومة أن تعمل في المرحلة القادمة على تحقيق  الحكومة. 
االستقاللية المالية واإلدارية للمؤسسات الحكومية وأن تحمي 

المجتمع المدني وحرية التعبير.

الرتبة اسم البلد/اإلقليمالدرجة
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تحليل النتائج على الصعيد اإلقليمي

32/100
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85 بنين   40

89 سوازيالند   38

93 غامبيا   37

99 تنزانيا   36

105 كوت ديفوار   35

105 زامبيا   35

114 إثيوبيا   34

114 النيجر   34

120 ليبيريا   32

120 ماالوي   32

120 مالي   32

124 جيبوتي   31

124 الغابون   31

28 سيشيل   66

34 بوتسوانا   61

45 كابو فيردي   57

48 رواندا   56

52 ناميبيا   53

56 موريشيوس   51

64 ساوتومى وبرنسيبي   46

67 السنغال   45

73 جنوب إفريقيا   43

78 بوركينا فاسو   41

78 غانا   41

78 ليسوتو 41

129 سيراليون  30

129 توغو   30

138 غينيا   28

144 جزر القمر   27

144 كينيا   27

144 موريتانيا   27

144 نيجيريا   27

149 جمهورية أفريقيا 
الوسطى  

26

149 أوغندا   26

152 الكاميرون   25

152 مدغشقر   25

157 إريتريا   24

158 موزمبيق   23

160 زيمبابوي 22

161 جمهورية الكونغو 
الديمقراطية  

20

165 أنغوال   19

165 تشاد   19

165 الكونغو   19

170 بوروندي   17

172 غينيا االستوائية   16

172 غينيا بيساو   16

172 السودان   16

178 جنوب السودان   13

180 الصومال 10

سجلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أدنى 
الدرجات مقارنة ببقية المناطق المشمولة بمؤشر 

مدركات الفساد، وقد فشلت هذه المنطقة 
في ترجمة االلتزامات بمكافحة الفساد إلى 
وفي منطقة  أي تقدم حقيقي وملموس. 

تتسم بتناقضات صارخة على الصعيد السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي، ال تزال عدة دول فيها 

تعاني من عدم فعالية المؤسسات وضعف القيم 
الديمقراطية، وهو ما ُيهدد جهود مكافحة 

الفساد.

أفريقيا جنوب 
الصحراء

المعدل العام

دول تحت المجهر
على الرغم من الركود الذي تتسم به 

جهود مكافحة الفساد في المنطقة، 
إال أن هناك بعض التطورات السياسية 

الواعدة خاصة في أنغوال وبوتسوانا 
ففي  وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا. 
جنوب إفريقيا، ظهرت بعض الخطوات 

اإليجابية على غرار إشراك المواطن 
وفتح تحقيقات رسمية في قضايا 

فساد، ومن جهة أخرى هناك بادرة 
أمل في وعود القيادات الجديدة في 

أنغوال باعتماد إصالحات لمكافحة 
الفساد.

الرتبة اسم البلد/اإلقليمالدرجة
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مؤشر مدركات الفساد 2018

90 - 100
80 - 89
70 - 79
60 - 69
50 - 59
40 - 49
30 - 39
20 - 29
10 - 19
0 - 9
No data

Highly  
Corrupt

Very 
Clean

2014 CPI Score

30 البرتغال   64

36 بولندا   60

36 سلوفينيا   60

38 قبرص   59

38 جمهورية التشيك   59

38 ليتوانيا   59

41 التفيا   58

41 إسبانيا   58

51 مالطا   54

53 إيطاليا   52

57 سلوفاكيا   50

60 كرواتيا   48

61 رومانيا   47

64 هنغاريا   46

67 اليونان   45

77 بلغاريا 42

1 الدنمارك   88

3 فنلندا   85

3 السويد   85

3 سويسرا   85

7 النرويج   84

8 هولندا   82

9 لوكسمبورغ   81

11 ألمانيا   80

11 المملكة المتحدة   80

14 النمسا   76

14 آيسلندا   76

17 بلجيكا   75

18 إستونيا   73

18 آيرلندا   73

21 فرنسا 72

66/100

في حين حققت أوروبا الغربية واالتحاد 
األوروبي أداء أفضل من بقية المناطق في 

العالم، إال أن الطريق ما تزال طويلة أمام 
هذه المنطقة لتتمكن من التصدي للفساد 
حيث أن عدم إعطاء األولوية  على نحو فعال. 

لوضع إصالحات لمكافحة الفساد باالقتران مع 
صعود الخطابات الشعبوية وإضعاف المؤسسات 

الديمقراطية في عدة دول، يستوجب ضرورة 
تجديد جهود مكافحة الفساد.

أوروبا الغربية 
واالتحاد األوروبي

المعدل العام

الرتبة اسم البلد/اإلقليمالدرجة

دول تحت المجهر
سجلت جمهورية التشيك تحسنا ُمّطردا في درجتها ضمن مؤشر 

مدركات الفساد منذ سنة 2014، ولكن األحداث التي شهدها العام 
وقد ُأدين  الماضي قد تعكس هشاشة الُمكتسبات التي حققتها. 

رئيس الوزراء بتهمة تضارب المصالح في عالقته بمؤسساته اإلعالمية. 
هم بتضارب المصالح لعالقته بشركة تلقت أمواال بالماليين  كما اتُّ

بعملة اليورو من الدعم المالي الذي يقدمه االتحاد األوروبي.



شارك معنا في 
إحداث التغيير

ما رأيك في ترتيب بلدك ضمن مؤشر مدركات الفساد؟ 
تابعونا، وشاركونا آراءكم وأفكاركم عن الفساد في 

مختلف أنحاء العالم على وسائل التواصل االجتماعي.

زوروا موقعنا لمعرفة المزيد عن عملنا في أكثر 
من 100 بلد واشتركوا للحصول على آخر مستجدات 

نشاطنا في مكافحة الفساد. 

تبرعاتكم ستساعدنا على تقديم الدعم لآلالف من 
ضحايا الفساد وستساهم في تطوير آليات وإجراء 

كما أنها سُتساعدنا على  أبحاث جديدة عن الفساد. 
مساءلة الحكومات والشركات وحملها على االلتزام 

إن هدفنا هو تحقيق العدل واإلنصاف في  بوعودها. 
العالم، ومساعداتكم هي التي سُتمكننا من ذلك.

شاركنا رأيك

وّسع معارفك

تبّرع

facebook.com/TransparencyInternational/ 
twitter.com/anticorruption/ 

linkedin.com/company/transparency-international/
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youtube.com/user/TransparencyIntl/ 

transparency.org

transparency.org/donate
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