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للشفافية الدولية(CPI)مؤشر مدركات الفساد 

1995تم تطوير المؤشر عام ❖

يوصف المؤشر على انه مركب❖

الهدف قياس مدركات الفساد في القطاع العام❖

بلدان العالمعدد كبير منيتم في ❖

(مصدر13حاليا )مصادر البيانات متعددة ❖

تطور مستمر في المنهجية❖



للمنتدى االقتصادي العالمي( GCR)التنافسية العالميةتقرير

نتاج وتوزيع يبحث في بيئة االداء االقتصادي نحو امكانية االستدامة واستمرار النمو في اال❖

...الدخل

ث تم اعادة تم اعادة النظر في المنهجية ليتالئم مع واقع التباين بين اقتصادات العالم حي❖

ي تعيشها النظر في الوزن المتساوي للمكونات الفرعية وكذلك مرحلة النمو االقتصادي الت

:الدول

(المؤسسات، البنية التحتية، البيئة االقتصادية)البيئة الممكنة ❖

(حجم السوق، االسواق المالية، سوق العمل، فعالية انتاج السوق)السوق ❖

(الصحة والتعليم)الراسمال االجتماعي ❖

االبتكار والتطور❖



للبنك الدولي( WWGI)امة لحكلالعالميةمؤشراتال

تعتمد بيانات مؤشرات الحكم على مسوح ودراسات حول جودة الحكم❖

تعتمد البيانات على وجهات نظر مواطنين وشركات وخبراء❖

ؤسسات يتم جمع البيانات من جهات مختلفة مثل مراكز تنفيذ المسوح، مراكز ابحاث، م❖

غير حكومية منظمات دولية وشركات في القطاع الخاص

تقرار القانون، التشريعات، فعالية الحكومة، االسحكم: قواعد بيانات فرعية6تشمل ❖

السياسي، المشاركة، السيطرة على الفساد

يتم تغطية جميع الدول والمناطق في العالم❖



للشفافية الدولية(BPI)الرشوة يمؤشر دافع

الدولذه في هالتي يكون مقرها أن تدفع الشركات الدولية مدى إمكانية رة حسب الدول المصد  أهم تصنيف ❖

.  الناشئةالسوق اقتصاداتأبرز حكوميين في الولين ؤمسكبار الرشاوى ل

.  اإلعالم كمقياس لمساهمة الدول المتطورة في مشاكل الفساد في الدول الناميةمشهور ب❖

.موضوعيةإدراكية أو . ةخارجي/خبراء/، مصادر داخليةةثانوي/ة، أوليةإداري/حومس❖

1999تم جمعها عام : أول بيانات❖

ع أو األكثر، الرجاء تحديد كم هو احتمال أن تدفالذي تعرفه في قطاع األعمال ":التالياستخدم السؤال❖

فينيف د التصيحدتل" ل في هذا البلد؟اعمأتعرض شركات من الدول التالية رشاوى لكسب أو االحتفاظ ب

الرشاوى من الناشئة أن يصنفوا سلوك دفعاإلقتصاداتفي المجيبينيسأل المسح . مؤشر دافعي الرشاوى

.  قبل شركات من الدول المتقدمة

.10إلى 0المقياس المستخدم يتراوح من ❖



لمنظمة النزاهة العالمية ( GIR)النزاهة العالميةتقرير

وصول وامةتقييم وجود وفعالية اآلليات التي تمنع استغالل السلطة وتعزز النزاهة الع❖

ة لمحاربالالزمةوالمؤسسات الرشيد آليات الحكم يحدّد.المواطنون إلى حكومتهم

.لالدووعية حول الفساد في إضافة إلى تقارير استقصائية عالية النالفساد، 

.  النظراءمن خالل آلية مراجعةيعّزز ن، وخبراء محلييجريه تقييم ❖

.ناشئةالسواق اً للمساعدات واألتلقيوبشكل خاص أكثر الدول بلدا حول العالم، +40❖

ة الوتيرة المعلنة لجمع البيانات هي سنوي. 2004نشرت .2003أول بيانات تم جمعها ❖

2006منذ

ومقاربة قياسنوعية استقصائية عالية القارير بين ت Global Integrityجمعت❖

واطنون الميمكن أن يلجأ إليهالتقييم المؤسسات والممارسات التي وتصنيف معّمقة 

ين قوانالوجود أي : يقيّم مؤشر النزاهة العالمية نقيض الفساد. لمساءلة حكوماتهم

.نفيذهاتطبيقاتها وت، إضافة إلى أو كبح الفسادمنعلالهادفةليات اآلمؤسسات والو



المركز االوروبي لبحوث مكافحة الفساد وبناء الدول( IPI)مؤشر النزاهة العامة 

مؤشرات وسيطة ❖

عالمات10إلى 1من ❖

:مكونات6❖

العبء اإلداري•

اإلنفتاح التجاري•

شفافية الموازنة •

إستقالل القضاء•

اإللكترونية-المواطنة•

حرية اإلعالم•

جمع بيانات من تقارير ومؤشرات موجودة❖
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EURNA: EU & Norway & USA; EAP: East & South Asia & Pacific; ECA: Eastern Europe & Central Asia;
LAC: Latin America & Caribbean; MENA: Middle East & North Africa; SSA: Sub-Saharan Africa
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