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ملخص تنفيذي

يكشــف مؤشــر مــدركات الفســاد للعــام  2019عــدداً صادمــاً مــن الــدول التــي تقــوم
بقليــل مــن التحســينات أو ال تقــوم أبــداً بأيــة تحســينات فــي ســبيل معالجــة الفســاد،
ويقتــرح تحليلنــا بضــرورة تخفيــض مقــدار األمــوال الطائلــة التــي يتــم انفاقهــا علــى
السياســة ،وضــرورة تعزيــز عمليــات صنــع القــرار السياســي كونهمــا ضروريــان للحــد
مــن الفســاد.

في العام الماضي ،اكتسبت حركات

مستويات الدولة ،الى الرشوة الصغيرة

زخما ،حيث انضم الماليين من الناس

األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم،

وال يجدر بالقوة اإلقتصادية أو النفوذ

ويغذي هذا
والمؤسسات الفاسدةُ .
اإلحباط إنعدام الثقة المتنامي بالحكومة

والموارد ،إنما يتعين القيام بذلك عن

مكافحة الفساد في أنحاء العالم

للحديث وبشكل علني عن الفساد في
حكوماتهم.
واحتلت االحتجاجات التي امتدت من

أمريكا الالتينية وشمال إفريقيا وأوروبا

الشرقية ،إلى الشرق األوسط وآسيا

الوسطى عناوين الصحف عندما خرج

المواطنون في مسيرات بسانتياغو وبراغ
وبيروت ،ومجموعة من المدن األخرى
للتعبير عن استيائهم في الشوارع.

فمن اإلحتيال الذي يحدث في أعلى

100

التي تمنع الوصول الى الخدمات العامة
حيث سئم المواطنون من القيادات

ويضعف ثقة الجمهور بالقادة السياسيين
ُ

الواسعة في عملية صنع القرار السياسي.
السياسي أن يحددان السياسات العامة
طريق التشاور العادل والتوزيع المنصف
للموازنة.

والمسؤولين المنتخبين والديمقراطية.

وتتحدث حالة الفساد الراهنة عن الحاجة

إلى المزيد من النزاهة السياسية في
العديد من الدول .وللظفر بأية فرصة

لكبح الفساد ،حيث يتعين على الحكومات
تعزيز التوازنات ،والحد من تأثير األموال

يستخدم مؤشر مدركات
الفساد مقياس يتراوح
بين  0و 100

0

الطائلة على السياسة وضمان المساهمة

 100تعنــي خاليــة كليــا مــن الفســاد و  0تعنــي فاســدة
جــدا.

180

دولة

أســند مؤشــر مــدركات الفســاد درجــات لـــ 180دولــة وإقليــم
وفقــا لمســتويات الفســاد المدركــة فــي القطــاع العــام
وطبقــا للخبــراء والقائميــن علــى األعمــال التجاريــة.

معدل الدرجات

 2/3من الدول حصلت على
أقل من

/100

/100

43

50
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التوصيات
للقضــاء علــى الفســاد واســتعادة الثقــة فــي السياســة والسياســيين ،مــن الضــروري منــع أو ســد ثغــرات فــرص الفســاد السياســي
وتعزيــز نزاهــة النظــم السياســية .وتوصــي منظمــة الشــفافية الدوليــة بمــا يلــي:

$

تعزيز النزاهة اإلنتخابية
حتى تكون الديمقراطية فاعلة ضد

ولمنع اإلفراط المالي والنفوذ في

على الحكومات التقليل من التأثير غير

الفساد ،على الحكومات الضمان بأن

السياسة ،على الحكومات تحسين وتنفيذ

المبرر في صنع السياسات من خالل

منع ومعاقبة شراء األصوات والمعلومات

األحزاب السياسية الكشف عن مصادر

وغيرها من مصالح المسؤولين في

تكون اإلنتخابات حرة ونزيهة ،حيث يعتبر
المضللة ضرورة إلعادة بناء الثقة في

الدولة وضمان قدرة المواطنين على

استخدام أصواتهم لمعاقبة السياسيين
الفاسدين.

قوانين الحمالت بشكل صحيح .وعلى

دخلها وأصولها والقروض التي حصلت
المستقلة ومنحها صالحيات أقوى وتوفير

كافية للمسؤولين السابقين قبل ممارسة

عليها ،و تمكين المؤسسات الرقابية
الموارد واالمكانيات الالزمة لعملها.

تمكين المواطنين
على الحكومات حماية الحريات المدنية

على الحكومات إنشاء آليات لضمان عدم

والتعبير وتكوين الجمعيات .وعلى

الحكومات إشراك المجتمع المدني

والمبلغين
وحماية المواطنين والناشطين
ُ
عن الفساد والصحفيين خالل رصد الفساد
وكشفه.

تعزيز الضوابط والتوازنات

في الفصل بين السلطات
على الحكومات تعزيز الفصل بين

السلطات ،وتعزيز استقالل القضاء
والحفاظ على الضوابط والتوازنات.

تشديد الرقابة على المصالح المالية
الدولة .وعلى الحكومات أيضا معالجة

التصدي للمعاملة التفضيلية

والسياسيةـ بما يشمل حرية الرأي

5

ضبط التمويل السياسي

إدارة تضارب المصالح

“األبواب الدوارة” وإقامة فترات زمنية

أي دور في صنع السياسات والضمان بأن
وتصادق بشكل مالئم.
القوانين تطبق ُ

تأطير نشاطات جماعات
الضغط

على الحكومات تعزيز الوصول المفتوح

تقديم الخدمات وتخصيص الموارد العامة

والهادف الى صنع القرار والتشاور مع

تجاه مجموعات المصالح الخاصة على

جماعات الضغط و ممثلي بعض المصالح

بدافع العالقات الشخصية أو المحاباة
حساب الصالح العام األشمل.

نطاق واسع من المجموعات ،إلى جانب
الخاصة .ويجدر بأنشطة المشاورات أن

تكون علنية ومتاحة للمشاركة العامة.

منظمة الشفافية الدولية

أبرز النتائج العالمية

ُيظهــر مؤشــر مــدركات الفســاد لهــذا العــام أن الفســاد ينتشــر علــى نطــاق واســع فــي البلــدان التــي يمكــن أن
تتدفــق فيهــا األمــوال الطائلــة بحريــة فــي الحمــات االنتخابيــة ،وحيثمــا تســتمع الحكومــات فقــط إلــى أصــوات

األفــراد األثريــاء أو ممــن لهــم عالقــات جيــدة.

اإلقليم الذي سجل درجات أدنى

اإلقليم الذي سجل درجات أعلى

افريقيا جنوب الصحراء

أوروبا الغربية واإلتحاد األوروبي

32

/100

معدل الدرجة اإلقليمية
منذ 2018

66

/100

معدل الدرجة اإلقليمية
منذ 2018
6
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100

0

أعلى الدول
أدنى الدول

 01الدنمارك

87/100

 02نيوزيالندا

87/100

 03فنلندا

86/100

 04سنغافورة

85/100

 05السويد

85/100

 06سويسرا

85/100

 176فنزويال

16/100

 177اليمن

15/100
13/100

 178سوريا

12/100

 179جنوب السودان

9/100

 180الصومال
100

0

المعدل العالمي

ُيصنف المؤشر  180دولة ومنطقة وفقا

المدركة في القطاع
لمستويات الفساد ُ
العام ،وبحسب الخبراء ورجال األعمال.

وهو يستخدم مقياس من صفر إلى ،100
حيث  0فاسدة جدا و 100خالية كليا من

وبالتشابه مع السنوات السابقة ،تشير

البيانات إلى أنه بالرغم من بعض التقدم،

ثلثي الدول في مؤشر مدركات الفساد

لهذا العام ،وبمعدل  43درجة فقط.

الصومال وجنوب السودان وسوريا،

إال انه ما تزال غالبية الدول تتقاعس في

حيث أسندت لها درجات  9و 12و13

العام.

 15وفنزويال  16والسودان  ،16وغينيا

المعالجة الفاعلة للفساد في القطاع

الفساد.
وأسندت درجات دون ال  50ألكثر من

أما البلدان األدنى على المؤشر هي:

أعلى الدول على المؤشر هي نيوزيلندا

على التوالي .ويتبع هذه الدول اليمن
االستوائية  16وأفغانستان .16

والدنمارك ،حيث سجل كل منهما 87

درجة ،تالهما فنلندا  ،86وسنغافورة ،85
والسويد  ،85وسويسرا 85

علــى الحكومــات أن تقــوم بمعالجــة عاجلــة للــدور الفاســد لألمــوال

الطائلــة فــي تمويــل األحــزاب السياســية والتأثيــر المفــرط الــذي
تمارســه علــى أنظمتنــا السياســية.

ديليا فيريرا روبيو

رئيسةمجلس اإلدارة

منظمة الشفافية الدولية

Photo: World Economic Forum / Benedikt von Loebell https://flic.kr/p/H4VYaw CC BY-NC-SA 2.0
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منذ 2012

22
21

الدول التي تحسنت*
من ضمنها:

اليونان ()+12

غيانا ()+12

استونيا ()+10

الدول التي تراجعت
من ضمنها:
كندا ()-7

نيكارغوا ()-7

استراليا ()-8

أحرزت الدول المتبقية القليل من
التقدم أو عدم التقدم في مكافحة
الفساد خالل السنوات األخيرة

خالل األعوام الثمانية الماضية ،قامت

 22دولة فقط بتحسين درجاتها على

مؤشر مدركات الفساد بشكل ملحوظ ،من

ضمنها اليونان وغيانا وإستونيا .وفي

نفس الفترة ،إنخفضت بشكل كبير درجات
 21دولة ،من ضمنها كندا وأستراليا

ونيكاراغوا .وفي البلدان الـ  137المتبقية،

أظهرت مستويات الفساد القليل من
التغيير أو انعدامه.

* فــي هــذه األمثلــة الســتة ،تغيــرت درجــة الدولــة
بشــكل كبيــر بين عامــي  2012و.2019

النتائج حسب اإلقليم
معدل الدرجات في اإلقليم مع أعلى وأدنى أداء في كل إقليم.

66

35
أوروبا الشرقية
ووسط آسيا

أوروبا الغربية
واإلتحاد األوروبي

معدل الدرجة

األعلى :جورجيا ()56/100
األدنى :تركمانستان ()19/100

معدل الدرجة

39

األعلى :الدنمارك ()87/100
األدنى :بلغاريا ()43/100

األميركيتين

الشــرق األوســط

معدل الدرجة

وشــمال إفريقيــا

األعلى :كندا ()77/100
األدنى :فنزويال ()16/100

معدل الدرجة

45
آسيا والمحيط الهادىء
معدل الدرجة

األعلى :نيوزيلندا ()87/100
األدنى :أفغانستان ()16/100

43

األعلى :اإلمارات العربية المتحدة ()71/100
األدنى :سوريا ()13/100

32
افريقيــا جنــوب الصحــراء
معــدل الدرجــة

األعلى :سيشيل ()66/100
األدنى :الصومال ()9/100

8

مؤشر مدركات الفساد 2019

النزاهة السياسية

ان إبقــاء األمــوال الطائلــة خــارج السياســة أمــر ضــروري لضمــان اتخــاذ
القــرار السياســي فــي خدمــة المصلحــة العامــة وللحــد مــن فــرص الصفقــات
الفاســدة.

في هذا العام ،يسلط المؤشر الضوء
على العالقة بين السياسة والمال

والفساد ،حيث أن التدفقات غير

وحسنت ما نسبته  60%من الدول

درجاتها في مؤشر مدركات الفساد منذ

عام  ،2012كما عززت من تطبيق لوائحها

وخفضت غالبية عظمى من البلدان

درجاتها بشكل كبير في مؤشر مدركات

الفساد منذ العام  ،2012حيث لم تشرك

المشروعة لألموال الطائلة في السياسة،

المتعلقة بتمويل الحمالت.

فالبلدان التي تمتاز بأقوى تطبيق للوائح

باإلضافة إلى ذلك ،فعندما يستمع صناع

عملية صنع القرار السياسي.

الفساد منخفضة ،وفقا لما قاسه مؤشر

األثرياء أو ممن لهم عالقات بالسياسة،

والدول ذات الدرجات المنخفضة في

المواطنين الذين يخدمونهم.

للقوة السياسية في أوساط المواطنين

تعرض السياسات العامة للتأثير المفرط.
تمويل الحمالت ،تكون لديها مستويات
مدركات الفساد.

والدول التي تكون فيها لوائح وأنظمة
تمويل الحمالت شاملة وتطبق بشكل
منهجي ،بلغ متوسط درجتها  70في
مؤشر مدركات الفساد ،في حين أن

السياسة فقط إلى األفراد والجماعات

فإنهم يقومون بذلك عادة على حساب

وتسند للبلدان التي تمتاز بعمليات تشاور
ُ

انفتاحا ،ما معدله  61درجة
أوسع واألكثر
ً
في مؤشر مدركات الفساد .وبخالف ذلك،

البلدان التي تفتقر لمثل هذه اللوائح أو

فإن الدول التي يوجد لديها مستوى

درجتها  34و 35على التوالي.

معدل الدرجة  32فقط.

التي تطبقها بشكل سيئ ،بلغ معدل

قليل من التشاور أو تشاور معدوم ،يكون

الالعبين األكثر صلة في المجاالت

السياسية واالجتماعية والتجارية في

مؤشر مدركات الفساد ،لها تركيز أعلى

األثرياء 1.وفي جميع المجاالت ،هناك

إدراك شعبي مقلق حول أن األغنياء

يشترون االنتخابات ،وذلك في بعض

الدول التي سجلت أدنى درجات في

مؤشر مدركات الفساد ،وفي بعض الدول

التي سجلت درجات أعلى ،مثل الواليات
المتحدة2 .

للحصــول علــى أي فرصــة إلنهــاء الفســاد وتحســين
حيــاة النــاس ،علينــا معالجــة العالقــة بيــن السياســة
واألمــوال الطائلــة .فيجــب تمثيــل جميــع المواطنيــن
فــي عمليــة صنــع القــرار.
باتريشيا موريرا

المديرة التنفيذية

منظمة الشفافية الدولية
Photo: Transparency International CC BY 4.0 DE
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الشفافية في تمويل الحمالت
ترتبط الشفافية في التبرعات للحمالت اإلنتخابية مع المستويات القليلة للفساد ،وتمثل كل نقطة درجة الدولة في مؤشر
مدركات الفساد لعام  ،2019بينما تمثل الدوائر معدل الدرجة في مؤشر مدركات الفساد مقارنة مع قوة التنفيذ3.

100

80

مؤشر مدركات الفساد لعام 2019

70
60

55

40

35

34
20

0
ال إفصاح
المتطلبات موجودة

إفصاح جزئي
متطلبات لكن بدون تنفيذ

شامل
المتطلبات والتنفيذ

إفصاح
المتطلبات غير شاملة،
لكن منفذة

مشروع أنماط الديمقراطية ( )V-DEMلعام “ 2019اإلفصاح عن تبرعات الحمالت”.

البوسنة والهرسك
36

بحصولها على درجة  ،36تراجعت البوسنة

كوريا الجنوبية
59

بتسجيل درجة  ،59تحسنت كوريا الجنوبية

ساحل العاج
35

حصلت ساحل العاج هذا العام على 35

والهرسك بست نقاط على مؤشر مدركات

بشكل ملحوظ بستة نقاط على مؤشر

البالد من ضعف تطبيق لوائح تمويل

وفي حين أن الحجم األكبر من التمويل

حيث يتم تطبيق أنظمة تمويل الحمالت

العام  ،2018أثارت األحزاب السياسية

تنظيم المساهمات في الحمالت بشكل

 ،2012كان هناك القليل من الشكاوى

إزاء مخالفات التصويت والتهديدات ضد

من المسؤولين المنتخبين والبرلمانيين

المراقبون الدوليون بأن اإلنتخابات كانت

الفساد منذ العام  .2012كما تعاني
الحمالت اإلنتخابية .فخالل انتخابات

ومنظمات المجتمع المدني المخاوف

الناخبين وإساءة استخدام الموارد العامة

وعدم المساواة في الوصول الى وسائل

اإلعالم4.

مدركات الفساد منذ العام .2016

مصدره التبرعات الخاصة ،إال أنه جرى

جيد كما ُطبقت األنظمة 5.وفقد الكثير

مناصبهم أو مقاعدهم بسبب مخالفتهم
لتلك األنظمة.

نقطة في مؤشر مدركات الفساد ،ما

يعتبر زيادة ملحوظة منذ العام .2012

بشكل جزئي في البالد .ومنذ العام

حول المخالفات في اإلنتخابات .واعتبر

شاملة وشفافه بدءا من عملية تسجيل

المرشحين وانتهاء بتعداد األصوات6.
ً
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صنع القرار السياسي
يرتبط التشاور الواسع في صنع القرار السياسي مع انخفاض مستويات الفساد .وتمثل كل نقطة درجة كل دولة في مؤشر
مدركات الفساد لعام  ،2019في حين تمثل الدوائر معدل الدرجة في المؤشر مقارنة مع مدى

التشاور7.

100

80

مؤشر مدركات الفساد لعام 2019

61

60

41

40

32
20

0
غياب أو شح التشاور داخل الحزب
الحاكم

يتم استشارة بعض أو أكثر الالعبين
السياسيين واإلجتماعيين والتجاريين
ذوي العالقة

تشاور سياسي متعدد

مشروع أنماط الديمقراطية ( )V-DEMلعام “ 2019نطاق التشاور”.

نيكارغوا
22
تشير الدرجة  22التي حصلت عليها

نيكاراغوا هذا العام في مؤشر مدركات

الفساد انخفاض بسبع نقاط عما حصلت

عليه في العام  2012حسب نفس

اإلكوادور
38
منذ العام  ،2016تحسنت اإلكوادور بشكل

ملفت بمقدار ست نقاط ،حيث حصلت هذا
العام على درجة  38في مؤشر مدركات

تركيا
39
حصلت تركيا هذا العام على درجة 39

في مؤشر مدركات الفساد ،ما يشكل
تراجعا ملحوظا بنسبة  10نقاط منذ

الفساد .وخالل العامين الماضيين ،تراجعت

العام  .2012وهناك مساحة صغيرة

وهناك مشاورات قليلة أو غائبة إزاء

المجتمع المدني .وبرغم هذه التطورات

ومؤخرا ،قامت الحكومة باتخاذ إجراءات

السياسية واإلجتماعية والتجارية في

بسلطة رقابية مفرطة على المنظمات

المقياس.

القرارات السياسية مع المجموعات

البالد .وبشكل منهجي يجري استبعاد

المجتمع المدنى وأحزاب المعارضة من
العملية السياسية ،في حين تعمل

المجموعات المنتقدة للحكومة في بيئة
مقيدة وبشكل متزايد8.

11

الحكومة عن بعض القيود المفروضة على
اإليجابية ،ما زالت الحكومة متمسكة

غير الحكومية ،وسنرى كيف سترد على

اإلحتجاجات األخيرة في البالد9.

من التشاور في صنع القرار في البالد.
صارمة ضد المنظمات غير الحكومية ،حيث
أغلقت  1500مؤسسة وجمعية على

األقل وصادرت موجوداتها ،بينما تواصل

الحكومة مضايقة واعتقال ومقاضاة قادة

المجتمع المدني10.

منظمة الشفافية الدولية

األمريكيتان

بالحصول على معدل  43درجة للعام الرابع على التوالي ،فشلت منطقة األمريكيتان

32

الدرجات األعلى

في تحقيق تقدم ملحوظ في مكافحة الفساد.

دولة ُقيمت

/100

معدل الدرجات
اإلقليمية

األوروغواي

71/100

الواليات المتحدة األميركية

69/100
الدرجات األدنى

43

كندا

77/100

نيكاراغوا

22/100
هاييتي

18/100
فنزويال

16/100

أداء ،حيث
بينما ُتثبت كندا أنها األفضل
ً

الفساد في التاريخ12.

وفي نيكاراغوا ،تتصاعد اإلضطرابات

تراجعت أربعة نقاط منذ العام الماضي

وكانت شركة البناء البرازيلية العمالقة

كما أن البالد تعاني من نقص حاد في

حصلت على درجة  77من  ،100إال أنها

وسبعة نقاط منذ العام  .2012وفي أدنى

 Odebrechtفي قلب القضية ،حيث أدينت

واحدة من الدرجات الدنيا على المستوى

خالل الخمسة عشر عاما الماضية ،شملت

المؤشر تسجل فنزويال الدرجة  ،16وهي
العالمي.
وتواجه المنطقة تحديات كبيرة من

بدفع رشاوى بقيمة مليار دوالر أميركي
زعماء سياسيين في البرازيل والبيرو
واألرجنتين وذلك أثناء اإلنتخابات.

اإلجتماعية وانتهاكات حقوق اإلنسان15.

الخدمات العامة والتشاور في صنع
القرارات.

وبحصول غيانا على درجة  ،40سجلت تحسنا
ملحوظا في مؤشر مدركات الفساد منذ

العام 16 .2012في حين ما زال هناك

قبل الزعماء السياسيين الذين يعملون

وبحصولهما على درجات  22و 29على

الكثير من العمل للقيام به ،أبدت الحكومة

المواطنين الذين يخدمونهم .كما يفرض

بشكل ملفت في مؤشر مدركات الفساد

السابقين لسوء استخدامهم لموارد

اإلنتخابية تحديات كبيرة.

العالمي األخير  -أمريكا الالتينية

لمصلحتهم الشخصية على حساب

تمويل األحزاب السياسية والنزاهة

التوالي ،تراجعت نيكاراغو والمكسيك
العام  .2012ومع أن مقياس الفساد

فعلى سبيل المثال ،تشير تحقيقات الفا
السيارات ”،التي كشفت عن امتداد الفساد

للفساد ،إلى جانب مكتب النائب العام

الالتينية ،الى زيادة التبرعات السياسية غير

إيجابيا14.

الى ما ال يقل عن  10دول في أميركا

الدولة.

والكاريبي13سلط الضوء على شراء

األصوات وقضايا الفساد األخرى في

جاتو  ،Lava Jato11أو “عملية غسيل

الرغبة السياسية في محاسبة السياسيين

المكسيك ،إال أن اإلصالح األخير المناهض

الجديد المستقل قانونيا ،يشكالن تغييرا

القانونية كجزء من واحدة من أكبر فضائح

12
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دول تحت المجهر
الواليات المتحدة
األميركية
بتسجيل الدرجة  ،69تراجعت الواليات

تواجه الواليات المتحدة مجموعة كبيرة

من التحديات تتراوح بين التهديدات لنظام
باستمرار للمصالح الخاصة في الحكومة19 ،

ففي ديسمبر  ،2019قام مجلس النواب

الضوابط والتوازنات18 ،والتأثير المتواصل

المتحدة األميركية نقطتين منذ العام

الى استخدام واجهات شركات مجهولة من

مؤشر مدركات الفساد خالل ثمانية أعوام.

إلخفاء األنشطة غير المشروعة20 .

الماضي لتحصل على أدنى درجة في

ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه
ثقة األميركيين بحكومتهم الى مستوى

تاريخي يبلغ  17،17%وفقا لمركز بيو

( )PEWلألبحاث.

واإلستقاالت واإلدعاءات بالمسلكيات

غير األخالقية ،تفترض بأن ثقافة "الدفع

قبل مجرمين وأفراد فاسدين وحتى إرهابيين،

مقابل المنفعة" أصبحت أكثر رسوخا21.

األميركي البدء بإجراءات عزل الرئيس

رسميا بسبب سوء استخدام السلطة
وعرقلة عمل الكونغرس22.

وبينما أطلق الرئيس ترامب حملته بالوعد

بـ"تجفيف المستنقع" وجعل الحكومة تعمل
المطلعين في واشنطن
ألكثر من مجرد ُ

والنخب السياسية ،إال أن سلسلة الفضائح

المبلغين عن الفساد عملية العزل ،حيث كانت
وأشعلت شكوى أحد ُ

بمثابة حدث تقرع الجرس لضرورة حماية وتطوير البيئة القانونية
للمبلغين لتجنب االنتقام واللوم الذي عادة ما يحدث في حال
ُ
الكشف عن هوياتهم23.

تصوير :مايكل فليشمان https://flic.kr/p/eJrGgh CC BY-NC 2.0

البرازيل

الفساد ،عانت البرازيل من سلسلة

يبقى الفساد أحد أكبر العوائق

والمؤسساتية لمكافحة الفساد 24.كما

وتشمل التحديات المتواصلة التدخل

تقدم في اإلصالحات الواسعة النطاق

الفساد من قبل الرئيس بولسونارو،

التي تحول دون التنمية اإلقتصادية

واإلجتماعية في البرازيل .وبحصولها على
درجة  ،35تبقى البرازيل في حالة من

الركود ،حيث سجلت أدنى درجة في مؤشر
مدركات الفساد منذ العام .2012

بعد اإلنتخابات الوطنية لعام ،2018

والتي تأثرت بشدة بجدول أعمال مكافحة

من اإلنتكاسات في أطرها القانونية

واجهت البالد أيضا صعوبات في إحراز
لنظامها السياسي.

وشملت اإلنتكاسات أمر قضائي صدر

عن المحكمة العليا ،أدى فعليا الى شل
نظام مكافحة غسل األموال 25والى إجراء

إنفاذ القانون26.

السياسي المتنامي بمؤسسات مكافحة
وموافقة الكونغرس على التشريعات

التي تهدد إستقالل وكالء إنفاذ القانون
األحزاب السياسية.

تحقيق غير قانوني استهدف سرا عمالء

ان التقدم في أجندة مكافحة الفساد في البرازيل في
خطر .واإلفالت من العقاب المتراكم والمتكرر يهدد
الديمقراطية ويؤدي الى زعزعة استقرار البالد.
تصوير :ماريو روبرتو دوران أورتيز  /ويكيميديا كومنز
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آسيا والمحيط الهادي

يشير معدل الدرجات اإلقليمية البالغ  45درجة بعد أن بلغ في العديد من السنوات المتتالية  44درجة ،الى

31

الدرجات األعلى

الركود العام في منطقة آسيا والمحيط الهادىء.

دولة ُقيمت

/100

معدل الدرجات
اإلقليمية

على الرغم من وجود دول تمتاز بأداء

مرتفع مثل نيوزيالندا ( ،)87وسنغافورة

87/100

سنغافورة

85/100
استراليا

77/100

الدرجات األدنى

45

نيوزيالندا

كمبوديا

20/100
كوريا الشمالية

17/100

أفغانستان

16/100

وترى العديد من الدول أن اإلنفتاح

اإلقتصادي يشكل الوسيلة للمضي قدما،

والهند ،29فإن التمويل السياسي غير

الصين الى كمبوديا واليابان ،واصلت

اتخاذ القرارات والضغط من قبل مجموعات

( ،)85وأستراليا ( ،)77وهونغ كونغ (،)76

غير أن الحكومات في أنحاء اإلقليم من

تقدما كبيرا في جهود مكافحة الفساد

تقييد المشاركة في الشؤون العامة

األداء المنخفض مثل أفغانستان (،)16

صنع القرار عن الفحص الدقيق من قبل

واليابان ( ،)73إال ان اإلقليم لم يشهد
ونتائجه .ويضاف الى ذلك ،أن أصحاب

وكوريا الشمالية ( )17وكمبوديا (،)20
استمروا في تسليط األضواء على

التحديات الخطيرة في المنطقة.

برغم ما ُينظر اليه في الغالب كمحرك
لإلقتصاد من حيث النزاهة السياسية
والحوكمة ،لكن اإلقليم لم يعمل اال

بشكل هامشي أفضل من المعدل

وحتى في الديمقراطيات مثل أستراليا28

وإسكات األصوات المخالفة وإبعاد عملية

المنصف والغامض والتأثير المفرط في
المصالح القوية للشركات ،يؤدي الى

استقرار الفساد أو تراجع السيطرة عليه.

الجمهور27.

وبالنظر الى هذه القضايا ،فمن غير
المفاجىء أن قوى إقتصادية نابضة

بالحياة مثل الصين ( )41وإندونيسيا ()40
وفيتنام ( )37والفلبين ( )34وغيرها من
الدول ،تواصل الكفاح لمعالجة الفساد.

العالمي.
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مؤشر مدركات الفساد 2019

دول تحت المجهر
أندونيسيا
بحصولها على درجة  ،40تقدمت

ُينظر الى وكال ة �Komisi Pemberan
 tasan Korupsi -KPKعلى أنها رمز

التقدم والتحديث ،لكنها تمر بمرحلة

أندونيسيا بنقطتين على مؤشر مدركات

فقدان اإلستقاللية والسلطة .ومن

الواعد مع قمع المجتمع المدني وضعف

الحكومة وجدول أعمال الرئيس ويدودو،

الفساد .ويقترن اإلقتصاد الناشىء

مؤسسات الرقابة .وفي الوقت الحالي،
ان إستقاللية وفعالية المفوضية

األندونيسية مهددة من قبل الحكومة30 .

ومع وجود الفساد في دائرة الضوء،

تخاطر اندونيسيا بإخافة المستثمرين
وبتباطوء التقدم اإلقتصادي.

المفارقة ،أن ذلك يتناقض مع تطلعات

الذي يعطي األولوية لإلستثمار األجنبي
واإلقتصاد المزدهر31.

شكل إعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو إنتكاسة
للنزاهة السياسية التي فاجأت الكثيرين ،ما قلل
من إمكانية عودة الديمقراطية ومكافحة الفساد
المثيرة لإلعجاب والتي شهدتها البالد في
السنوات القليلة الماضية32.
تصوير :أديك بيري  /وكالة الصحافة الفرنسية

بابوا غينيا الجديدة

الفساد ،أدرجت الحكومة تغييرات هيكلية

مع إسناد درجة  28لها ،تبقى بابوا غينيا

مستقلة لمكافحة الفساد ( .)ICACوكل

مدركات الفساد .وعلى الرغم من األداء

السبب للتفاؤل.

لعدة سنوات ،إال أن التطورات األخيرة في

وفي ظل القيادة الحالية لرئيس الوزراء

الجديدة تعيش حالة ركود في مؤشر
المنخفض في مؤشر مدركات الفساد

وأدخلت تشريعات جديدة إلقامة مفوضية
هذه التحسينات الصغيرة تمنح المواطنين

مكافحة الفساد مشجعة.

مارب ،على الحكومة الوفاء بالتزاماتها

ومع إقالة رئيس الوزراء السابق أونيل،

الفساد البالغة مدتها  20عاما والتي

الذي يخضع حاليا للتحقيق بسبب شبهة

التحقيق ومعاقبة الرشوة واإلحتيال

وتضارب المصالح والمحسوبية وغيرها من
المسلكيات الفاسدة.

السابقة ،فضال عن إستراتيجية مكافحة

تم وصفها عام  ،2012والعمل في

هناك حاجة إلى المزيد من التقدم إلحداث تغيير حقيقي في
بابوا غينيا الجديدة ،وعلى منظمات المجتمع المدني البقاء
متيقظة في مساءلة الحكومة.
تصوير :ديفيد غراي  /رويترز
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أوروبا الشرقية
وآسيا الوسطى

اداء في مؤشر مدركات
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى هي ثاني أقل االقاليم
ً

دولة ُقيمت

35

/100

معدل الدرجات
اإلقليمية

جورجيا

56/100
بيالروسيا

45/100

مونتينيغرو

45/100
الدرجات األدنى

19

الدرجات األعلى

الفساد ،بمعدل درجات بلغ  35درجة.

طاجيكستان

25/100

أوزبكستان

25/100

تركمانستان

19/100

دون استثناء ،تعاني جميع دول اإلقليم،

ورغم التطلعات لالنضمام إلى اإلتحاد

وإساءة استخدام موارد الدولة لألغراض

دول في غرب البلقان وتركيا.

السياسية وتضارب المصالح)34( )33(.

تراجعت تركيا ( )39بشكل كبير وبمقدار

من محدودية الفصل بين السلطات

اإلنتخابية والتمويل المبهم لألحزاب

وهناك ثالثة دول فقط تقع في أعلى

األوروبي ،لم تتحسن النتائج في ست

 10نقاط منذ العام  ،2012في حين

اإلرادة السياسية وتراجع تنفيذ القوانين

المنطقة تركمانستان ( )19وأوزبكستان

ومنذ العام  ،2012تحسنت بيالروسيا

يعمل النفوذ السياسي القوي المسلط

( )45وقيرغيزستان ( )30وأوزبكستان ()25

اإلستقالل القضائي غير الكافي والحريات

ومع هذا ،ما تزال هذه الدول التي

سلطة مفرطة في العديد من دول

تعاني من سيطرة الدولة وفشلها في

الصحافية المحدودة على خلق تركيز
المنطقة.

اختطاف الدولة أو تركيز السلطة في

الفساد بفعالية إال إذا منح القادة

واللوائح ،التحديات الحقيقية.

على مؤسسات الرقابة باالضافة الى

في أنحاء العالم35.

انخفضت البوسنة والهرسك بست نقاط

المعدل العالمي :جورجيا ( ،)56وبيالروسيا

( )25وطاجيكستان (.)25

زالت واحدة من أكثر األنظمة إستبدادية

أيدي القطاع الخاص ،يمثالن حجر عثرة

في نفس الفترة .ويمثل اإلفتقار الى

( )45والجبل األسود ( .)45وتقع في أدنى

وفي حين خففت أوزبكستان بعض القيود

المفروضة على وسائل اإلعالم ،إال أنها ما

رئيسي في المنطقة .وال يمكن معالجة
السياسيون األولوية للمصالح العامة
وقدموا األمثلة على الشفافية.

بشكل ملفت في مؤشر مدركات الفساد.

استقلت بعد انهيار اإلتحاد السوفياتي،
الحفاظ على الضوابط والتوازنات.
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دول تحت المجهر
أرمينيا
باسناد درجة  42لها ،تحسنت أرمينيا بسبع
نقاط منذ العام الماضي .وبعد ثورة العام
 2018وتشكيل برلمان جديد ،أظهرت

البالد تطورات واعدة في إحراز تقدم بما
يتعلق بسياسات مكافحة الفساد36.

ورغم هذه التحسينات ،يبقى عامل تضارب

المصالح وعمليات القطاع العام غير

المالئمة وتحسين جهود مكافحة
الفساد38.

الشفافة معيقات أمام إنهاء الفساد في
البالد37.

في حين أن تحسين النزاهة السياسية
يحتاج بعض الوقت والموارد ،فإنه من

المهم العمل على زيادة ثقة الجمهور

في إنفاذ القانون والسلطة القضائية

كخطوات أولية لضمان الضوابط والتوازنات

في ارمينيا ،توفير االرادة السياسية و تنفيذ سياسات
مكافحة الفساد مهمة ،ولكن التغيير األساسي والعاجل
للثقافة السياسية والحكم من األمور اإلكثر أهمية.
تصوير :امانات فوترانجshutterstock.com /

كوسوفو

حظي حزب تقرير المصير (،)Vetevendosje

ومع هذا ،سنرى إذا ما كانت حكومة

بتحصيلها على درجة  ،36تشهد كوسوفو

بالفرصة إلظهار إلتزامه بمكافحة

النزاهة السياسية ،ويمكنها القيام بذلك

انتقاد الحكومة والمجتمع الدولي في

واحدا
وخالل الحملة االنتخابية ،كان الحزب
ً

المملوكة للدولة ،ومن خالل إنشاء وفرض

الكشف عن تكاليف الحملة.

االحزاب.

تحوال في السلطة البرلمانية يمكن أن
ً
يوفر الفرصة للتغيير .وبعد سنوات من

كوسوفو للفشل في معالجة الفساد39،

الذي فاز مؤخراً بأغلبية المقاعد البرلمانية،
الفساد40.

من القالئل الذين استجابوا لمطالب

جديدة سترتقي إلى مستوى أعلى من

من خالل التخلي عن الممارسة المعتادة

للتعيينات السياسية في الشركات

قانون صارم لإلفصاح المالي من قبل

في كوسوفو ،هناك فرصة للبرلمان الجديد أن يعدل أوجه
القصور التي تقود لإلدارة السابقة وتحديد أولويات جهود
مكافحة الفساد.
تصوير :ألبينفو  /ويكيميديا كومنز.
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الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
وبنفس معدل الدرجات البالغ  39خالل العام الماضي ،كان هناك تقدماً

دولة ُقيمت

39

/100

معدل الدرجات
اإلقليمية

الدرجات األدنى

18

الدرجات األعلى

ضئيال في تحسين السيطرة على الفساد في منطقة الشرق األوسط
ً
وشمال إفريقيا.

االمارات العربية المتحدة

71/100

قطر

62/100

ليبيا

18/100

اليمن

15/100
سوريا

13/100

أداء تليها قطر (.)62
المتحدة األفضل
ً
وفي الجزء األدنى من المنطقة ،سجلت

في لبنان ُتعرض عليه الرشوة مقابل

ولتحسين ثقة المواطنين في الحكومة،

أربعة التهديدات إذا لم يصوت بطريقة

وخاضعة للمساءلة ومحاسبة المخالفين

سجلت درجاتهما هبوطاً حسب المؤشر،

وفي منطقة ُتعتبر فيها االنتخابات

بتحصيلها درجة  ،71تعتبر اإلمارات العربية

سوريا  13درجة ،تليها اليمن بدرجة .15

وكال البلدين كانتا من أبرز البلدان التي

حيث تراجعت اليمن ثماني نقاط منذ العام
 ،2012بينما تراجعت سوريا  13نقطة
خالل نفس الفترة.

صوته ،بينما يتلقى واحد من كل

معينة41.

إستثناء ،يكون
العادلة والديمقراطية
ً
االستحواذ على الدولة أمر شائع .وبشكل

أيضا إجراء انتخابات حرة ونزيهة والسماح
ً

بانخراط المواطنين ومشاركتهم في صنع
القرار.

األموال العامة إلى جيوبهم الخاصة

وتواجه المنطقة تحديات فساد ضخمة
ووفقا لتقريرنا األخير “ ،مقياس الفساد
ً

المستقل مع القدرة على القيام بدور

إفريقيا ،فإن واحد من بين شخصين

من األمور النادرة أو المغيبة42.

العالمي”  -الشرق األوسط وشمال

ومنعهم من االفالت من العقاب .وعليها

روتيني يقوم األفراد األقوياء بتحويل

على حساب المواطنين العاديين .ويشكل

على رأسها غياب النزاهة السياسية.

على الدول بناء مؤسسات شفافة

الفصل بين السلطات تحديا آخرا :فالقضاء
المراقب على السلطة التنفيذية يعتبران

18

مؤشر مدركات الفساد 2019

دول تحت المجهر
تونس

الفساد وتحسين الوصول إلى المعلومات،

ولغاية اآلن ،جرى مقاضاة عدد قليل من
القادة السياسيين بسبب الفساد 43،كما

تونس تراوح مكانها في مؤشر مدركات

من الخطوات المهمة ،لكنها غير كافية.

بشكل بطىء44.

تشريعات مكافحة الفساد على مدى

ولكي تكون قوانين مكافحة الفساد

ويفرض القضاء المستقل تحديا رئيسيا

المبلغين عن
القوانين األخيرة لحماية ُ

واألوامر التنفيذية من السلطة التنفيذية.

مؤخرا يعتبر من األمور المشجعة ،إال
ً
أن المجلس ال يعمل بعد بشكل كامل

الفساد في البالد وزيادة استقاللها.

السلطة التشريعية45.

وبعد أن أسند لها درجة  ،43ما زالت
الفساد على الرغم من التقدم في
السنوات الخمس الماضية .وتعتبر

بالترابط مع تعزيز المساءلة المجتمعية و

منح مساحة من الحرية للمجتمع المدني،

فعالة ،هناك حاجة إلصدار المراسيم
ّ

كما تعتبر الموارد المالية والبشرية من
األمور الحيوية لتعزيز هيئة مكافحة

أن استرداد الموجودات المسروقة تسير

آخرا .وفي حين أن إنشاء مجلس قضائي

وما يزال يفتقر إلى االستقالل التام عن

في تونس ،يعتبر االفتقار إلى إنفاذ القوانين واللوائح تحديا كبيرا .وبدون آليات
فعالة.
تنفيذ مناسبة ومراسيم إدارية ،ستبقى القوانين غير ّ

تصوير.ColorMaker/Shutterstock.com :

السعودية
وبتحصيلها درجة بلغت  ،53تحسنت

المملكة العربية السعودية بأربع نقاط

في العام  ،2017نفذ ولي العهد

السعودي األمير محمد بن سلمان حملة
تطهير “لمكافحة الفساد” كجزء من

إصالحاته في البالد .وبرغم مطالبات

منذ العام الماضي .ومع ذلك ،ال تعكس

الحكومة باسترداد ما يقرب من 106
مليارات دوالر من األصول المنهوبة 46،لم

الكئيب لحقوق اإلنسان والقيود الصارمة

شفافة أو محاكمة عادلة وحرة للمشتبه

النتيجة المشكالت التي ال تعد وال

تحصى في البالد ،بما في ذلك السجل

على الصحفيين والناشطين السياسيين
وغيرهم من المواطنين.

تكن هناك إجراءات قانونية أو تحقيقات
بهم47.

جاءت اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية التي ساعدت
في تحسين بيئة األعمال التجارية في المملكة العربية
السعودية وجذب االستثمارات األجنبية ،مقابل ثمن
باهظ في مجال حقوق اإلنسان.
تصوير :فيصل ناصر  /رويترز
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في هذا العام ،تتولى المملكة العربية
السعودية رئاسة مجموعة العشرين.

ونظرا لتوليها هذا الدور القيادي ،عليها
ً
إنهاء حملتها على الحريات المدنية وتعزيز
المزيد من عمليات التدقيق في السلطة
التنفيذية لتعزيز الشفافية والمساءلة.

منظمة الشفافية الدولية

افريقيا جنوب
الصحراء

باعتباره اإلقليم صاحب أقل درجة في مؤشر مدركات الفساد ،بمعدل  ،32يعطي

49

الدرجات األعلى

أداء شبه الصحراء اإلفريقية صورة قاتمة عن التراجع في مكافحة الفساد.

دولة ُقيمت

معدل الدرجات
اإلقليمية

بالحصول على درجة  ،66حققت سيشل

أعلى عالمة في اإلقليم ،تليها بوتسوانا
( )61والرأس األخضر ( )58ورواندا ()53

وموريشيوس ( .)52وفي أدنى المؤشر

تقبع الصومال ( )9وجنوب السودان ()12

والسودان ( )16وغينيا االستوائية (.)16

بوتسوانا

61/100

الرأس األخضر

58/100

الدرجات األدنى

/100

32

سيشل

66/100

السودان

16/100

جنوب السودان

12/100

الصومال

9/100

ومنذ العام  ،2012تراجعت بشكل كبير

العديد من البلدان ،بضمنها :الكونغو ()19
وليبيريا ( )28ومدغشقر ( )24ومالوي

( )31في مؤشر مدركات الفساد .وكانت

الكونغو موضوع العديد من التقارير حول
غسل األموال واختالس األموال العامة

وتستخدم األموال للفوز في اإلنتخابات،
ُ

إتفاقية اإلتحاد اإلفريقي لمنع الفساد

أداء أفضل من:
ومنذ العام  ،2012شكلت
ً
ساحل العاج ( )35والسنغال ( ،)45إال أنه
به .فاإلرادة السياسية التي أبداها قادة

أما في مدغشقر ،فعلى الرغم من حكم
المحكمة الدستورية عام  2018ضد

وسياسية ومؤسساتية جوهرية تم القيام

التعديالت اإلنتخابية لصالح الرئيس الحالي

تراجعت منذ العام . 2016

القضائي ما زال يشكل مصدرا للقلق50.

بها في أيامهما األولى من الحكم قد

بالحصول على رشاوي51.

من قبل النخبة السياسية في البالد 48
الوطنية49.

الدولتين  -التي شهدتا إصالحات قانونية

من نصف البرلمانيين في البالد المتهمين

ولتوطيد السلطة وتحقيق المزيد من

دون اتخاذ أي اجراء من جهة السلطات

ما زال أمامهما الكثير من العمل للقيام

ومؤخرا بدأت الوكالة الوطنية لمكافحة

الفساد باتخاذ إجراءات قانونية ضد أكثر

المصالح الشخصية .وعلى الرغم من أن

ومكافحته تتضمن أحكاما لمنع الفساد

وتشجيع الشفافية في تمويل الحمالت،

إال ان تنفيذ ذلك يعاني من الضعف.

باعتبارها غير دستورية ،إال أن اإلستقالل
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دول تحت المجهر
أنغوال
بعد أربعة عقود من الديكتاتورية

دوس سانتوس ،قد ُطردت من منصبها
كرئيسة شركة النفط والغاز الحكومية

العسكرية ،قفزت أنغوال ( )26سبعة نقاط
ما جعلها صاحبة أداء أفضل ،ومع هذا،

أمرت محكمة أنغوليا بتجميد أصول دوس

تقدم التحقيقات في مزاعم الفساد،

وبالنظر الى الدرجة المنخفضة ،ما زالت

سانتوس52.

البالغ .43

وعلى الرغم من أن البالد استعادت

البالد أقل بكثير من المعدل العالمي

وكانت ابنة الرئيس السابق المعروفة

باسم “أغنى إمرأة في إفريقيا” ،إيزابيل

النفطية53.

“سونانجول ”،بعد شهور من انتخاب

الرئيس لورنسو في ديسمبر  ،2019وبعد

في مؤشر مدركات الفساد هذا العام

والشفافية في محاسبة العائدات

 5مليارات دوالر أميريكي من األصول

المنهوبة ،إال أنه ما زال يتعين عليها

القيام بالمزيد من العمل لتعزيز النزاهة

عقب تغيير النظام العام  ،2017أدرجت الحكومة األنغولية
مجموعة من إصالحات الحكم لغرض القضاء على الفساد.
تصوير :ستيفن أيزنهامر  /رويترز

غانا
وتعرف غانا بأنها منارة الديمقراطية
ُ

في غرب إفريقيا ،لكنها تراجعت سبع

نقاط على مؤشر مدركات الفساد منذ

العام  ،2014حيت انتقلت من الدرجة 48
العام  2014الى  41العام  .2019وأن

كشف النقاب عن الرشوة في المحكمة

العليا عام  )54(2015ومقتل الصحفي

اإلستقصائي أحمد حسين صويل في
أوائل العام  ،)55( 2019يطرح شكوكاً

جدية حول جهود الحكومة في مكافحة

الفساد.

ورغم هذه التطورات ،ما زال هناك أمل
في التغيير .ففي العام  ،2017أنشىء

مكتب المدعي العام الخاص الذي يتمتع
بسلطة التحقيق في قضايا الفساد

ومحاكمة مرتكبيه .وفي العام ،2019

جرى إقرار مشروع قانون الحق في

الحصول على المعلومات .وتوفر هذه

الجهود ،الى جانب تحسين أداء مكتب

المدقق العام ،األمل بالتحسين.

على ضوء الفضائح األخيرة ،من المتوقع أن يبرز الفساد
بشكل صريح في المناظرات اإلنتخابية خالل اإلنتخابات
المقبلة عام .2020
تصويرdemerzel21 L iStockphoto.com :
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أوروبا الغربية
واإلتحاد األوروبي

كانت أفضل  20دولة في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام ،من أوروبا الغربية

دولة ُقيمت

66

/100

معدل الدرجات
اإلقليمية

على الرغم من اعتبار اإلقليم األفضل

أداء ،بمعدل درجات بلغ  66من  ،100إال
ً
أن أوروبا الغربية واإلتحاد األوروبي غير
محصنين ضد الفساد.

الدنمارك

87/100
فنلندا

86/100

السويد

85/100

الدرجات األدنى

31

الدرجات األعلى

واإلتحاد األوروبي ،من ضمنها تسع دول من اإلتحاد األوروبي وحده.

هنغاريا

44/100
رومانيا

44/100
بلغاريا

43/100

إيطاليا من خالل تمرير قانون مكافحة

الفساد  56وإقامة وكاالت مكافحة

الفساد في البلدين57 .

تكافح معظم الدول األعضاء في اإلتحاد

وبحصولها على  48نقطةُ ،تعتبر الدنمارك

األوروبي في ما بعد الشيوعية ،من

المنطقة ،تليها فنلندا ( )86والسويد

واتخذت العديد من الدول بما فيها

الدولة الحاصلة على أعلى الدرجات في

( )85وسويسرا ( .)85وفي أدنى تصنيف

المنطقة تأتي بلغاريا ( )43ورومانيا ()44
وهنغاريا (.)44

وبحصولها على درجة  ،53ارتفعت

فعال.
أجل معالجة قضية الفساد بشكل ّ

هنغاريا وبولندا ورومانيا خطوات لتقويض
استقالل القضاء ،ما يضعف من قدراتها

على محاكمة قضايا الفساد العالمي
الذي يبلغ مستويات مرتفعة58.

إيطاليا  11نقطة منذ العام  ،2012بينما

ففي جمهورية التشيك التي أسندت

الفترة ذاتها .وشهدت البلدان تحسينات

التي شملت رئيس الوزراء وجهوده

ارتقت اليونان ( )48بنحو  12نقطة خالل
ملموسة شملت التقدم التشريعي في

اليها درجة ( ،)56برزت الفضائح األخيرة
للحصول على األموال العامة من خالل

دعم اإلتحاد األوروبي لشركته ما يسلط

األضواء على اإلفتقار المذهل للنزاهة
السياسية .59

كما تشير الفضائح الى عدم كفاية

مستوى الشفافية في تمويل الحمالت
السياسية.
وتسود قضايا تضارب المصالح ،وإساءة

استخدام موارد الدولة لألغراض اإلنتخابية،

وعدم كفاية الكشف عن تمويل األحزاب

السياسية وتمويل الحمالت اإلنتخابية،
اضافة الى اإلفتقار الستقالل وسائل

اإلعالم ،حيث يجب أن تحظى باألولوية
بالنسبة للحكومات الوطنية واإلتحاد
األوروبي.
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مالطا

للفساد ،ما تزال البالد غارقة في الفساد.

بتسجيلها  45درجة ،تعتبر مالطا من أكبر

وبرغم دعوات المواطنين المالطيين

حيث تراجعت ست نقاط منذ العام .2015

لحل القضية ،إال أن الحكومة ما زالت

وحالة االفالت من العقاب”  ،60فال عجب

تسهم العديد من الفضائح ومن ضمنها

الخاسرين في مؤشر مدركات الفساد،

ومع “ازدواج واقع الماكنات السياسية

أنه بعد عامين من إغتيال الصحفية دافني

كاروانا جاليزيا ،التي ُقتلت أثناء تغطيتها

وعائلة كاروانا غاليزيا والمجتمع الدولي

المالطية للمستثمرين األجانب األثرياء،

قد تسهم في هبوط مالطة في مؤشر
مدركات الفساد.

تماطل في اإلجراءات القضائية .وقد

أوراق بنما وانهيار البنك المالطي وخطة
“التأشيرة الذهبية” التي تبيع الجنسية

يقوض الفساد في مالطا حكم القانون .ويساهم الغياب
الكبير للنزاهة السياسية في إخفاء السياسيين وغيرهم
الثروات غير المشروعة وراء الشركات السرية.
تصوير :دارين زاميت لوبي  /رويترز

استونيا

ومع هذا ،هناك حاجة لتحديد وتنظيم

شهدت إستونيا ( )74خالل العقد الماضي

ارتفاعا ثابتا في مؤشر مدركات الفساد.

واكتشاف التأثير المفرط على عملية صنع
القرار.

نقاط منذ العام  .2012فاإلطار التشريعي

وبرغم عدم احتساب الفساد في القطاع

الفعالة في اإلنترنت ،تعمل على الحد من
ّ

الفضائح األخيرة في غسل األموال التي

جعل تمويل األحزاب مفتوحا وشفافا.

 ،Danskeالحاجة الى المزيد من النزاهة

وكصاحبة أداء كبير ،ارتفعت البالد 10

الشامل والمؤسسات المستقلة واألدوات
ممارسات الفساد الصغير وتساهم في

جماعات الضغط من الناحية القانونية لمنع

األعمال التجارية 61.وأيضا تسلط الضوء

اإلتحاد األوروبي لإلشراف على مكافحة

الخاص في مؤشر مدركات الفساد ،تظهر

شملت الفرع اإلستوني لبنك دانسك

والى حد كبير ،تتميز المؤسسات العامة في إستونيا
بمستويات عالية من النزاهة والشفافية.
الصورة :كلوات سومسري shutterstock.com /
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والمساءلة في القطاع المصرفي وقطاع
على الحاجة بشكل أفضل وأقوى لرقابة
غسل األموال62.

منظمة الشفافية الدولية

مشكلة في األعلى

ال تتمتع الدول التي أحرزت أعلى الدرجات في مؤشر مدركات الفساد مثل :الدنمارك
وسويسرا وآيسلندا بالحصانة ضد الفساد .وفي الوقت الذي ُيظهر فيه مؤشر
مدركات الفساد أن هذه القطاعات العامة من بين القطاعات النظيفة في العالم،
ما زال الفساد قائماً  ،ال سيما في قضايا غسل األموال وغيرها من فساد القطاع
الخاص.

وتحتل إقتصاديات شمال أوروبا مكانة

بحثنا أن إنفاذ قوانين الرشوة األجنبية

الفساد في جميع أنحاء العالم .فهو يركز

حيث احتلت الدنمارك ( )87وفنلندا ()86

والتنمية منخفضة بشكل مثير للدهشة63.

إبداء أكبر مسؤولية لتعزيز النزاهة

( )78المراكز الخمسة من أفضل  11دولة.

الشركات في إقتصاداتها الوطنية ،دعما

القضاء على التأثير المفرط من جهة

ومع هذا ،فإن النزاهة داخل تلك البلدان

على المساءلة الحقيقية .وبعض البنوك

تأثير ُمدمر على التنمية المستدامة.

قيادية في مؤشر مدركات الفساد،

والسويد ( )85والنرويج ( )84وأيسلندا

بين دول منظمة التعاون االقتصادي

وتمنح األدوار الكبيرة التي تلعبها بعض
سياسيا يتغلب في كثير من األحيان

واألعمال التجارية ليست أكبر من أن

دائما إلى النزاهة في خارجها،
ال ُتترجم
ً
وأثبتت الفضائح المتعددة عام  2019أن

أيضا قوية للغاية على
تفشل  -إنها ً

يتم تسهيله وتمكينه ومواصلته من قبل

على مكافحة غسل األموال وعقوبات

الفساد العابر للحدود الوطنية غالباً ما

والمساءلة ،وحيثما يتعين على الحكومات

المصالح الخاصة التي يمكن أن يكون لها

وغالبا ما تكون الرقابة
القيام بالدفع.
ً

بلدان الشمال األوروبي التي تبدو نظيفة.

المخالفات مفككة وغير فعالة.

على الرغم من بعض الغرامات والمالحقات

ويسلط مؤشر مدركات الفساد األضواء

القضائية في المستويات الرفيعةُ ،يظهر

على األماكن التي على األعمال التجارية

على أهمية الجهود القوية لمكافحة

ملفات فيشروت
أيسلندا

في نوفمبر ،كشف تحقيق ملفات

( Samherjiأحد أكبر تكتالت الصيد في

78/100

النرويج

84/100

آيسلندا) قام برشوة مسؤولين حكوميين

في ناميبيا ( )52وأنجوال ( )26للحصول
على حقوق في حصص ضخمة لصيد

األسماك .وأنشأت الشركة شركات وهمية

في المالذات الضريبية مثل اإلمارات

قبرص

58/100

العربية المتحدة ( )71وموريشيوس ()52

وقبرص ( )58وجزر مارشال ،والتي ُيزعم أن
بعضها استُ خدم لغسل عائدات الصفقات
الفاسدة .وانتهى المطاف بالكثير من

األموال في حسابات بنك مملوك للدولة

اإلمارات العربية المتحدة

71/100

النرويجية DNB 64

وأنجوال

26/100

رشوة
تمويالت غير مشروعة

جزر مارشال

موريشيوس

52/100

ناميبيا
52/100
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رشوة االتصاالت
السويد

الصين

85/100

41/100

في العام الماضي ،وافقت شركة

االتصاالت السويدية العمالقة ،أريكسون،

على دفع أكثر من مليار دوالر أميريكي

لتسوية قضية رشوة أجنبية على مدار 16

عاما من حملة النقد مقابل العقود في
ً

فيتنام

37/100

الصين )41(.وجيبوتي ( )30والكويت ()40
وإندونيسيا ( )40وفيتنام ( .)37وهذه

الكويت
40/100

إندونيسيا

هي ثاني أكبر غرامة تدفع للسلطات
األمريكية65.

جيبوتي
30/100

40/100

رشوة

قضية شركة SNC-LAVALIN
في كندا ( ،)77التي تراجعت أربع نقاط
منذ العام الماضيُ ،أدين مدير تنفيذي
كندا

77/100

سابق لشركة البناء  SNC-Lavalinفي

ديسمبر بسبب الرشاوى التي دفعتها
الشركة في ليبيا66 .

ليبيا

18/100

رشوة

فضيحة بنك دانسك
الدنمارك
87/100

في أعقاب فضيحة غسل األموال في

 ،Danske Bankأكبر بنك في الدنمارك
( ،)87جرى التحقيق مع البنوك الكبرى

مثل سويدبنك  Swedbankفي السويد

ألمانيا
80/100

( )85وبنك دويتشه  Deutscheفي ألمانيا
( ،)80عام  2019لدورهما في معالجة

المدفوعات المشبوهة التي دفعها عمالء
خطيرين جدا وغير مقيمين ،معظمهم من

روسيا ( ،)28عبر إستونيا (.)74
روسيا

28/100
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إستونيا

74/100

السويد
85/100

تمويالت غير مشروعة

منظمة الشفافية الدولية

المنهجية
جمع مؤشر مدركات الفساد البيانات من

االنحراف المعياري لهذا المصدر في

العديد من المصادر المختلفة التي توفر

السنة األساس .ويضمن هذا الطرح

حول مستوى الفساد في القطاع العام.

بأن تكون نتائج درجات مؤشر مدركات

تصورات رجال األعمال والخبراء المحليين

وتم اتباع الخطوات التالية لحساب مؤشر
مدركات الفساد:

 .1إختيار مصادر البيانات :على كل
مصدر ُأستخدم لبناء مؤشر مدركات

الفساد أن يفي بالمعايير التالية للتأهل
كمصدر صالح للبيانات:

والقسمة استخدام معلمات سنة األساس

الفساد قابلة للمقارنة على أساس سنوي
منذ العام  .2012وبعد هذا اإلجراء ،يتم

تحويل الدرجات القياسية إلى مقياس

مؤشر مدركات الفساد عن طريق ضرب

قيمة االنحراف المعياري لمؤشر مدركات

الفساد في عام  )20( 2012وإضافة

متوسط مؤشر مدركات الفساد لعام

+يحدد مخاطر أو مدركات الفساد في

 ،)45( 2012بحيث تناسب مجموعة البيانات

+يرتكز على منهجية موثوقة وصالحة

.100

القطاع العام كميا

+يكون مصدره منظمة ذات سمعة
حسنة

مقياس مؤشر مدركات الفساد من  0إلى

 .3احتساب المعدل .ليشمل بلد أو إقليم

+يسمح لما يكفي من االختالف في

في مؤشر مدركات الفساد ،ويتعين قيام

كبيرا من البلدان
عددا
ُ +يصنف
ً
ً
+يأخذ في اإلعتبار فقط تقييمات

ومن ثم يتم احتساب درجة مؤشر مدركات

الدرجات للتمييز بين البلدان

خبراء البلد أو رجال األعمال

+يتم تحديثه بانتظام

يتم احتساب مؤشر مدركات الفساد

مختلفا
مصدرا
لعام  2019باستخدام 13
ً
ً
للبيانات من  12مؤسسة مختلفة إلتقطت
مدركات الفساد خالل العامين الماضيين.

ثالثة مصادر على األقل بتقييم ذلك البلد.
الفساد لبلد ما كمعدل لجميع الدرجات

القياسية المتاحة لذلك البلد .ويتم تقريب
النتائج إلى أرقام كاملة.

 .4اإلبالغ عن إجراء مشكوك بأمره.

ويرافق درجة مؤشر مدركات الفساد

خطأ قياسي وفاصل للثقة .وهذا يلتقط

االختالف عبر مصادر البيانات المتاحة لبلد
أو إقليم.

 .2توحيد مصادر البيانات إلى مقياس
من  .0-100ويتم هذا التوحيد بطرح

متوسط كل مصدر في السنة األساس

من درجة كل بلد ،ثم القسمة على
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الهوامش
إستنادا إلى متغير القوة الموزع حسب
1
ً
المجموعة االجتماعية ( )v2pepwrsocفي
أنماط الديمقراطية،

https://www.v-dem.net/en/data//

data-version-9
 2مشروع النزاهة اإلنتخابية ،تصورات

النزاهة االنتخابية األميركية ،مايو ،2019

https://www. electoralintegrityproject.com/data
ُ 3تؤخذ البيانات من متغير “�v2eldo

يتم أخذ البيانات من المتغير “�v2dl

 13منظمة الشفافية الدولية ،مقياس

قيم نطاق الشورى عند النظر في
التي ُت ّ
التغييرات السياسة .وتتراوح اإلجابات على

ومنطقة البحر الكاريبي ،سبتمبر ،2019

7

 ”consltفي مجموعات بيانات ،VDEM

السؤال من  0لغياب المشورة إلى  5من

أجل تمارين الشورى الشاملة التي تتضمن
جميع أجزاء الطيف السياسي والجهات

الفاعلة األخرى ذات الصلة (قطاع األعمال
والمجتمع المدني) .وألغراض تصورية،

تم دمج الفئات في ثالث فئات فقط،

واحدة للتشاور مع مجموعات قريبة من

الفساد العالمي  -أميركا الالتينية

https://www.transparency. org/

gcb10/latin-america-and-the-caribbean
 14مجلس نواب الكونغرس المكسيكي،

القانون األساسي لمكتب النائب العام،
ديسمبر ،2018

http://www. diputados.gob.mx/

الحكومة ،وواحدة مع مجموعات سياسية

LeyesBiblio/pdf/ LOFGR_201218.pdf

 ”nateفي مجموعة بيانات  ،VDEMوالتي

غير موجودة في الحكومة ،وفئة أخيرة

تحتوي على مجموعة أوسع من الالعبين.

 15مراجعة معهد  ،Milkenالشعبوية

اإلجابات على السؤال من مقياس  0لعدم

 ،Freedom House 8الحرية في العالم

يوليو ،2018

قيم الكشف عن التبرعات االنتخابية
ُت ِّ
في الحمالت االنتخابية الوطنية .وتتراوح

اإلستبدادية تفقد توهجها في نيكاراغوا،

وجود متطلبات إفصاح إلى  4للمتطلبات

 ،2019نيكاراغوا ،فبراير ،2019

باستمرار .وألغراض عرض البيانات ،تم دمج

https://freedomhouse.org/report/

articles/ authoritarian-populism-los-

freedom-world/2019/nicaragua

es-its-glow-in-nicaragua

 ،Freedom House 9الحرية في العالم

 ،Thomas, Troy 16التفاؤل حول

الشاملة التي يتم مالحظتها وفرضها
الفئتين  0و.1

https:// www.milkenreview.org/

 4منظمة األمن والتعاون في أوروبا

 2019اإلكوادور ،فبراير ،2019

العامة :التقرير النهائي لبعثة مراقبة

https://freedomhouse.org/report/

https://voices. transparency.org/

freedom-world/2019/ecuador

optimism-about-fighting-corrup-

 ،OSCEالبوسنة والهرسك االنتخابات

االنتخابات ODIHR، 2019

�https://www.osce.org/odihr/elec

tions/ bih / 389537
5

Kalinowski, T., Rhyu, S.Y. and

 ,Croissant, Aتقرير كوريا الجنوبية:

مؤشرات الحوكمة المستدامة .2019
،Bertelsmann Stiftung، 2019

https://www.sgi-network.org/2019/
South_Korea
Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 6

10

،Freedom House

الحرية في العالم  :2019تركيا ،فبراير
https://freedomhouse.org/report/

https://www.people-press.

freedom-world/2019/turkey

org/2019/04/11/public-trust-in-gov-

،2019

11

منظمة الشفافية الدولية25 ،

فضيحة فساد هزت العالم ،يوليو ،2019

https://www. ransparency.org/news/

feature/25_ corruption_scandals
 ،Deutsche Welle 122رشاوى �Ode

https:// www.bti-project.org/

ديسمبر ،2016

fileadmin/files/ BTI/Downloads/
_Reports/2018/pdf/ BTI_2018_Cote_d
Ivoire.pdf

27

tion-in-guyana-f5307f402344
 17مركز  Pewلألبحاث .ثقة الجمهور

 - Country Reporttساحل العاجBer� .

,telsmann Stiftung, 2018

مكافحة الفساد في غيانا ،سبتمبر ،2019

بالحكومة ،2019 - 1958 :أبريل ،2019

/ernment-1958-2019
 18النيويورك تايمز .الصدام بين ترمب

والديمقراطيين في مجلس النواب يشكل

تهديدا للنظام الدستوري ،مايو ،2019
https://www.nytimes.

com/2019/05/07/us/politics/

 brechtفي أرجاء أميركا الالتينية،

trump-democrats.html

https://www.dw.com/en/ode-

 ،Open Secrets 19بلغ اإلنفاق على

brecht-bribed-across-latin-america/a-36887600

حمالت الضغط  3.4مليار دوالر أميركي

عام  ،2018وهو األعلى في  8سنوات،

منظمة الشفافية الدولية

catalogue/global-state-of-democracy-2019
 الحرية في العالم،Freedom House 35
،2019  فبراير، أوزبكستان:2019

https://freedomhouse.org/report/

freedom-world/2019/uzbekistan
 مشروع اإلبالغ عن الجريمة المنظمة36

 تواصل أرمينيا الحملة المنهجية،والفساد
،2018  يوليو،في مكافحة الفساد

https://www.occrp.org/ en/27-

ccwatch/cc-watch-briefs/8395-armenia-continues-systemic-anti-corruption-campaign
، منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية37

:إصالحات مكافحة الفساد في أرمينيا
الجولة الرابعة من رصد خطة عمل

،2018  يوليو،اسطنبول لمكافحة الفساد
https://www.oecd.org/ corruption/

acn/OECD-ACN-Armenia-4th-RoundMonitoring-Report-July-2018-ENG.pdf
، أرمنيا-  منظمة الشفافية الدولية38

،بيان في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
،2019 ديسمبر

https://transparency.am/en/news/

view/2943
 ُمستعبدة من، الفاينانشيال تايمز39

 وفقا لما يقوله،الداخل” بسبب الفساد
،2019  ديسمبر،رئيس الوزراء القادم
https:// www.ft.com/content/

ddc2f794-060e-11ea-a984-fbbacad9e7dd
 ماذا يعني نصر:” “فصل جديد، الجزيرة40
،2019  أكتوبر،اليسار لكوسوفو

https://www. aljazeera.com/indepth/
features/ chapter-left-wing-victorymeans-kosovo-191007084722337.
html
 مقياس، منظمة الشفافية الدولية41

 الشرق األوسط وشمال- الفساد العالمي
،2019  ديسمبر،2019 إفريقيا

https://www.transparency.org/
gcb10/middle-east-and-north-africa
 المعهد الدولي للديمقراطية42

 حال الديمقراطية،والمساعدة اإلنتخابية
،2019  نوفمبر،2019 العالمي

https://www.idea.int/ publications/
catalogue/global-state-of-democra نحن نتجه، العربية المستقلةcy-2019 43
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das-fake-news-como-ilegal.shtml

،2019 يناير

https://www. opensecrets.org/
 آسيا: األقاليم،Freedom House 27

news/2019/01/ lobbying-spending-

،2019 ،والمحيط الهادىء

/reaches-3-4-billion-in-18

asia-pacific

،Fact Coalition  تحالف الحقائق20

 نظام الضغطThe Conversation 28

https://thefactcoalition.org/issues/

https://freedomhouse. org/regions/

،شفافية التأسيس

السياسي اإلسترالي معطل ويحتاج الى

incorporation-transparency

https://theconversation. com/

: نزاعات وفضائح فريق ترمب، بلومبرغ21

،2018  سبتمبر،إصالح عاجل

australias-political-lobbying-re-

،2019  مارس،دليل تفاعلي

gime-is-broken-and-needs-urgent-re-

https://www. bloomberg.com/graph-

form-123003

/ics/trump-administration-conflicts

 هنا السبب لماذا السندات، كوارتز29

اإلنتخابية في الهند تجعل من التمويل
،2019  أبريل،السياسي أكثر غموضا

https://qz.com/ india/1593577/mo-

 ترمب “تجاهل. النيويورك تايمز22

 والديمقراطيون،وجرح” المصلحة الوطنية

،2019  ديسمبر،يتهمون ببنود العزل
https://www.nytimes.

dis-electoral-bonds-make-2019-indi-

com/2019/12/10/us/politics/

/an-election-funding-opaque

trump-impeachment-articles.html

 نهاية حقبة مكافحة، آسيا تايمز30

،2020  يناير،الفساد في أندونيسيا
https://www.asiatimes.

com/2020/01/article/end-of-an-anti/corruption-era-in-indonesia

 حدد النائب عن الحزب.Politico

23

الجمهوري في مجلس النواب األميركي

 وبشكل علني شخصا ُيزعم،لوي غوهميرت
،2019  ديسمبر،أنه ُمبلغ عن الفساد
https://www.politico.com/

news/2019/12/11/gohmert-whis مركز الدراسات اإلستراتيجية31

tleblower-impeachment-083234

،2019  أكتوبر،السياسات وآفاق اإلصالح

 نكسات: البرازيل، غيليرمي، فرنسا24

jokowi-20-policy-politics-and-pros-

 منظمة الشفافية.لمكافحة الفساد

، السياسة:Jokowi 2.0 ،والدولية

https://www. csis.org/analysis/

pects-reform

في األطر القانونية والمؤسساتية
،2019  نوفمبر،الدولية

https://www. transparency.org/
 ألندونيسيا أسباب، جاكارتا بوست32

،للتفاؤل رغم اإلنتكاسات الديمقراطية
،2019 ديسمبر

whatwedo/ publication/brazil_setbacks_in_ the_legal_and_institutional_anti_ corruption_frameworks

https://www.thejakartapost.com/

news/2019/12/10/indonesia-has-reasons-for-optimism-despite-democratic-setbacks.html

 المحكمة العليا في، ميرا،مارتيني

25

البرازيل توقف تحقيقات مكافحة غسيل
،2019  يوليو،األموال

https:// voices.transparency.org/the تشريح الدول غير، مؤسسة بروكينغز33
 تقييم اإلنحدار الديمقراطي:الليبرالية

واإلستجابة له في تركيا وأوروبا
،2019  فبراير،الوسطى

https://www.brookings.edu/
wp-content/uploads/2019/02/illiber-

al-states-web.pdf
 المعهد الدولي للديمقراطية34

 حال الديمقراطية،والمساعدة اإلنتخابية
،2019  نوفمبر،2019 العالمي

https://www.idea.int/ publications/

role-of-financial-intelligence-unitsand-the-fight-against-corruption-inbrazil-e745f1c8e749
 ُتشبه،Folha de Sao Paulo
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 المحكمة الفدرالية العلياDodge شركة

بـ”محكمة إستثنائية” وترى بعدم قانونية

 أغسطس،التحقيق في األخبار المزيفة

،2019

https://www1.folha. uol.com.br/

poder/2019/08/dodge-compara-stfa-tribunal-de-excecao-e-ve-inquerito-
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نحو “دولة المافيا” ،مايو ،2019

http://bit.ly/2sssRW8

 44موزامبيق إف.أم ،رحماني :هذه

هي أسباب بطء وتيرة استرداد األموال
المنهوبة ،حزيران ،2019
http://bit.ly/2FL8aaQ

 45القدس العربي ،هل تحقق استقالل

المجلس القضائي بعد الثورة؟ ،سبتمبر
،2019

http://bit.ly/30lsidi

 46صحيفة الغارديان ،تدعي المملكة
العربية السعودية أن عملية تطهير

مكافحة الفساد استردت  100مليار دوالر
أميركي ،يناير ،2018

https://www.theguardian.com/

world/2018/jan/30/anti-corruptionpurge-nets-more-than-100bn-saudiarabia-claims
 47هيومن رايتس ووتش ،المملكة

العربية السعودية :توضيح وضع محتجزي

“الفساد” ،فبراير ،2019

https:// www.hrw.org/
news/2019/02/18/ saudi-arabia-clarify-status-corruption-detainees
 48كوارتز ،قام ابن الرئيس بغسل 50

مليون دوالر أميركي عبر ستة بلدان
أوروبية  -تقرير ،أغسطس ،2019

https://qz.com/africa/1682083/
congo-brazzaville-president-son-ac-

/cused-of-laundering-50m
 49فريدوم هاوس ،الحرية في العالم

 :2019جمهورية الكونغو ،فبراير ،2019
https://freedomhouse.org/report/

freedom-world/2019/congo-repub-

سانتوس بتجميد األصول ،ديسمبر ،2019

األوروبية تؤكد تضارب مصالح رئيس

us-angola-corruption/angola-hits-

،2019

freeze-idUSKBN1YZ0IB

_pressrelease/european_commission

https://www.reuters.com/ article/

princess-dos-santos-with-asset-

 53بي بي سي نيوز  ،جريمة قتل في
أكرا :حياة وموت أحمد حسين صويل ،

يناير 2019

https://www.bbc.com/news/world-af-

rica-47002878
 54رويترز ،غانا توقف سبعة من قضاة
المحكمة العليا بتهم الفساد ،أكتوبر
،2015

https://www.reuters.com/ article/

قلب الحكومة ،إنه الجسم بأكملة ،ديسمبر
،2019

https://www.theguardian.com/
commentisfree/2019/dec/03/malta-corruption-daphne-caruana-galizia-murder

tions-idUSKCN0S002U20151006

استونيا  Danske Bankفي الكثير من
https://voices.transparency.org/

why-danske-bank-estonia-appears-in 55مشروع اإلبالغ عن الجريمة المنظمة
والفساد ،اليونان :الحكومة الجديدة

تشكل هيئة جديدة لمكافحة الكسب غير
المشروع ،آب ،2018

https://www.occrp.org/en/27-

ccwatch/ cc-watch-briefs/10588greece-new-government-forms-antigraft-body
 56رويترز ،البرلمان اإليطالي يصادق على

حملة مكافحة الفساد في ما بدا نصرا
لحركة النجوم الخمس ،ديمسبر ،2018
https://www.reuters.com/article/

us-italy-corruption-law/italy-parliament-approves-corruption-crackdown-in-win-for-5-star-idUSKBN1OH25B
 57مشروع اإلبالغ عن الجريمة المنظمة
والفساد ،اليونان :الحكومة الجديدة
المشروع ،أغسطس ،2018

ccwatch/ cc-watch-briefs/10588-

https://freedomhouse. org/report/

greece-new-government-forms-anti-

freedom-world/2019/ madagascar

graft-body

 51مشروع اإلبالغ عن الجريمة المنظمة

 58رويترز ،اإلتحاد األوروبي يستهدف

بولندا ورومانيا بالدفاع عن استقالل
القضاء ،أبريل ،2019

https://www.occrp.org/en/daily/9765-

https:// www.reuters.com/article/

over-half-of-madagascar-s-mp-s-ac-

us-eu-poland-judiciary/eu-targets-po-

cused-of-corruption

land-romania-with-defense-of-judi-

29

 60الغارديان ،فساد مالطا ال ينحصر في

es-over-corruption-accusa-

 50فريدوم هاوس ،الحرية في العالم

 52رويترز ،أنغوال تصدم “أميرة” دوس

drej_babish_has_conflic

فضائح غسل األموال ،أغسطس ،2018

pends-seven-high-court-judg-

https://www.occrp.org/en/27-

متهمون بالفساد ،مايو ،2019

confirms_czech_prime_minister_an-

us-ghana-judiciary/ghana-sus-

lic-brazzaville

والفساد ،أكثر من نصف نواب مدغشقر

https://www.transparency.org/news/

 61مارتيني ،مايرا ،لماذا يظهر بنك

تشكل هيئة لمكافحة الكسب غير

 :2019مدغشقر ،فبراير ،2019

الوزراء التشيكي أندريه بابيس ،يونيو

cial-independence-idUSKCN1RF14V
 59منظمة الشفافية الدولية ،المفوضية

so-many-money-laundering-scandals424047fe987c
 62بريلود ،لور ومارتيني ،مايرا ،قضية

وكالة مكافحة غسيل األموال في اإلتحاد
األوروبي واضحة :هل سيتخذ اإلتحاد

األوروبي إجراء؟ ،ديسمبر ،2019

https://voices.transparency.org/thecase-for-an-eu-anti-money-launder-

ing-agency-is-clear-will-the-eu-takeaction-a12133d59896
 63ديل ،جيليان وماكديفيت ،أندرو ،تصدير
الفساد  -تقرير سير التقدم  :2018تقييم
تطبيق ميثاق مكافحة الرشوة لمنظمة

التعاون اإلقتصادي والتنمية .منظمة
الشفافية الدولية ،سبتمبر ،2018

https://www.transparency.org/

_whatwedo/publication/exporting
corruption_2018
 64ستوندين ،وهي شركة صيد آيسلندية

قامت برشوة المسؤولين في ناميبيا

واستخدمت أكبر بنوك النرويج لتحويل مبلغ
 70مليون دوالر الى المالذات الضريبية،
نوفمبر ،2019

=https:// stundin.is/grein/9920/?sfnsmo

 65بي.بي.سي .نيوز ،إريكسون السويدية

تدفع أكثر من مليار دوالر أميركي لتسوية

تحقيق الفساد الذي أجرته الواليات
المتحدة األميركية ،ديسمبر ،2019
https:// www.bbc.com/news/

world-us-canada-50695438
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ساهم معنا
في إحداث
التغيير
انخرط

تابعنا وشارك وجهات نظرك وناقش الفساد مع أشخاص من جميع أنحاء
العالم ،على وسائل التواصل اإلجتماعي

facebook.com/TransparencyInternational/
twitter.com/anticorruption/
linkedin.com/company/transparency-international/
instagram.com/Transparency_International/
youtube.com/user/TransparencyIntl/

تعلم
قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت لمعرفة المزيد عن عملنا في أكثر من 100
دولة ،واشترك للحصول على آخر األخبار في مكافحة الفساد.

transparency.org

تبرع
سيساعدنا تبرعك في تقديم الدعم لآلالف من ضحايا الفساد ،وفي

تطوير أدوات جديدة والبحث وحمل الحكومات واألعمال التجارية على

الوفاء بوعودها .فنحن نريد أن نبني عالما منصفا وأكثر عدال .وبمساعدتك،

نستطيع القيام بذلك.

transparency.org/donate
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