
التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة  :٦١لهدف ا
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 

 المستويات
 الحد بقدر كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما :٥-٦١ غايةال

نسبة األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة على األقل بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة لمسؤول  :٦-٥-٦١المؤشر 
 مي، أو طلب منهم أولئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة، خالل االثني عشر شهرا السابقةحكو

 

 المعلومات المؤسسية

  
 :/ المنظماتمنظمةال
  

 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )
  

 المفاهيم والتعاريف

  
 ريف:التع

  
مرة واحدة على  حكومي لمسؤولالذين دفعوا رشوة يُعّرف هذا المؤشر على أنه النسبة المئوية لألشخاص 

أولئك المسؤولون ، أو طلب منهم األقل )أعطوا المال لمسؤول حكومي، أو هدية أو هدية مقابل خدمة(
 لوا مرةبة مئوية من األشخاص الذين اتصكنس، ثني عشر شهراً الماضيةرشوة، خالل االالحكوميون دفع 

 .الفترة نفسهافي  بمسؤول حكوميعلى األقل  ةواحد
  

 األساس المنطقي:
  

أثيره من ناحية ت ؛القتصادل ولألداء السليمإلى الخدمات العامة  المتساوي الوصول نقيض إلمكانيةالفساد هو 
لجمهور ثقة ا راجعإلى جانب ذلك، يؤدي الفساد إلى ت على التوزيع العادل للموارد وفرص التطوير. السلبي

، اتقطاعات كبيرة من السكان والشركعندما تصبح الرشوة اإلدارية تجربة متكررة ل بالسلطات وسيادة القانون.
ير مقياس توفمن خالل  القانون والعمليات الديمقراطية والعدالة.سيادة الدائمة على آثارها السلبية  ها تعكسفإن

 ز نحوالمحرالمؤشر مقياًسا موضوعيًا للفساد، وهو مقياس لمراقبة التقدم  ، يوفر هذامباشر لتجربة الرشوة
 مكافحة الفساد.

  
 المفاهيم:

  
إعطاء على النحو التالي: '، (ICCSفي التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية ) ،يتم تعريف الرشوة

أو شخص يدير  حكوميأو من مسؤول إلى   مستحقّة، أو منح، أو التماس، أو قبول ميزة غير عرض، أو وعد
يعمل الشخص أو يمتنع  مقابل أنع الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، القطا هيئة من هيئاتأو يعمل في 

شوة الموظفين رب اريف الخاصةتعالالتعريف إلى  هذاويستند  عن التصرف في ممارسة مهامه الرسمية.



 عن المنظمات الدولية والرشوة في يناألجانب والمسؤول حكوميين، ورشوة المسؤولين الحكوميين الوطنيينال
 (.15و 51و 51حدة لمكافحة الفساد )المواد القطاع الخاص الواردة في اتفاقية األمم المت

  
ً حين أن مفهوم الرشوة أوسع نطاقفي  ي ، وهو يغطيضاً إجراءات مثل الوعد أو العرض، حيث أنه يشمل أا

أشكال محددة من الرشوة تكون أكثر قابلية إال أن هذا المؤشر يرّكز على ، كالً من القطاعين العام والخاص
 لقطاع العام.ضمن انطاق ال حدّ تاس )تقديم و / أو طلب الرشاوى( وللقي

  
قدمة من لوبة / مبالرجوع إلى تقديم المال أو الهدايا أو تقديم خدمة مط ستحقةم تفعيل مفهوم الميزة غير الميت

 مقابل معاملة خاصة. حكومي/ إلى موظف 
  

، والتي غالباً ما يقصد بها نوع الرشوة التي تؤثر الرشوة اإلدارية"“ب هذا المؤشر ما يسمى وغالباً ما يلتقط 
 ة و / أو موظفي الخدمة المدنية.على المواطنين في تعاملهم مع اإلدارات العام

  
إلى األشخاص الذين يشغلون مناصب تشريعية أو تنفيذية أو  لحكوميبالنسبة لهذا المؤشر، يشير المسؤول ا

 ، يتم استخدام قائمة بالمسؤولين وموظفي الخدمة المدنية المختارين.عند تفعيل المؤشر إدارية أو قضائية.
  

 التعليقات والقيود:
  

لى ، يعرف معدل انتشار الرشوة عيت على المستويين الوطني والدوليالتي أجر المسوحفي تجربة العديد من 
مرة واحدة على األقل )أعطوا المال لمسؤول  حكومي لمسؤولالذين دفعوا رشوة النسبة المئوية لألشخاص أنه 

ثني رشوة، خالل االالحكوميون دفع أولئك المسؤولون ، أو طلب منهم حكومي، أو هدية أو هدية مقابل خدمة(
ي ف بمسؤول حكوميعلى األقل  ةواحد لوا مرةبة مئوية من األشخاص الذين اتصكنس، عشر شهراً الماضية

تشير  ، ال يتم تضمين حصة السكان الذين ُسئلوا عن رشوة ولكن لم يعطوها.في هذه الصيغة .الفترة نفسها
غة ، في حين أن جمع البيانات وفقا للصيوالدولي عادة إلى هذه الصيغةطني البيانات المتاحة على المستوى الو

المتضمنة في إطار أهداف التنمية المستدامة سوف يعتمد على تكييف أدوات المسح ذات الصلة وحساب 
ً  السلطات الوطنية.  .ومن المتوقع أن تصبح البيانات وفقا للتعريف الحالي متاحة تدريجيا

  
تجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤشر يوفر معلومات ثابتة عن تجربة الرشوة التي تحدث  ،على المستوى األعمّ 

أشكال  أنه ال يغطي، في حين سياق تقديم الخدمات / المعامالت في التفاعل بين المواطنين والقطاع العام في
 لطة" ، والتداول في النفوذ أو إساءة استخدام السكبرى الفسادجرائم ، مثل "الفساد األخرى

  

 المنهجية

  
 ساب:تحطريقة اال

  
األقل إلى موظف عمومي ألشخاص الذين دفعوا رشوة واحدة على ا مجموع عدديُحسب المؤشر على أنه 

ألشخاص الذين ا مجموع عدد، على الفترة نفسهاأو ُطلب منهم رشوة في ، شهرا الماضية ثني عشرخالل اال
 .511في  في الفترة نفسها، مضروبحكومي مسؤول بلديهم اتصال واحد على األقل 

  



 تفصيل:ال
  

 لهذا المؤشر هو: الموصى به التفصيل
 دافعي الرشاوىوجنس  سنبحسب 

 نوع المسؤول
 دافعي الرشاوى دخل مستوى

 اوىالرش لدافعي علميال تحصيلال
  

 :ناقصةالقيم ال معالجة
  

                بلدعلى مستوى ال 
  

 ناقصةالقيم ال اسنادال يتم 
  

                على المستويين اإلقليمي والعالمي 
  

 سيتم إنتاج التقديرات العالمية واإلقليمية عند تحسن توافر البيانات.و .اسناد القيم الناقصةال يتم 
  

 المجاميع اإلقليمية:
  

 سيتم إنتاج التقديرات العالمية واإلقليمية عند تحسن توافر البيانات.
  

 :فاوتمصادر الت
  

 ، يتم استخدام البيانات من المصادر الوطنية فقط.في الوقت الحاضر
  

 مصادر البيانات

  
 وصف:ال
  

 مةالمسح الخاصة بضحايا الجريالفساد و / أو عمليات تجربة ب المسوح األسرية الخاصةيستمد هذا المؤشر من 
 الرشوة.ب خاصةمع وحدة 

  
ي حين أن ، فبين أفراد األسرةمن ، الذي تم اختياره عشوائياً شر إلى التجربة الفردية للمستجيبيشير المؤ

يتم جمع تجربة الرشوة من خالل سلسلة من األسئلة  تجربة الرشوة من قبل أعضاء آخرين ال ينبغي إدراجها.
 حول االتصاالت الفعلية وخبرات الرشوة مع قائمة الموظفين الرسميين وموظفي الخدمة المدنية.

  
مباشر واحد على األقل مع موظف عام / موظف حكومي  اتصاللى األشخاص الذين لديهم فقط إ سوميشير المق

 للرشوة. ختبارعرضة لخطر االبينما يشكلون المجموعة السكانية 



  
يقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات عن مدى انتشار الرشوة من خالل جمع 

يتم تسهيل عملية جمع البيانات و (.UN-CTS،  مم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمةاألسح مالبيانات السنوي )
 جهة تنسيق 531من خالل شبكة تضم أكثر من  UN-CTS مسح األمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمة عبر

  .وطنية تعينها السلطات المسؤولة
 

 جمع:العملية 
  

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجمع البيانات من خالل جمع ، يقوم مكتب األمم وعلى المستوى الدولي
يتم إرسال البيانات الخاصة بمؤشر الرشوة إلى  .لمسح األمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمة البيانات السنوي

 جهات التنسيقت والجريمة من قبل الدول األعضاء، عادة من خالل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرا
محددة اعتباًرا من عام  جهة تنسيق 531)حوالي  لمسح األمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمةطنية التابعة الو

( والتي تكون في معظم الحاالت مؤسسات وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الجريمة والعدالة 1151
م استخدام ، يتعند الضرورة إلخ(.، الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العدل اتالجنائية )مكاتب اإلحصاء

 األخرى. تواصلوأشكال ال ،مواقع الويب، والمنشورات ، بما في ذلك منمصادر البيانات األخرى
  

 إلى البلدان للتشاور قبل النشر. لرصد أهداف التنمية المستدامة سيتم إرسال بيانات
  

 توافر البيانات

  
 1151بعد عام ( 5-7لمؤشر انتشار الرشوة )انظر النقطة  األقلالبلدان التي لديها نقطة بيانات واحدة على 

 :على النحو التالي هي
  

 1آسيا والمحيط الهادئ: 
 8أفريقيا: 

 1كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
 9كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم

  
 :1119عام و 1111بين عام  لهذا المؤشر األقلواحدة على نقطة بيانات  التي لديها البلدان

 1آسيا والمحيط الهادئ: 
 1أفريقيا: 

 4كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: ريأم
 " 1كا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان: ريأوروبا وأم

  

 الجدول الزمني

  
 جمع البيانات:

  



 1151الربع الثالث إلى الرابع من عام 
  

 البيانات:إصدار 
  

 1157الربع الثاني 
  

 الجهات المزّودة بالبيانات

  
 ت والجريمة من قبل الدوليتم إرسال البيانات المتعلقة بالرشوة إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرا

 الخاص باتجاهات الجريمةاألمم المتحدة  لمسحالوطنية التابعة  جهات التنسيق، عادة من خالل األعضاء
(CTS)  التي تكون في معظم الحاالت مؤسسات وطنية مسؤولة عن إنتاج البيانات في مجال الجريمة والعدالة

والمصدر الرئيسي  ، وما إلى ذلك(.الوطنية، وزارة الداخلية، وزارة العدل اتالجنائية )مكاتب اإلحصاء
حايا / ضالفسادب خاصةال المسوحللبيانات المتعلقة بمؤشر تجربة الرشوة هو عادة المؤسسة المسؤولة عن 

 ، وكالة مكافحة الفساد، وما إلى ذلك(.ةالوطني ءات)مكتب اإلحصا الجريمة
 
  

 الجهات المجّمعة للبيانات

  
 سم:اال
  

 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  
 وصف:ال
  

 اتجاهات الجريمة التابعب الخاص السنوي المسح، من خالل متحدة المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األمم ال
 (UN-CTSلألمم المتحدة )

  

 المراجع

  
 :دليل الموارد الموّحدة

  
www.unodc.org 

  
 المراجع:

 
 1151التصنيف الدولي للجريمة لألغراض اإلحصائية، المخدرات والجريمة، المتحدة المعني بمكتب األمم 

  
  



 صلةالمؤشرات ذات ال

  
 3-51الغاية 
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