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 گزارش در یک نگاه
ی دارای ا دهیز پد عنزوان  بزه فساد نیز    .یا شاخص است گر سنجشهر سنجشی نیازمند 

 .، از ایز  ااعزده مسزت نی نیسزت    هزا  آنرکردهای تأثیرگذار بر جوامع و حکمرانی در کا

، محققان برای آگاهی از وجود فساد، می ان آن و ادراک عمومی نسبت به وجود رو  یازا

نوشزته   .انزد  نمزوده یی را تولید ها شاخص، ها حکومتو واوع آن در جامعه و تأثیر آن بر 

 .کشد یما به کمند آزمون ر ها شاخصحاضر برخی از ای  

 ای  شاخص شزامل شزش زیرشزاخص حز       :شاخص حکمرانی جهانی

و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، تروریسز،، اثربخشزی    اظهارنظر

 .دولت، کیفیت اوانی  و مقررات، حاکمیت اانون و کنترل فساد است

  ی هزا  تیز ظرفبررسزی عملکزرد سیاسزی و     :شاخص حکمرانی پایددار

دو دسته کشورهای عضو سازمان همکاری و توسزعه ااتازادی    حکمرانی در

(OECD )و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، وظیفه ای  شاخص است. 

 بزه   الملزل   یبز ای  شاخص که از سزوی شزفافیت    :شاخص ادراک فساد

 ازنظزر جهزان   مختلز  ی کشزورهای  بند ردهبه  شود یمشکل ساالنه منتشر 

 .ازدپرد یم ها آنمی ان فساد دولتی در 

 ای  شاخص، امکان مقایسه کشورهای مختل   :شاخص حاکمیت قانون

 .آورد یمبا یکدیگر ازنظر ابعاد مختل  حاکمیت اانون را فراه، 

 ایز  شزاخص نیز  از    (: خاورمیانزه و شزمال آفریقزا   ) بارومتر جهانی فساد

ی هزا  بخزش اسزت و در آن وضزعیت فسزاد در     الملزل   یبز تولیدات شفافیت 

نسبت به شاخص ادراک فسزاد، سزنجیده    تر یلیتحلگاهی مختل  جهان با ن

 .شود یم

 های سالمت اداری و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش
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  شاخص حکمرانی جهانی
 مقدمه

دو حدود از  جهانی بانکبا توجه به اهمیت کیفیت حکمرانی در رشد و توسعه کشورها، 

در کشزورهای مختلز  جهزان     وضعیت حکمرانزی  ساالنه دهه پیش تاکنون به بررسی

 (WGI)حکمرانزی  هایپردازد که نتایج ای  بررسی در شاخای تحت عنوان شاخصمی

شزش   براسزا  کشزور   811بزیش از  در  شزاخص حکمرانزی  در ایز    .شزود منتشر می

تروریس،، / ح  اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت رشاخصیز

  ازرار   موردسزنجش  کمیت ازانون و کنتزرل فسزاد   اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حا

ختل  دریافزت  منبع م 20ها مبتنی بر صدها متغیر است که از ای  زیرشاخص .دگیرمی

اطالعزات   کننزدگان عرضزه دولتزی،  هزای ییر دهندگان، سازمانو ادراک پاسخ شوندمی

 .دهندارار می یموردبررسجهان را های دولتی در سراسر تجاری و سازمان یها بنگاه

 

 هازیرشاخصمروری بر 

ثبزات  ، 8پاسزخگویی حز  اظهزارنظر و    رشاخصیزوضعیت شش حکمرانی در شاخص 

، 3مقزررات ازوانی  و   ، کیفیزت 0، اثربخشزی دولزت  2تروریسز،  /عدم خشونتو سیاسی 

 .ردیگ یمارار  یموردبررس7کنترل فسادو  6حاکمیت اانون

                                                           
1 .Worldwide Governance Indicators 

2 .Voice and Accountability 

3 .Political Stability and Absence of Violence/Terrorism 

4 .Government Effectiveness 

5. Regulatory Quality 

6 .Rule of Law 

7 .Control of Corruption 
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اینکزه   درخازو  ان نظزرات شزهروند   ح  اظهارنظر و پاسخگویی رشاخصیزدر 

آزادی بیزان، آزادی   میز ان  و همچنی هستند چقدر اادر به مشارکت در انتخاب دولت 

 .(Kaufmann &etc, 2010: 3) شوددریافت میهای آزاد انجم  و رسانه

احتمزال اینکزه دولزت    تروریسز،  /سیاسی و عدم وجود خشونتثبات  رشاخصیزدر 

     خشزونت سیاسزی و تروریسز،،    ازجملزه ، آمیز  اادامات ییراانونی یزا خشزونت    یازطر

 .گیردثبات یا سرنگون شود مورد ارزیابی ارار میبی

کیفیزت خزدمات دولتزی،    شهروندان نسبت به برداشت  ،اثربخشی دولت رشاخصیز

خدمات مدنی و می ان استقالل آن از فشار سیاسی، کیفیت تدوی  و اجرا و اعتبار تعهد 

 .کندفت میرا دریا هادولت به ای  سیاست

هزا از توانزایی دولزت در تزدوی  و     شتبردا ،مقرراتاوانی  و کیفیت  رشاخصیزدر 

رتقزای بخزش خاوصزی را    های صحیح و مقرراتی که امکان توسعه و اسیاستاجرای 

 گیردارار می یموردبررسکند، فراه، می

و می ان اعتماد بزه ازوانی  جامعزه    شهروندان از ادراک  ،حاکمیت اانون رشاخصیز

واوع ها و همچنی  احتمال کیفیت اجرای ارارداد، حقوق مالکیت، پلیس، دادگاه ژهیو به

 .کندجرم و خشونت را دریافت و بررسی می

از ادرت دولتی بزه نفزع منزافع     می ان استفاده کنترل فساد، رشاخصیزسرانجام در 

فع دولت توسز  نخبگزان و منزا    "تسخیر"ب رگ فساد و نی   خواه کوچک یاخاوصی 

 .شودارزیابی می خاوصی
 

 مورداستفادهمنابع 

      هززا، شززهروندان و زیززادی از شززرکت شززمارهززای حکمرانززی جهززانی نظززرات شززاخص

 توسزعه  درحزال هزای تخاازی در کشزورهای صزنعتی و     دهندگان به نظرسنجیپاسخ

 21از بزیش از   ی ایز  شزاخص  هاداده .کندکیفیت حکمرانی را خالصه می درخاو 
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  هزای فکزر،   نظرسزنجی، اتزاق   مؤسسزات  کزه شزامل  شزود  عاتی گرفته مزی منبع اطال

  .های خاوصی استالمللی و شرکتهای بی های ییردولتی، سازمانسازمان

 مؤسسزه سسزه حکمرانزی منزابع طبیعزی و     از مؤ 0ای  شاخص توس  دانیل کافم 

راحزی  ط 0111از گروه تحقیقاتی توسعه بانک جهانی در سزال   8بروکینگ  و آرت کرای

 .داشتندنقش آن  یروزرسان بهنی  در توسعه و  0و ماسیمو ماستروزی 2پابلو زویدو .شد

از زمان طراحی شاخص حکمرانی جهانی تاکنون، منابع مختلفزی در ایز  شزاخص    

 0116سزال   منابع مورد استفاده در ای  شزاخص از  0جدول .اندارار گرفته مورداستفاده

 .(Kaufmann, 2010: 29)دهد تاکنون را نشان می

 منابع شاخص حکمرانی جهانی: 9جدول

نشانه 

 اختصاری
 نوع منبع نام منبع

ADB (دولتی)متخااان  بانک توسعه آفریقا -های کشوری ارزیابی نهادی و سیاست 

AFR پیمایش بارومتر آفریقا 

ASD (دولتی)متخااان  بانک توسعه آسیا -های کشوریارزیابی نهادی و سیاست 

BPS پیمایش تجاری وکار کسبایش محی  پیم 

BTI برتسم  -شاخص گذار 
های سازمان)متخااان 
 (نهادمردم

CCR  خانه آزادی -گذار درحالکشورهای 
های سازمان)متخااان 
 (نهادمردم

DRI (بخش تجاری)متخااان  گلوبال اینسایت -خدمات ریسک جهانی 

EBR  (دولتی)متخااان  بانک توسعه و بازسازی اروپا -گ ارش گذار 

EIU  (بخش تجاری)متخااان  واحد اطالعات اکونومیست -شاخص دموکراسی و ریسک 

FRH خانه آزادی 
های سازمان)متخااان 
 (نهادمردم

GCB پیمایش المللشفافیت بی  -پیمایش بارومتر جهانی فساد 

                                                           
1.Daniel Kaufmann 

2.Aart Kraay 

3.Pablo Zoido 

4.Massimo Mastruzzi 
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نشانه 

 اختصاری
 نوع منبع نام منبع

GCS پیمایش مجمع جهانی ااتااد -پذیری جهانیگ ارش راابت 

GII کپارچگی جهانیشاخص ی 
های سازمان)متخااان 
 (نهادمردم

GWP پیمایش گالوپ -نظرسنجی جهانی 

HER بنیاد هریتج -شاخص آزادی ااتاادی 
های سازمان)متخااان 
 (نهادمردم

HUM 
-های حقوق بشر و مقیا  ترور سیاسی پایگاه داده

 ریچاردز
 (دولتی)متخااان 

IFD (دولتی)متخااان  ادایف -ارزیابی عملکرد بخش روستایی 

PRC 
گروه مشاور ریسک ااتاادی  -پیمایش فساد در آسیا 

 سیاسی
 پیمایش

IJT (بخش تجاری)متخااان  ریسک امنیت کشوری یبند رتبه 

IPD (دولتی)متخااان  بانک اطالعاتی وضعیت نهادی 

IRP (نهادمردم)متخااان  شاخص انتخاباتی آفریقا 

LBO  پیمایش بارومتر آمریکای التی 

MSI 
 مبادالت و پژوهش  أتیه -شاخص پایداری رسانه 
 المللیبی 

های سازمان)متخااان 
 (نهادمردم

OBI بودجه یالملل  یبپروژه  -شاخص شفافیت بودجه 
های سازمان)متخااان 
 (نهادمردم

PIA (دولتی)متخااان  بانک جهانی -های کشوریارزیابی نهادی و سیاست 

PRS 
المللی ریسک خدمات بی  -ک کشوریراهنمای ریس

 سیاسی
 (بخش تجاری)متخااان 

RSF گ ارشگران بدون مرز -شاخص آزادی مطبوعات 
های سازمان)متخااان 
 (نهادمردم

TPR  (دولتی)متخااان  مردمی وزارت خارجه آمریکا یها گ ارشااچاق در 

VAB پیمایش دانشگاه واندربیلت -بارومتر آمریکایی 

WCY پیمایش سسه مدیریت و توسعهؤم -پذیری جهانیه راابتسالنام 

WMO (بخش تجاری)متخااان  گلوبال اینسایت -های ریسک و شرای  تجاریشاخص 
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 شناسی شاخصروش

های از طی  وسیعی از شاخص کهشاخص حکمرانی جهانی یک شاخص ترکیبی است 

در شش خوشه او  اطالعات گردآوری شده در ای  خ .شودمرتب  در آن استفاده می

ها در هر یک استانداردسازی داده منظور به .شودشش بعد حکمرانی تقسی، می براسا 

، از یزک روش آمزاری   کزدام ها و ارائه یک شزاخص تجمعزی بزرای هزر     از زیرشاخص

 .شودییراابل مشاهده استفاده می یها مؤلفهشناخته شده با عنوان مدل 

 هزای منزابع اصزلی   گیزری از داده انگی میز  های حکمرانی بزا هر یک از زیرشاخص

 :شودای  کار در سه مرحله انجام می شوند کهساخته می

کلیزدی   رشزاخص یزاز شش  هرکدامبع به هر مناختااصی  سؤاالت در مرحله اوّل

نظرسنجی مربوط به محی  نظارتی به کیفیزت   سؤال، م ال عنوان به .شوداختاا  داده می

 .یابدو پاسخگویی اختاا  می اظهارنظر ح   بهت شاخص آزادی مطبوعا ومقررات 

 .شزوند بنزدی مزی  منابع اختااصی ابتدا از صفر تزا یزک مقیزا     سؤاالتدر مرحله دوّم 

چهار ارار گیرد، امتیاز تا یک از  ینظرسنجی در مقیاس سؤال، اگر پاسخ به یک م ال عنوان به

 .کنی،می بندی مقیا  1.22=2(/8-0(= )8-حداال(/)حداک ر-حداال) صورت بهرا دو 

 ارائزه بزرای   (UCM)ییراابل مشزاهده  یها مؤلفهمدل سرانجام در مرحله سوم از 

 در ایز  مزدل   .شزود استفاده مزی  های اختااصی برای هر منبعمیانگی  وزنی شاخص

ای  تابع خطزی بزرای    .، یک تابع خطی استهای مشاهده شدهکه داده شودمی فرض

  مجزددا   هزای  بنزابرای  ییراابزل مقایسزه بزودن داده     منابع مختلز ، متفزاوت اسزت و   

  .کندبندی شده را تاحیح میمقیا 

 به منابعی که ارتباط بیشتری با یکدیگر دارند وزن بیشزتری اختازا    مدل مذکور 

زیزادی بزر    ریتزأث بخشد اما معموال  را بهبود می هادات آماری شاخص د و اگرچهدهمی
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هر شاخص بزه هزر    درخاو همچنی   .ای کلی نداردهبندی کشورها در شاخصرتبه

 .شودداده می( باالتری  رتبه) 011تا ( رتبه  یتر  ییپا)ای بی  صفرکشور نمره

شاخص حکمرانی ای  است که تمام نمرات کشزورها بزا    کلیدی های ویژگییکی از 

شزور  ای  خطای استاندارد تعداد منابع موجود برای یک ک .خطای استاندارد همراه است

بیشزتر   هرچقدر منزابع و تطزاب   )دهد گر را نشان میای  منابع با یکدی طاب و می ان ت

 استای  وااعیت  دهنده نشانخطای استاندارد،  .(است تر کوچکخطای استاندارد  باشد،

  .دشوار است اینوع داده که سنجش حکمرانی با استفاده از هر

گیزری آن  موال  اندک بزوده و انزدازه  مع ساالنههای تغییرات حکمرانی در طول دوره

در مقایسه امتیازات حکمرانی بزرای یزک کشزور در طزول زمزان       .معموال  دشوار است

اگر فاصزله  : باید حاشیه خطا را در نظر گرفت ،همانند مقایسه امتیاز کشورهای مختل 

 هزای شزاخص  اطمینان برآورد حکمرانی در دو دوره با ه، همپوشانی داشته باشند، داده

اک زر تغییزرات    .دار در حکمرانی تفسیر کزرد تغییرات معنی دهنده نشان عنوان بهرا نباید 

هسزتند،   توجزه  اابزل سالیانه شاخص نسبت به حاشیه خطا که به لحاظ آماری یا عملی 

 .در عملکرد حکمرانی تفسیر شود توجه اابلتغییر  من له بهکوچک است و بنابرای  نباید 

شزاخص رونزد    یهزا  دادهتزر ماننزد یزک دهزه،     های طوالنیره، در خالل دوحال  یباا

 .دهددر حکمرانی در تعدادی از کشورها را نشان می یتوجه اابل

دهنزده ترکیبزی از سزه    تغییرات در نمره یک کشور در شاخص در طول زمان نشان

اضافه شدن منابع داده جدید که تنهزا در دوره  ( 8های اصلی؛ تغییر داده( 0: عامل است

 .یآوری منزابع اختااصز  برای جمزع  شده استفادهتغییر در وزن ( 2خیر ارائه شده است؛ ا

منبزع اصزلی    یهزا  دادههای طوالنی، تغییر تغییرات آماری زیاد در طول دوره درصورت

  تزر و ایلزب نزاچی  در    برای بسزیاری از تغییزرات کوچزک    .عامل است تری  مه،ایلب 

  .شودعامل باعث تغییر در نمرات کشور میتر، ترکیبی از سه های کوتاهدوره
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ها و نهادهزایی کزه   سنت»: شودذیل تعری  می صورت بهحکمرانی در ای  شاخص 

( الز  : )ای  تعری  شامل سه بعزد اسزت   .«شودتوس  آن ااتدار در یک کشور اجرا می

ظرفیزت  ( ؛ بشزوند  یمز انتخاب، نظزارت و جزایگ ی     ها دولت ،فرایندی که توس  آن

احترام به شزهروندان و دولزت بزرای    ( ها و جو درست سیاست مؤثررای اجرای دولت ب

ذیزل هریزک    .گذاردتأثیر می ها آننهادهایی که بر تعامالت ااتاادی و اجتماعی میان 

 .شوداز موارد فوق دو شاخص تعری  می

بانک جهانی بر ای  باور است که شش بعد حکمرانی را نبایزد مسزتقل از یکزدیگر    

  که سزازوکارهای پاسزخگویی بهتزر باعزث فسزاد کمتزری       برداشت ای   لذا .دتاور کر

کنزد یزا احتزرام بزه     میمحی  نظارتی بهتری را فراه،  شود یا یک دولت کارآمدتر،می

حاکمیت اانون منجر بزه فراینزدهای منازفانه بزرای انتخزاب و جزایگ ینی دولزت و        

 .منطقی است کامال  ،ودشمیکمتر از مقام دولتی برای سود شخای  سوءاستفاده
 

 3497وضعیت کشورها در شاخص

 یبررسز  موردکشور یا المرو جغرافیایی  800وضعیت  ،در جدیدتری  شاخص حکمرانی

بسزیاری از ایز  المروهزا، ج ایزر و منزاط  خودمختزار وابسزته بزه          .ارار گرفته است

  هزای معتبزر  اک زر شزاخص   بزرخال  در شاخص حکمرانی  .تر هستندکشورهای ب رگ

 هزای  بندی کشزورها، امتیزاز هزر کشزور در شزاخص     رتبه یجا بهالمللی سعی شده بی 

 .گانه ارائه شودشش

 011ای بی  صفر تزا  به هر کشور نمره رشاخصیزهر  درخاو در شاخص حکمرانی 

حزاکی از بهتزری     011تری  عملکرد و شود که صفر نشانگر ضعی اختاا  داده می

ی  و بدتری  عملکزرد  کشور دارای بهتر 01وضعیت اسا  بر ای   .عملکرد کشور است

  :به ای  شرح استدر ای  شاخص 

 



 89/ های حکمرانی و فساد اداریآشنایی با برخی شاخص

 

 در شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی امتیاز بهترینکشور دارای  94

 امتیاز نام کشور

 011 نروژ
 99.51 نیوزیلند
 99.11 سوئیس

 99.55 فنالند
 99.10 دانمارک
 99.54 سوئد

 99.14 هلند
 99.55 لوک امبورگ
 99.19 کانادا

 95.59 استرالیا

 

 در شاخص حق اظهارنظر و پاسخگوییترین امتیاز پایینکشور دارای  94

 امتیاز نام کشور

 0 کره شمالی

 0.94 ترکمنستان

 0.44 اریتره

 1.94 سوریه

 1.49 گینه استوایی

 2.94 ازبکستان

 2.44 سومالی

 3.94 سودان

 3.49 عربستان سعودی

 9.93 سالئو
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و نیوزلنزد بزه    مونزاکو عدم خشونت سه کشور گرینلنزد،  در شاخص ثبات سیاسی و 

سه کشور سوریه، یم  و افغانستان  که یدرحالهای اول تا سوم ارار دارند ترتیب در رده

 .اندجنگ داخلی در بدتری  وضعیت ارار گرفته لیدل به

 م خشونتعد/شاخص ثبات سیاسیدر بهترین امتیاز کشور دارای  94

 امتیاز نام کشور

 100 گرینلند

 44.42 موناکو

 44.04 نیوزلند

 44.49 سنگاپور

 44.10 نیاشتا ختنیل

 49.42 آندورا

 49.42 تووالو

 44.49 ایسلند

 44.14 لوکزامبورگ

 44.29 سوئیس

 عدم خشونت/شاخص ثبات سیاسیدر کمترین امتیاز کشور دارای  94

 امتیاز نام کشور

 0 سوریه

 0.94 یمن

 0.44 افغانستان

 1.93 پاکستان

 1.40 سودان جنوبی

 2.34 سودان

 2.44 سومالی

 3.33 عراق

 3.41 لیبی

 9.24 کنگو کینشازا



 85/ های حکمرانی و فساد اداریآشنایی با برخی شاخص

 

در بهتزری  جایگزاه    فنالنزد در شاخص اثربخشی حکومت، کشورهای سنگاپور، سوئیس و 

   .هستندتری  رتبه پایی  اند اما سه کشور سودان جنوبی، سومالی و هائیتی درارار گرفته

 شاخص اثربخشی حکومتدر بهترین امتیاز کشور دارای  94

 امتیاز نام کشور

 100 سنگاپور

 44.42 سوئیس

 44.09 فنالند

 44.44 آندورا

 44.04 کنگهنگ

 49.40 نروژ

 49.12 دانمارک

 44.43 هلند

 44.14 سوئد

 44.49 لوکزامبورگ
 

 شاخص اثربخشی حکومتدر یاز کمترین امتکشور دارای  94

 امتیاز نام کشور

 0 سودان جنوبی

 0.94 سومالی

 0.44 هائیتی

 1.99 لیبی

 1.42 سوریه

 2.90 یمن

 2.44 آفریقای مرکزی

 3.39 اریتره

 3.44 کره شمالی

 9.33 گینه بیسائو
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  در بزاالتری  و هلنزد  سزنگاپور  ،کنگهنگدر شاخص کیفیت اوانی  و مقررات کشورهای 

 .هستندها تری  رتبهکره شمالی، لیبی و سومالی در پایی  که یدرحالاند ها ارار گرفتهرتبه

 کیفیت اوانی  و مقررات شاخصدر بهترین امتیاز کشور دارای  94

 امتیاز نام کشور

 100 کنگهنگ

 44.42 سنگاپور

 44.09 هلند

 44.44 نیوزلند

 44.04 استرالیا

 49.40 سوئد

 49.12 فنالند

 44.43 سوئیس

 44.14 انگلستان

 44.49 نروژ

 کیفیت اوانی  و مقررات شاخصدر کمترین امتیاز کشور دارای  94

 امتیاز نام کشور

 0 کره شمالی

 0.94 لیبی

 0.44 سومالی

 1.99 اریتره

 1.42 ترکمنستان

 2.90 ونزوئال

 2.44 سودان جنوبی

 3.39 زیمبابوه

 3.44 سوریه

 9.33 ازبکستان



 87/ های حکمرانی و فساد اداریآشنایی با برخی شاخص

 

هزای اول تزا   در رتبزه نروژ و سوئیس  ،در شاخص حاکمیت اانون کشورهای فنالند

هزا  تری  رتبهدر پایی  سومالی، ون وئال و سوریهسه کشور  که یدرحال اند ارارگرفتهسوم 

 .اندارار گرفته

 شاخص حاکمیت قانوندر باالترین امتیاز کشور دارای  94

 امتیاز نام کشور

 100 فنالند

 44.42 نروژ

 44.09 سوئیس

 44.44 دسوئ

 44.04 نیوزلند

 49.40 اتریش

 49.12 سنگاپور

 44.43 دانمارک

 44.14 هلند

 44.49 لوکزامبورگ

 شاخص حاکمیت قانوندر کمترین امتیاز کشور دارای  94

 امتیاز نام کشور

 0 سومالی

 0.94 ونزوئال

 0.44 سوریه

 1.99 لیبی

 1.44 آفریقای مرکزی

 2.90 اقعر

 2.44 سودان جنوبی

 3.39 کره شمالی

 3.44 افغانستان

 9.33 کنگو کینشازا



 زارش پژوهشیگ 81  

 

هزای اول تزا   در رتبزه  سزنگاپور و نیوزلند  ،در شاخص کنترل فساد سه کشور فنالند

  سزومالی و یمز  بزه ترتیزب در     ،کشزورهای گینزه اسزتوایی    که یدرحالسوم ارار دارند 

  .اندها ارار گرفتهی  رتبهترپایی 

 شاخص کنترل فساددر بیشترین امتیاز کشور دارای  94

 امتیاز نام کشور

 100 فنالند

 44.42 نیوزلند

 44.09 سنگاپور

 44.44 دانمارک

 44.04 سوئد

 49.40 نروژ

 49.12 لوکزامبورگ

 44.43 سوئیس

 44.14 هلند

 44.49 نیاشتا ختنیل

 ادشاخص کنترل فسدر کمترین امتیاز کشور دارای  94

 امتیاز نام کشور

 0 گینه استوایی

 0.94 سومالی

 0.44 یمن

 1.99 سودان

 1.42 سودان جنوبی

 2.90 سوریه

 2.44 لیبی

 3.39 افغانستان

 3.44 گینه بیسائو

 9.33 ترکمنستان



 81/ های حکمرانی و فساد اداریآشنایی با برخی شاخص

 

  شاخص حکمرانی پایدار
 مقدمه

نزی  های مشهور در موضوع حکمرایکی دیگر از شاخص( SGI)شاخص حکمرانی پایدار

بزه بررسزی   ایز  شزاخص    .شزود منتشر مزی  8است که توس  بنیاد برتسم  استیفتانگ

 کشورهای عضودو دسته از کشورها شامل های حکمرانی در  عملکرد سیاسی و ظرفیت

اتحادیززه اروپززا  کشززورهای عضززو و (OECD)سززازمان همکززاری و توسززعه ااتاززادی

 .پردازد می

  یز ازطرگذاری پایدار  ارزیابی سیاست اخود از انتشار ای  شاخص رهد  ای  بنیاد، 

هزا و برآینزدهای حکمرانزی در     ، ظرفیزت سزاالری مزردم هزای نهزادی    تحلیل چارچوب

 .اعالم نموده استهای سیاسی کلیدی  حوزه

مقایسززه بززی  کشززورهای عضززو سززازمان   یززازطر حکمرانززی پایززدار در شززاخص

 کلیدی سه پرسشبه  اتحادیه اروپاتوسعه و کشورهای عضو  های ااتاادی و همکاری

ایز   نسبت به پایداری سیاسزی و اجتمزاعی    تا دیدگاه مشترکی شودزیر پاسخ داده می

 :کشورها حاصل شود

اتحادیه اروپا چقدر در /های ااتاادی و توسعه کشورهای عضو سازمان همکاری -0

 اند؟ رسیدن به برآیندهای سیاسی پایدار موف  بوده

هزای ااتازادی و    عضزو سزازمان همکزاری   های حکمرانی کشزورهای   ظرفیت -8

 افتزه ی توسعهاتحادیه اروپا از منظر تعامل بی  دولت و بازیگران اجتماعی چگونه /توسعه

 است؟

 کراتیک چگونه است؟وکیفیت نظ، دم -2

                                                           
1. Sustainable Governance Indicators 

2.Bertelsmann Stiftung 



 زارش پژوهشیگ 23  

 

 ه گسترده که از سوی بنیزاد برتسزم   المللی در ای  مطالع کارشنا  بی  011حدود 

کشورهایی که مورد بررسی ارار  های اختااصیگ ارش .رکت دارند، مشاشودمیانجام 

اابزل  www.sgi-network.org  صورت بزرخ  بزر روی آدر  اینترنتزی    بهاند گرفته

 .است دریافت

گذاری  و سیاست فراگیری حکمرانی خوبکمک به  درصدد پایدار شاخص حکمرانی

در درون  المللزی  های پایزدار و تزرویج فراینزدهای یزادگیری بزی       پایدار، شناسایی مدل

اتحادیه اروپزا و فراتزر از آن   توسعه،  های ااتاادی و کشورهای عضو سازمان همکاری

 .است

 ارکان شاخص

در شاخص حکمرانی پایدار وضزعیت سزه رکز  اساسزی شزامل عملکزرد سیاسزی،        

ذیزل هزر یزک از ایز  ارکزان       .گیزرد ازرار مزی   یموردبررسز دموکراسزی و حکمرانزی   

   .استهای مختلفی تعری  شده زیرشاخص

 عملکرد سیاسی .0

ای  رک  از شاخص حکمرانی پایدار عملکرد سیاسزی کشزور را از منظزر سزه بعزد       

 .دهدتوسعه پایدار مورد بررسی ارار می

کزه همزه شزهروندان     و درصزورتی  باشزد ترویج توسعه پایزدار   ها،اگر هد  سیاست

ایز  حالزت    منزدش شزوند در  بتوانند مطاب  با استعدادهای فردی خود از زندگی بهزره 

محیطزی   و حفاظت از شرای  اجتماعی، ااتازادی و زیسزت   تأمی باید اادر به  ها دولت

شرای  پیشرفت اجتمزاعی بایزد از رهگزذر     .برای چنی  به یستی و توانمندسازی باشند

چنی  نتزایجی بزا رکز  عملکزرد      .های سیاسی خا  ایجاد شود نتایج مناسب در حوزه

 ازنظزر شزده  بنزدی حوزه سیاسزی گزروه   06د که شامل گیر ارار می یموردبررسسیاسی 

هر حوزه سیاسی با ارزیابی کیفی و  .محیطی است اجتماعی و زیست پایداری ااتاادی،



 28/ های حکمرانی و فساد اداریآشنایی با برخی شاخص

 

گذاری داخلی و نیز    نکته اینجاست که سیاست .شود های کمّی تکمیلی بررسی می داده

 .کند ی میرا بررس 0به تدارک کاالهای عمومی جهانی ها دولتوسعت کمک فعاالنه 

اابزل مشزاهده    0که در نمودار شماره های تحت بررسی شامل موارد زیر است حوزه

 :است

 هزا، پزژوهش و    ها، بودجه ااتااد، بازارهای کار، مالیات: های ااتاادی سیاست

 .نوآوری، نظام مالی جهانی

 ها، حقزوق   آموزش، شمول اجتماعی، بهداشت، خانواده: های اجتماعی سیاست

 .های جهانی ، شرای  زندگی سال،، نابرابری8سالمت سیاستستگی، بازنش

 محیطزی، حفاظزت از    گزذاری زیسزت   سیاسزت : محیطزی  زیسزت ی ها سیاست

 .زیست جهانی محی 

 

                                                           
1. global public goods 

2. integration policy 
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 عملکرد سیاسیابعاد : 9نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمکراسی-8

 

 

 

 

 

 

 عملکرد سیاسی

های  سیاست

محیط زیست

 ی

 گذاری سیاست

 محیطی زیست

 

 

 

 وهوا انرژی و آب

 

 آلودگی هوا/ال ات

 

 منابع طبیعی

 بهداشت

  خانواده

 پوشش

 اجتماعی

 آموزش

های  سیاست

 اجتماعی

گذاری سیاست

 یکپارچه

حقوق 

 بازنشستگی

شرای  زندگی 

 سال،

 

 نظام مالی جهانی
 زیست محی حفاظت از 

 جهانی

 ها بودجه

 هامالیات

 بازارهای کار

 

 ااتااد

های  سیاست

 ااتاادی

اجتماعی  های نابرابری

 جهانی

پژوهش و 
 نوآوری



 29/ های حکمرانی و فساد اداریآشنایی با برخی شاخص

 

در هزر کشزور را    سزاالری مزردم شزاخص حکمرانزی پایزدار، کیفیزت      ای  رکز  از 

از منظر سیست، بلندمدت ثبزات و کزارکرد سیاسزی، کیفیزت      .دهد ارار می یموردبررس

ثبزات و   .های مه، موفقیت یک جامعه اسزت  و مشارکت سیاسی از جنبه ساالریمردم

 .آن بسزتگی دارد  یک نظام سیاسی تا حد زیادی به رضایت و اعتماد شهروندان کارکرد

کراتیک برای یادگیری وااعی، فرایندهای سزازگاری و  وهمچنی  مشارکت و نظارت دم

های مشارکت و نظزارت   به ای  معنا، تضمی  فرصت .توانایی برای تغییر ضروری است

نیزاز اساسزی    و احترام به حقوق بشزر، پزیش   0کراتیک همچنی  وجود رویه عادالنهودم

 .سی استبرای مشروعیت سیست، سیا

شزود کزه    در هر کشور با یزک هنجزار تعریفزی سزنجیده مزی      ساالریمردمکیفیت 

موضوعات مرتب  بزا حقزوق مشزارکت، راابزت انتخابزاتی، دسترسزی بزه اطالعزات و         

با فرض اینکزه کشزورهای عضزو سزازمان      .دهد ارار می یموردبررسحاکمیت اانون را 

وکراتیززک محسززوب شززوند، دمهززای ااتاززادی و توسززعه و اتحادیززه اروپززا  همکززاری

 .راسزی کوکراسی است تا وجزود دم وکیفیت دمبیشتر مربوط به  دیتأکمورد  های پرسش

 :است زیرترسی، شده شامل موارد  8ها که در نمودار شماره  ای  شاخص

 فرایندهای انتخاباتی 

 دسترسی به اطالعات 

  سیاسی های آزادیحقوق مدنی و 

 حاکمیت اانون 

 

                                                           
1. due process 
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 ساالریمردماد ابع: 3شماره  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حکمرانی -2
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شود که  حکمرانی پایدار در اینجا به معنای مدیریت سیاسی امور عمومی تعری  می

دهد و  های آینده را مدنظر ارار می به توسعه اجتماعی دارد، منافع نسل ی بلندمدتنگاه

ه چگونگی کارایی شاخص حکمرانی ب .بخشد های تغییر اجتماعی را تسهیل می ظرفیت

شزاخص   .پزردازد  های متناسب با ای  سه هزد  مزی   دولت در هدایت و اجرای سیاست

در شزاخص کیفزی را    01عنوان یک اب ار سنجشی مبتنی بر شواهد عملی،  حکمرانی به

که مستل م انجام یک پیمایش تخاای برای سنجش ترتیبات نهادی کشزوری   بردارد

 .استدر حکمرانی  های خوب در برابر معیارهای رویه

اشزاره دارد و هز،   ( ظرفیت اجرایی)ه، به ظرفیت اادام  ،در ای  چارچوب حکمرانی

 بزرای  نهادهای ییردولتی، صالحیت مشزارکت ای که در آن به بازیگران و  به محدوده

ای  امر  .شود می داده( پاسخگویی اجرایی) پاسخگو نمودن دولت در ابال اادامات خود

گزذاری و احز اب یعنزی     هزا، مجزالس ازانون    هزا، رسزانه   ان، انجم دربرگیرنده شهروند

در فراینزد   هزا  آنهای دولت نظارت دارند و دخالت مزؤثر   بازیگرانی است که بر فعالیت

 .بخشد سیاسی، کیفیت حکمرانی را بهبود می

هزا و   ، اجرای سیاست0اابلیت هدایتهمچون ی یها مقوله بُعد ظرفیت اجرایی شامل

هزای   های مربوط به اابلیت هدایت در پیِ واکاوی نقزش  پرسش .است یادگیری نهادی

ری ی راهبردی و مشاوره تخاای، کارآمدی همکاری بی  وزارتی، تأثیر نظارتی  برنامه

اجزرا،   مربوط بزه های  پرسش .های ارتباطی است ها و کیفیت مشاوره و سیاست ارزیابی

هزای   بزه وزرا، نهادهزا یزا دولزت     مدمؤثر و کارآتوانایی دولت را برای واگذاری وظای  

های درباره یادگیری نهادی به توانایی دولت در  پرسش .دهد ارار می یموردبررسمحلی 

 .گیری راهبردی اشاره دارداصالح ترتیبات نهادی خود و بهبود جهت

                                                           
1. Steering capability 
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بُعد پاسخگویی اجرایی متشکل از چهار مقوله متناسب بزا بزازیگران یزا گروهزی از     

و  سزاالری مردمهای  که از عوامل مه، نظارت و پاسخگویی در نظریهبازیگران هستند 

هد  از طراحی پرسش در ای  بخش ایز  اسزت کزه بزدانی، چزه       .باشند حکمرانی می

شوند، آیا اوه مقننه، توانایی ارزیابی و  های دولت آگاه می می ان از شهروندان از سیاست

بزرای م زال   )های میانجی  ، آیا سازمانعنوان ناظر بر اوه اجرایی را دارد ایفای نقش به

از دانش و فنون سیاسی الزم برای اعمال نظارت ( نفعهای ذی ها، اح اب، انجم  رسانه

 .توانند به شکل مؤثر عمل نمایند برخوردار هستند و آیا نهادهای نظارتی موازی می

در  پویا از حکمرانی اسزت کزه در آن ازدرت و ااتزدار     یای  رهیافت مبتنی بر درک

منظزور توزیزع تنزوع     به .سراسر نهادها، فرایندها و ساختارهای دولتی پراکنده شده است

های نهزادی در کشزورهای مختلز  را مزد      ترتیبات نهادی، ای  شاخص صریحا  معادل

دهد و توجه یکسانی به ترتیبات نهادی رسزمی و ییررسزمی و همچنزی      می نظر ارار

ترسزی،   2ابعاد مختل  حکمرانزی در نمزودار   .داردسلسله مراتبی  سلسله مراتبی و ییره

 .شده است
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 ابعاد مختلف حکمرانی: 2نمودار شماره
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 روش گردآوری و سنجش

هزای   گیری مفاهی، بکزار رفتزه در سزاختاربندی شزاخص     برای عملیاتی کردن و اندازه

ناشزی از منزابع    هزای آمزاری   بر ترکیبزی از داده  تا شده گرفتهر، تامی، حکمرانی پایدا

درمجمززوع،  .شززود اتکززاهززای کیفززی کارشناسززان کشززور  رسززمی و همچنززی  ارزیززابی

شاخص کیفی و کمی  003مبتنی بر  های حکمرانی پایدار شاخص های ترکیبی شاخص

شزود   امه ارائه میاسا  پرسشن های کیفی که توس  کارشناسان کشور بر ارزیابی .است

هزای رسزمی    ع دادههای حکمرانی پایدار از مناب های کمی توس  تی، شاخص و شاخص

 .شود آوری می جمع

اسزت،   01تزا   0یک مقیا  واحزد از   براسا های کارشناسان  بندی که رتبه درحالی

منظزور   بزه  .گیری مختل  است ها و واحدهای اندازه های کمی مبتنی بر مقیا  شاخص

هزا در   و برای اطمینزان از مقایسزه همزه داده    ترکیبیهای  ن دومی با شاخصکردجمع

 .شوند استاندارد می 0یک تبدیل خطی  یازطرها کمی  ، شاخص01تا  0مقیا  

دهی ساده های ترکیبی، از یک مدل وزن همه موارد و عناصر در شاخص شدن جمع

 8ش تجمیزع اضزافی  از رو های برابر بزه هزر عنازر و اسزتفاده     اختاا  وزن  یازطر

 .کنند پیروی می

 مربوط به هر شاخص سؤاالت

گانه شامل عملکرد سیاسی، های سههریک از ابعاد شاخص درخاو که  یسؤاالت

 :ارارند  یازاگیرند ارار می یموردبررسدموکراسی و حکمرانی 

 عملکرد سیاسیشاخص 

تازادی  تا چزه میز ان سیاسزت ااتازادی در ارائزه چزارچوب اا       :سیاست ااتاادی

 موف  بوده است؟ یالملل  یبو تقویت راابت  اعتماد اابل

                                                           
1. linear transformation 

2. additive method of aggregation 
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 مزؤثر در کشور شما سیاست بازار کار تا چه اندازه در رفع بیکاری  :سیاست بازار کار

 بوده است؟

پزذیری و تولیزد   سیاست تا چه اندازه  اهزدا  عزدالت، راابزت   ای   :سیاست مالیاتی

 درآمد عمومی کافی را محق  ساخته است؟

ای تا چه میز ان هزد  پایزداری مزالی را تحقز       سیاست بودجه :ایست بودجهسیا

 بخشیده است؟

سیاست پژوهش و نوآوری در کشور شما تا چه اندازه از  :سیاست پژوهش و نوآوری

، حمایت به کند یممحاوالت جدید را تشوی   یریکارگ بهابتکارات فناوری که تولید و 

 ؟آورد یمعمل 

فعال در تنظی، مقررات مزؤثر   طور بهدولت تا چه می ان  :هانیت بیت سیست، مالی ج

 فعاالنه مشارکت دارد؟ طور به یالملل  یبو نظارت بر ساختار مالی 

بزاال   تیفیباکسیاست آموزشی تا چه می ان در کشور شما آموزش  :سیاست آموزشی

 ؟دهد یمارائه  را مؤثرو 

    سیاسززت اجتمززاعی از تززا چززه میزز ان در کشززور شززما  :سیاسززت شززمول اجتمززاعی

 کند؟سازی افراد از اجتماع ممانعت میسازی یا منفکمحروم

هزای بهداشزتی   سیاست تا چه می ان در کشور شما مراابزت ای   :سیاست بهداشتی

 د؟کنئه میارا صرفه به مقرونباال، جامع و  تیفیباک

اده، اادر بزه  حمایت از خانو یها استیستا چه اندازه در کشور شما  :سیاست خانواده

 آشتی دادن وظای  والدینی زنان با مشارکت در بازار کار است؟

تا چه اندازه در کشور شما سیاست بازنشستگی به عملی شدن  :سیاست بازنشستگی

 ؟کند یمنسلی و پایداری مالی کمک پیشگیری از فقر، برابری بی 
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ن با اجتماع اآیا در کشور شما سیاست همگون سازی مهاجر :سازیسیاست همگون

 کند؟عمل می مؤثربه شکل 

آیا در کشور شما سیاست امنیت داخلی، اادر بزه حفاظزت از    :سیاست امنیت داخلی

 ؟باشد میشهروندان در برابر خطرات امنیتی 

تا چه اندازه در کشور شزما دولزت یزک تعهزد فعاالنزه و       :سیاست اجتماعی جهانی

 توسزعه  درحالعی برابر در کشورهای اجتما-ااتاادی های فرصتمنسج، برای ارتقای 

 گذارد؟را از خود به نمایش می

سیاست تزا چزه انزدازه در کشزور شزما در پاسزداری و       ای   :محیطیسیاست زیست

 بوده است؟ مؤثر ستیز  یمححفاظت از پایداری منابع طبیعی و کیفیت 

ه شکل فعزال بز  تا چه اندازه در کشور شما به دولت  :محیطی جهانیسیاست زیست

 کند؟زیست کمک میهای حمایتی جهانی از محی طراحی و پیشبرد رژی،

 ساالریمردمشاخص 

 نام دها و اح اب چقدر عادالنه است؟ نام ثبت های رویه :نام دی های رویه

و سزایر اب ارهزای    هزا  اب و نام دهزا بزه رسزانه   تا چه می ان اح :دسترسی به رسانه

 ارتباطی، دسترسی برابر دارند؟

حز    کزارگیری  بزه تا چه می ان همه شهروندان از فرصت  :دادن رأیو  نام تثبح  

 شان در انتخابات ملی برخوردارند؟مشارکت

مزالی مبزارزات    تزأمی  مالی اح اب خاوصی و دولتزی و   تأمی  :مالی اح اب تأمی 

نقزض   درصزورت و  شزود  می مؤثر پایش  طور به آیا ،است انتخاباتی تا چه می ان شفا 

 ؟شوند میبازدارنده روبرو مجازات متناسب و  با وااوانی  

بخواهند فرصت اتخاذ تازمیمات   که یدرصورتآیا شهروندان  :گیری مردمیتامی،

 آور را دارند؟سیاسی ال ام
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 از دولت وجود دارد؟ ای رسانهتا چه می ان استقالل  :ایآزادی رسانه

گرایزی  مزالکیتی کزه ک زرت    ها از سزاختار نهتا چه می ان رسا :ایگرایی رسانهک رت

 ند؟برخوردارعقاید را تضمی  کند، 

می ان شهروندان اادر به دسترسی به اطالعزات   تا چه :دسترسی به اطالعات دولتی

 باشند؟رسمی می

حتزرام اائزل اسزت و از آن    تا چه می ان دولت بزرای حقزوق مزدنی ا    :حقوق مدنی

، از طزر   حقواشزان بزر نقزض   در برا مزؤثر ن به شزکل  و آیا شهروندا کند؟حمایت می

 ؟گیرند میارار  تیموردحمادادگاه 

سیاسزی را تازدی  و از آن    هزای  آزادیتزا چزه میز ان دولزت      :سیاسی های آزادی

 کند؟سداری میپا

 ؟کندمی عملدولت چگونه در برابر اشکال مختل  تبعیض  :منع تبعیض

 

 حاکمیت قانونشاخص 

 تزأمی  با مقررات ازانونی بزرای    اب و مط براسا دولت چه می ان : اطعیت حقوای

 کند؟اطعیت حقوای اادام می

ا مطاب  با ر اداراتمستقل تا چه اندازه عملکرد دولت یا  های دادگاه :نظارت اضایی

 کنند؟اانون کنترل می

تزا چزه   ( گاه اانون اساسیدادگاه عالی یا داد)فرآیند انتااب اضات  :انتااب اضات

 یی را تضمی  کند؟تواند استقالل اضامی ان می

در  خزود  استفاده مقامات عمزومی از منازب  ءتا چه می ان از سو :پیشگیری از فساد

 آید؟تای منافع شخای ممانعت به عمل میراس
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 شاخص ادراک فساد
 مقدمه

شززاخص ادراک در سززطح جهززان هززای مختلزز  سززنجش فسززاد  در میززان شززاخص

الملزل،  توس  شفافیت بزی  ای  شاخص  .بیشتری برخوردار استاز شهرت ( CPI)فساد

اسزت کزه در   ییردولتزی  سزازمانی   ،المللشفافیت بی  .شودسالیانه منتشر می صورت به

خود  مأموریتای  سازمان  .کشور آلمان ارار داردو مقر آن در  شده سیتأس 0112سال 

را متوا  کردن فساد و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و درستکاری در تمزامی سزطوح و   

جهانی اسزت کزه در آن    ،انداز ای  سازمانمعه اعالم نموده است و چش،های جابخش

  .حکومت، سیاست، تجارت، جامعه مدنی و زندگی روزمره افراد عاری از فساد باشد

شعبه محلی در کشورهای مختل  است کزه وظیفزه    011الملل دارای شفافیت بی 

مقامات دولتی، جامعه مزدنی،  ارائه اطالعات در زمینه فساد و ایجاد همکاری بی   ها آن

های گروهزی جهزت ارتقزاء شزفافیت در امزور دولتزی و انتخابزاتی و        بازرگانان و رسانه

 .است( ها ها، م ایده مناااه)لتی تدارکات بخش دو

بندی کشورهای مختل  جهزان از حیزث میز ان فسزاد     شاخص ادراک فساد به رده

 021تعزداد   8101سزال   CPIنزی  پردازد که در آخزری  گز ارش یع  می ها آندولتی در 

در ای   تاکنون نی  رتبه جمهوری اسالمی ایران 8112از سال  .اندبندی شدهکشور، رتبه

 .ستارار گرفته ا یموردبررسمتناوب  طور بهشاخص 

 عنزوان  بهشاخص ادراک فساد روی فساد در بخش عمومی متمرک  است و فساد را 

 ،یز  شزاخص  ا .کنزد شخازی تعریز  مزی   استفاده از مناب عمومی برای منزافع  سوء

آید و مبتنزی بزر   می دست بهگوناگون میدانی و اسنادی  هایا سنجشب وترکیبی است 

از تجار، تحلیلگران ااتاادی، سیاستمداران و مزدیران بخزش    شماریادراک و نگرش 
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دهزد و  نشزان مزی   011ای  شاخص می ان سالمت کشورها را از صفر تزا   .دولتی است

 .شودمحسوب میتر تر باشد آن کشور سال،ن دیک 011د به هرچه ای  عد

 

 شاخصمنابع 

هزای دیگزر   شاخص ادراک فساد، شاخای ترکیبی است به ای  معنا که از شزاخص 

  الملزل بزا   شزفافیت بزی    .کنزد اسزتفاده مزی   المللزی نهادهای ییردولتی بی  و مؤسسات

سزال   CPIتزدوی   در  .کنزد ها را ترکیب میای  شاخص یفرد منحاربهشناسی روش

 (:Transparency International, 2019) استفاده نموده است زیرشاخص به شرح  02از   8101

 بندی حکمرانی بانک توسعه آفریقا رتبه(AFDB) 
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 مرجع و سال انتشار ،CPI  2019های مورد استفاده در شاخص

 سال انتشار مرجع انتشار نام شاخص

 8102 بانک توسعه آفریقا بندی حکمرانیرتبه

 8102 بنیاد برتسم  حکمرانی پایدار

 8181 بنیاد برتسم  شاخص گذار

 8101 واحد اطالعات اکونومیست بندی ریسک کشوریرتبه

 8102 خانه آزادی گذار درحالکشورهای 

 8102 گلوبال اینسایت بندی ریسک کشوریرتبه

 8101 پذیری جهانیمرک  راابت پذیری جهانیسالنامه راابت

 8101 گروه مشاور ریسک سیاسی و ااتاادی عات آسیاییاطال

 8101 المللی ریسک سیاسیخدمات بی  مؤسسه راهنمای ریسک کشوری

 8102 بانک جهانی ارزیابی نهادی و سیاست کشوری

 8101 مجمع جهانی ااتااد پیمایش نظرات مدیران

 8101 پروژه جهانی عدالت حاکمیت اانون

 8101 وع دموکراسیپروژه تن تنوع دموکراسی

 

مز ال    .کننزد گیزری مزی  های مذکور ابعاد مختلفی از وضعیت فساد را انزدازه شاخص

د ابعز ا و مالی تمرک  دارند شاخص دیگری ااتاادیابعاد  بر هابرخی شاخص که یدرحال

ها باعث شزده در  تجمیع ای  شاخص .دهندارار می یموردبررسفرهنگی و اجتماعی را 

مختل  سیاسی، ااتاادی، اجتمزاعی، فرهنگزی و مزدیریتی فسزاد     ابعاد  CPIشاخص 

 .ارار گیرد موردتوجه
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 یشناس روش

هزای   انتخزاب داده : گزام اساسزی اسزت    چهارشامل  تدوی  شاخص ادراک فساد فرایند

یافتزه و سزپس    هزای تغییزر مقیزا     های مرجع، تجمیزع داده  مرجع، تغییر مقیا  داده

فرآینزد محاسزبه همچنزی  از یزک      .ی عدم اطعیزت گیری برا گ ارش یک معیار اندازه

 یهزا  کند که متشکل از گزردآوری داده  استفاده می رانهیگ کنترل کیفیت سخت سازوکار

و  یسزازمان  درون پژوهشگرشده توس  دو  مستقل و موازی و همچنی  محاسبات انجام

 در .دالملزل ندارنز   شفافیت بی سازمان دو مشاور دانشگاهی است که هیچ وابستگی به 

 :شودمیبرداشته  زیر هایگاممحاسبه شاخص ادراک فساد 

 ای انتخاب منابع داده( الف

بایزد   ردیز گ یمز ازرار   مورداستفادهی که در تهیه شاخص ادراک فساد ا دادههر منبع 

 :منبع معتبر تلقی گردد عنوان بهدارای معیارهای زیر باشد تا 

 ساد در بخش عمومیات یا ادراکات فی خطرریگ اندازهسازی و کمّی 

 نانیاطم اابلی معتبر و شناس روشبر  ابتناء  

  ها داده منشأمعتبر بودن  

  مای  بی  کشورهاکافی امتیازها برای ت امکان واریانسوجود 

 ی از کشورهاتوجه اابلتعداد  یبند رتبه 

  آن کشور  وکار کسبارزیابی کارشناسان یا اهل توجه صر  به 

 دائ،روزرسانی به 

 مؤسسزه  08ی گوناگون از ها دادهمنبع  02با استفاده از  8101اک فساد شاخص ادر

دو سال گذشته را در اختیار دارند، محاسبه در  های عمومی از فسادبرداشتمختل  که 

 .شود یم
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 ای استانداردسازی منابع داده( ب

شود تا امکزان   گیرد، استانداردسازی می فساد ارار می ادراکهر مرجعی که در شاخص 

استانداردسازی، تمام نمرات داده را  .ادراک فساد فراه، گردد تجمیع در امتیاز شاخص 

تری  سطح فساد درک  نشانگر باال 1کند که در آن  تبدیل می 011تا  1به یک مقیا  

ایلزب منزابع    کزه  یدرحال .تری  سطح فساد درک شده است نمایانگر پایی  011و  شده

تزر   امتیازات پزایی  )شوند  یوه مشابهی کدگذاری میفساد نی  به ش ادراکاصلی شاخص 

صزورت بزرعکس    ، چهزار مرجزع بزه   (دهنده سطوح باالتر فساد درک شده هستند نشان

تزر فسزاد    تر دال بزر سزطوح پزایی     شوند، بدی  معنی که امتیازات پایی  بندی می درجه

 .هستند

 افتهی اسیمقهای تغییر  تجمیع داده( ج

از تمامی امتیزازات   عنوان یک میانگی  ساده هر کشوری بهامتیاز شاخص ادراک فساد 

تنها زمانی به یزک کشزور    .شود تغییر مقیا  یافته موجود برای آن کشور محاسبه می

ن بزا اسزتفاده از   بتزوا  تزا ای موجود باشد  گیرد که حداال سه مرجع داده امتیاز تعل  می

 .آورد دست بهای  میانگی  را  ها آن

 گیری برای عدم قطعیت اندازه گزارش یک معیار( د

ایز    .اسزت  ادراک فساد همراه با یک خطای استاندارد و فاصله اطمینان امتیاز شاخص

مرجع است که امتیاز شاخص درک  یها نشانگر واریانس در مقدار داده ،فاصله اطمینان

 .سازد فساد را می

 

 هایافته مرور

زیزادی از کشزورها   شمار که  ای  موضوع است دهنده نشان 8101شاخص ادراک فساد 

طبز  ایز     .اند و یا هیچ پیشرفتی نداشته اندی داشتهپیشرفت اندکیا  ،در مبارزه با فساد

کزل  میزانگی  امتیزاز    و انزد  گرفته 31ای کمتر از  ها نمرهبیش از دوسوم کشور گ ارش
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و  حزوزه سیاسزی  در  دهد کاهش حجز، پزول   عالوه بر ای  نشان می .است 02 ،کشور

 .باشد گیری جامع و فراگیر برای کنترل فساد ضروری میتامی، ارتقای

 در سراسر جهان شتاب مضاعفی گرفزت  های مبارزه با فساد در سال گذشته، جنبش

 .نزد کردهایشان علنا  اعتزراض  علیه فساد در دولت واند  ها نفر گرد ه، آمده میلیون زیرا

اروپای شرای گرفته تا خاورمیانزه و  ها از آمریکای التی ، شمال آفریقا و  اخبار اعتراض

    آسززیای مرکزز ی سززرخ  خبرهززا را بززه خززود اختاززا  داده اسززت و شززهروندان در  

و شمار زیادی از شهرهای دیگر، خشز، و  یاگو و پراگ های شهرهایی م ل سانتخیابان

 .زنند ها فریاد می ناامیدی خود را در خیابان

هد تا ارتشای خُزرد کزه دسترسزی بزه     د از تقلب که در باالتری  سطح دولت رخ می

کنزد، باعزث    های بهداشتی و آموزش را مختل می خدمات عمومی اساسی مانند مراابت

ایز    .فسزاد شزده اسزت   ضدو نهادهزای   رهبرانشانبه ستوه آمدن شهروندان از دست 

شود و اعتماد عمزومی   را سبب می ها دولتاعتمادی ف اینده به  احسا  سرخوردگی، بی

 .برد کراسی را به تحلیل میوسیاسی، مقامات برگ یده و دم به رهبران

تر در بسیاری از  وضعیت فعلی فساد گویای ضرورت توجه به سالمت سیاسی اف ون

هزا و   باید کنتزرل  ها دولتبرای داشت  هرگونه شانسی در مهار فساد،  .باشد کشورها می

 را محزدود سزازند و   یبزه حزوزه سیاسز    ک یز  های  ها را تقویت کنند، نفوذ پول نظارت

های عمومی نزه    سیاست .ضمی  نمایندگیری سیاسی را ت تر در تامی، مشارکت گسترده

نظزر عادالنزه و    تبزادل   یز ازطربایزد  بر مبنای ادرت ااتاادی و نفزوذ سیاسزی بلکزه    

 .طرفانه تعیی  گردند اختاا  بودجه بی

تواند  هنگفت میدر کشورهایی که پول  دهد شاخص ادراک فساد امسال نشان می  

تنها صزدای افزراد ثروتمنزد یزا دارای      ها دولتآزادانه به کارزارهای انتخاباتی راه یابد و 

 .شنود، فساد فراگیرتر است ارتباطات خا  را می
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را  نمرات باالییای است که  پا منطقهدر گ ارش امسال، اروپای یربی و اتحادیه ارو

از سزوی دیگزر    .بزوده اسزت   011از  66به خود اختازا  داده و میزانگی  نمزره آن    

را به خزود   28یعنی عدد   ای است که کمتری  میانگی  نمره آفریقای زیر صحرا منطقه

ی در میانگی  هر دو منطقه نسبت به سال گذشته تغییر حال باای  .اختاا  داده است

 .دان شان نداشته نمره

تغییر نداشته و در سطح نمره منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به سال گذشته 

پیشرفت چندانی در بهبود کنترل فساد در ای  منطقه مشزاهده   و مانده یباا 011از  21

  .نشده است

 .پیوست مراجعه کنید 0جدولبه  8101مشاهده رتبه و نمره کشورها در شاخص  منظور به

 

 دیپیشنهاراهکارهای 

ی هزا  فرصتضرورت دارد تا از  فساد و بازگردان اعتماد به سیاست برای پایان دادن به

 ،بزه ایز  منظزور    .ی سیاسی ترویج نمایی،ها ست،یسو درستکاری را در  فساد پیشگیری

 :کند یمموارد زیر پیشنهاد  الملل  یبسازمان شفافیت 

 مدیریت تعارض منافع -9

بر امور  رانهیگ سختکنترل   یازطری را ریگ ،یتامباید خطر نفوذ ناروا در  ها دولت

 0«درهای چرخزان »باید پدیده  ها دولت .یر منافع مقامات دولتی کاهش دهندمالی و سا

ارار دهند و از اجرای صحیح و ضمانت اجزرای ازوانی  اطمینزان حاصزل      موردتوجهرا 

 .نمایند

 مالی سیاسی تأمینکنترل  -3

بایزد   هزا  دولزت در عرصزه سیاسزت،    ازحد شیبی ها پولممانعت از ه ینه  منظور به

اح اب سیاسزی   .مالی مربوط به کارزارهای انتخاباتی را بهبود بخشندی مقررات درست به

                                                           
1. revolving doors 
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بایزد بزا    هزا  دولتدر ای  راستا  .ی خود را علنی کنندها وامو  ها ییدارا، درآمدهانی  باید 

 .سازند ادرتمندتراعطای اختیارات کافی و منابع مالی مناسب، نهادهای نظارتی را 

 تقویت سالمت انتخاباتی -2

 .با فساد، دولزت بایزد انتخابزات آزاد و عادالنزه را تضزمی  کننزد       مؤثربرای مبارزه 

بزرای بازگردانزدن    کننزده  گمزراه و کارزارهای انتخابزاتی   رأیممانعت و مجازات خرید 

خزود بزرای    رأیاعتماد به دولت و حاول اطمینان از اینکه شهروندان بتوانند از حز   

 .اساسی دارد مجازات سیاستمداران فاسد استفاده کنند، اهمیت

 یگر یالبی ها تیفعالسامان بخشی  -0

ی را ارتقاء دهند و فراتر از ریگ ،یتامباید دسترسی آزاد و معنادار به فرایند  ها دولت

 هزا  گزروه گرانِ دارای منابع فراوان و منافع خاوصی معدود، بزا طیز  وسزیعی از    بیال

 .مشورت کنند

 زیآم ضیتبعمبارزه با رفتار  -5

وکارهایی را ایجاد کنند تا مطمئ  شوند ارائه خزدمات و تخازیص   باید ساز ها دولت

نفزع  ی ذیهزا  گزروه به سمت  ارتباطات شخای ارار نگیرد یا ریتأثمنابع عمومی تحت 

 .خا  به بهای از دست رفت  منافع عمومی سوگیری نکند

 ی شهروندانتوانمندساز -6

ان، آزادی عقیزده و  آزادی بیز  ازجملهمدنی و حقوق سیاسی  های آزادیباید  ها دولت

همچنی  از مشارکت جامعزه مزدنی در مبزارزه بزا فسزاد،       .دنآزادی اجتماع را پا  بدار

در نظارت و افشای فساد حمایت بزه   نگاران روزنامهی شهروندان، افشاگران و ها تیفعال

 .عمل آورد

 نظارت و کنترل -0

د و نظزارت و  دولت باید تفکیک اوا را ارتقاء دهد، استقالل اضایی را تقویت بخشز 

 .را برارار نماید ها کنترل
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 شاخص حاکمیت قانون
 مقدمه

 را مردم و کندمی مبارزه بیماری و فقر با دهد،می کاهش را فساد اانون، مؤثر حاکمیت

 دارای جوامزع  اسزا   و پایزه  ایز   .کندمی محافظت کوچک و ب رگ هایعدالتیبی از

 حقزوق  بزه  احتزرام  و پاسزخگو  ولزت د توسعه، زیربنای که است صلح و فرصت عدالت،

 و لزذا  گزذارد می تأثیر ما همه بر حکومت و عدالت حقوق، ایمنی، مسائل .است اساسی

 .هستند ذینفع اانون حاکمیت در همه

ارتقای وضعیت حاکمیت  باهد مستقل  مؤسسهیک  عنوان به 0پروژه جهانی عدالت

 صزورت  بزه  یت اانونحاکم شاخص .شد تأسیس 8111اانون در سراسر جهان در سال 

هزای  و دادهاطالعزات  بزا ارائزه   ای  شاخص  .دشومنتشر می مؤسسهتوس  ای   نهساال

سازد نقزاط ازوت و   نفعان را اادر میمفال مربوط به ابعاد مختل  حاکمیت اانون ذی

داده و تغییزرات در طزول    یصهای مشابه تشزخ هر کشور را در مقایسه با کشورضع  

 هزای برداشت و تجارب براسا  اانون حاکمیت ،شاخصدر ای   .زمان را ردگیری کنند

 .دشومی گیریاندازه جهان سراسر در داخلی کارشناسان و مردم عموم

 تعیزی   و ازانون  حاکمیزت  ،کارآمزد  و عادالنه جوامع برای آن عمی  اهمیت باوجود

 یا مجموعزه  بررسی آن، به دستیابی برای ساده روش یک .است دشوار بسیار آن اندازه

 مفهزوم  از یا جنبزه  هزا  آن از یزک  هزر  که است جوامع در اانون حاکمیت پیامدهای از

 نتایج ای  کوشد می حاکمیت اانون شاخص .کنند می منعکس را اانون حاکمیت پیچیده

 .دهد نشان منسج، و ساده چارچوب یک در را

امزل  ع هشزت  بزر  مبتنزی  های بندی رتبه و امتیازات ارائه با اانون حاکمیت شاخص

 امنیت، و نظ، اساسی، حقوق باز، دولت فساد، نبود دولت، اختیارات بودن محدود شامل

                                                           
1. World Justice Project 
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 ازانون  حاکمیت از تاویری کیفری عدالت و مدنی عدالت نظارتی، سازوکارهای اجرای

 .دهد می ارائه کشور 086 در

 خزانگی  نظرسنجی ه ار 081 از استفاده با کشورها امتیازات 8101در شاخص سال 

 ایز   .اسزت  شزده  انجزام  اضزایی  حوزه و کشور 086 کارشناسان از نظرسنجی 2211 و

 پایبنزدی  میز ان  که است جهان در خود نوع در اطالعات مجموعه تری  جامع شاخص

 .کندمی گیریاندازه ها آن تجربیات و عادی مردم منظر از را اانون به کشورها

 جامعزه  هزای سازمان گذاران،سیاست شامل ایگسترده مخاطبانبرای  شاخص ای 

 .است مفید حقوای متخااان و شهروندان دانشگاهیان، مدنی،

 گیزری  انزدازه  بزرای  کمزی  ابز اری  عنزوان  بزه  ازانون  حاکمیت شاخص های ویژگی

 از جزامع  تعریز   و شزاخص  شناسزی  روش .اسزت  شده تدوی  عمل در اانون حاکمیت

 جامعزه  رهبران و کاراناندر دست دانشگاهیان، فشرده بررسی و مشاوره محاول اانون،

 و عامزل  هشزت  بنزدی  رتبه و نمرات .است تخاای رشته 07 و کشور 011 از بیش از

 :است شده آوری جمع داده منبع دو از شاخص فاکتور زیر 00

 محلی پیشرو نظرسنجی هایشرکت توس  که( GPP) عمومی جمعیت پیمایش .0

 .شود می انجام کشور هر در دهدهن پاسخ کی وصد ه ار  از نمونه یک از استفاده با و

 توسز   کزه  بسته سؤاالت شامل( QRQ) شرای  واجد دهندگانپاسخ پرسشنامه .8

 عزدالت  بازرگزانی،  و مزدنی  اانون در تخاص دارای دانشگاهیان و داخلی متخااان

 .است شده تکمیل عمومی بهداشت و کار اانون کیفری،

 دهنزده  نشزان  کزه  دهنزد  مزی  ارائه را اطالعاتی ه،، کنار در اطالعاتی منبع دو ای 

 .است جهان کشور 086 در مردم عموم های برداشت و تجربیات
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 اصلی های ویژگی

 متمای  ها شاخص سایر از را آن که است ویژگی چند شامل اانون حاکمیت شاخص

 .سازدمی مفید کشورها از زیادی تعداد در تحلیل برای و کرده

 حاکمیت اانون در عمل

 ازجمله ،کند می گیری اندازه را اانون از پیروی سیاست، نتایج به ینگاه با شاخص

 ای  .شود می کنترل مؤثر طور به جرم اینکه یا دارند دسترسی دادگاه به مردم آیا اینکه

 یا ،اند شده متمرک  مکتوب حقوای اانون بر فق  که است هایی تالش برخال 

 نتایج ای  به دستیابی دنبال به اندتو می ها آن لهیوس به جامعه که نهادی اب ارهای

 .باشد سیاستی

 بودن چندبعدی و جامع

 حقوق یا فساد فقدان مانند را اانون از خاصی های جنبه ها شاخص سایر که یدرحال

 شاخص .ندارند اانون حاکمیت وضعیت از کاملی تاویر ،گیرند می بر در را بشر

 .کند می نگاه اانون به جامع طور به که است جهانی اب ار تنها  اانون حاکمیت

 عادی مردم انداز چش،

مسئله به  ای  .دهد می ارار خود اصلی کانون در را مردم اانون حاکمیت شاخص

 تجربیات و عادی افراد منظر از اانون حاکمیت از کشور یک تبعیت به توجهمعنای 

 را مرهروز و عملی های مواعیت شاخص، .است جوامعشان در اانون حاکمیت از ها آن

 کنند پیدا دسترسی عمومی خدمات به توانند می مردم آیا اینکه ازجمله ،کند می بررسی

 توس  صرفه به مقرون و آمی  صلح طور به تواند می همسایگان بی  اختالفی آیا اینکه و

 .شود حل مستقل داور یک
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  وااعی های تجربه از ناشی جدید های داده

 براسزا   کزه  است اانون حاکمیت یها شاخص از کامل مجموعه تنها شاخص ای 

 0111) سزاکنان  هزای  ارزیزابی  از شاخص ای  نمرات .است آمده وجودبه اولیه های داده

 اطمینزان و  اسزت  شزده  سزاخته  محلی حقوای کارشناسان و( کشور هر در دهنده پاسخ

 هزای  بخزش  سزاکنان  ازجمله وااعی افراد که است شرایطی بیانگر ها یافته ای  دهد می

 .کنند می تجربه جامعه ای حاشیه

  فرهنگی ازنظر گیشایست

 مختلز   هزای  سیسزت،  بزا  کشزورهایی  در کزه  است شده یطراح ای گونه به شاخص

 هزیچ  .گیرد می ارار مورداستفاده متفاوت، بسیار سیاسی و ااتاادی ،فرهنگی ،اجتماعی

 ایجزاد  بزا  کشزور  هزر  .اسزت  نیافتزه  دسزت  اانون از کاملی تحق  به تاکنون ای جامعه

 کزه  است روهروب هنجارها و نهادها ،ساختارها نوسازی و ایجاد در همیشگی های چالش

 .بخشد تداوم و پشتیبانی را اانون حاکمیت فرهنگ تواند می

 ،هزا  شزاخص  از چندبعزدی  و جزامع  ای مجموعزه   یز ازطر ازانون  حاکمیت شاخص

 هزا  شزاخص  ای  از کی هر که است شده تعری ( WJP) جهانی عدالت پروژه لهیوس به

 را ها شاخص ای  که نظری یچارچوب .است پیچیده مفهوم ای  از خاصی جنبه نمایانگر

 که است  کسانی و دولت میان رابطه اساسی اصل دو براسا  ،زند می پیوند یکدیگر به

 .هستند حاکمیت تحت

 و دولزت  توسز   ازدرت  اعمزال  ازانون در  هزای  محزدودیت به سزنجش   اول اصل

 در چنزی  سنجشزی   .پزردازد  مزی  خاوصزی  اشخا  و افراد همچنی  و آن نمایندگان

دوم به بررسی ایز    اصل .شود می گیری اندازه شاخص چهار و سه دو، یک، فاکتورهای

 اصزلی  وظای  و کرده محدود را جامعه اعضای اادامات دولت که آیا پردازد میموضوع 

 شزود،  خزدمت  عمزومی  منزافع  به دهد می انجام  نحوی به خود، جمعیت ابال در را خود
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 و اخزتال   حزل  سازوکارهای به جامعه اعضای همه و شوند محافظت خشونت از مردم

 شاخص از هشت و هفت ،شش پنج، فاکتورهای در ای  .داشته باشند دسترسی شکایت

 رسزمیت  به جوامع همه توس  که شود می شامل را عملکردهایی و شود می گیری اندازه

 .امنیت و نظ، ضمانت یا عدالت تأمی  ندمان ،شوند می شناخته

آن  بزی   تعزادل  براراری برای تالشی همچنی  آمده دست به یها شاخص مجموعه

 بزر  و داننزد  می اانون از حداالی یا "مضی  برداشت" را آن دانشمندان چی ی است که

 هزای  ویژگزی  شزامل  که "موسع برداشت"  یک و دارد تمرک  ای رویه و رسمی اوانی 

 میزان  تعزادل  ایز   تحق  .است اساسی های آزادی و حقوق و خودگردانی مانند اساسی

 انزواع  تزا  سزازد  مزی  ازادر  را شاخص اانون، حاکمیت از "موسع" و "مضی " برداشت

 از بسزیاری  فاازد  کزه  مزواردی  ازجملزه  اجتمزاعی  و سیاسزی  هزای  سیست، از مختلفی

 اانون حاکمیت اساسی ایه ویژگی از حال درعی  و هستند دموکراتیک ملل های ویژگی

 ایز   .اسزت  ازانونی  نظزام  یک از بیش اانون حاکمیت .گیرد کار به را هستند برخوردار

 طبز   کنزد،  تضزمی   را بشزر  اولیزه  حقوق نتواند که اانونی نظام که ردیپذ یم شاخص

 را آن شایسزتگی  و اسزت  "ازانون  لهیوسز  به حاک،" حالت بهتری  در ،الملل بی  حقوق

 .شود شناخته اانونی حاکمیت یک وانعن به که ندارد

 از مزا  اسزت  ممک  هرچند .گذارد می تأثیر همگان روزمره زندگی بر اانون حاکمیت

 وکزال  بزرای  فق ای  اهمیت،  و - است مه، بسیار اانون حاکمیت اما نباشی،، آگاه آن

 م زال  چند زیر در .است نفعذی اانون حاکمیت در جامعه از بخش هر .نیست اضات یا

 :است شده وردهآ

 وکار کسب محی 

 او .باشد کشور از خارج در گذاری سرمایه دنبال به که کنید تاور را گذار یک سرمایه

بیشزتری   تأمزل اسزت،   شایع فساد که در آن کشوری در گذاری سرمایه از ابل احتماال 
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 .اسزت  دشزوار  اراردادهزا  اجزرای  و نشده  یتعر مالکیت در کشور م بور حقوق ،کند می

 بزرای  ناکارآمزد  اب ارهزای  و امالک ناام  حقوق فساد، ،شوند میاجرا ن یخوب بهررات مق

 از جلززوگیری باعززث و کززرده تضززعی  را مشززروع تجززارت اختالفززات، وفاززل حززل

 .شود می خارجی ه، و داخلی گذاری سرمایه

 خدمات عمومی

 بانزد  یا ها جاده، ها پلایمنی  و طراحی بر حاک، استانداردهای اگر افتد یم اتفاای چه

 در که هایی ساختمان و دفترها یا کنی، می مرور و عبور ها آن در روزانه که هایی فرودگاه

 خزاطر  بزه  پیمانکاران و دولتی مقامات اینکه یا نشود رعایت ،کنی، می کار یا زندگی آن

 ،فسزاد  و مقررات اجرای در ضع  کنند؟ استفاده کیفیت ک، مواد از خود، شخای سود

 .دهد می کاهش را کمیاب منابع و فی یکی های ساختزیر امنیت

 زیست محی  و عمومی بهداشت

 سزالمت  بزرای  را یزی زدا جنگزل  و وحشزی  حیوانات شدن شکار آلودگی، پیامدهای

 شزیمیایی  مزواد  شزرکتی  اگر افتد می اتفاای چه .بگیرید نظر در زیست محی  و عمومی

 ازای در زیسزت  محزی   بزازر   و دبریز   پرجمعیت ای منطقه در ای رودخانه در را مضر

 داشزت   نگه پذیر مسئولیتبرای  اانون، از پیروی کند؟ پوشی چش، اادامات ای  از رشوه

 عمومی بهداشت از محافظت برای جوامع و مدنی جامعه های سازمان مشایل، ،ها دولت

 .است ضروری ،زیست محی  و

 

 در شاخص یموردبررسعوامل 

 00 بزه  نیز   خزود،   که پردازداصلی می عامل هشت به بررسی اانون حاکمیت شاخص

 زیزر  مزوارد  شزامل  خالصزه  طور به فرعیاصلی و  عوامل .شوند می تقسی، فرعی عامل

 :است
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 دولت ادرت هایمحدودیت .0

 .است محدود مقننه اوه توس  مؤثر طور به دولت اختیارات .0-0

 .است محدود اضایی ازنظر دولت اختیارات .8-0

 شوند می محدود مستقل بررسی و حسابرسی با مؤثر طور به دولت اختیارات .2-0

 .شوند می مجازات رفتار سوء لیدل به دولتی مقامات .0-0

 .است یردولتیی های بررسی معرض در دولت اختیارات .3-0

 است اانون به منوط ادرت انتقال .6-0

 فساد نبود .8

 اسزتفاده  شخازی  منزافع  ایبر عمومی منافع از مجریه اوه در دولتی مقامات .0-8

 .کنند مین

 .کنند مین استفاده شخای منافع برای عمومی منافع از اضائیه اوه مقامات .8-8

 شخازی  منزافع  بزرای  عمزومی  منزافع  از ارتش و پلیس در حکومتی مقامات .2-8

 .کنند مین استفاده

 .نندک مین استفاده شخای منافع برای عمومی منافع از مقننه اوه در مقامات .0-8

 باز دولت .2

 دولت های داده و عمومی اوانی  .0-2

 رسانی اطالع ح  .8-2

 مدنی مشارکت .2-2

 شکایت سازوکارهای  .0-2

 حقوق اساسی .0

 برخورد مساوی و عدم تبعیض .0-0

   زندگی و امنیت شخصحتضمی  مؤثر  .8-0
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 روند اانونی و حقوق مته، تضمی  مؤثر  .2-0

 قیده و بیانتضمی  مؤثر آزادی ع .0-0

 تضمی  مؤثر آزادی اعتقاد و دی  .3-0

 در حری، خاوصیخودسرانه  های دخالتآزادی از  تضمی  مؤثر .6-0

 تضمی  مؤثر آزادی تجمع و اجتماع  .7-0

 تضمی  مؤثر حقوق اساسی کار .2-0

 نظ، و امنیت .3

 کنترل مؤثر جرم .0-3

 محدود بودن درگیری داخلی در عمل .8-3

 یری شکایات شخای به خشونتمردم برای پیگل عدم توس .2-3

 مقررات اجرای .6

 اجرای مؤثر مقررات دولت .0-6

 شود میمقررات دولت بدون تأثیر نامناسب اعمال و اجرا  .8-6

 شود میانجام  یرمنطقییدادرسی اداری بدون تأخیر  .2-6

 شود میروند دادرسی در مراحل اداری رعایت  .0-6

 انجزام  مالکیزت  سزلب  کزافی  یرامزت  و جبزران  و ازانونی  رونزد  بدون دولت .3-6

 دهد مین

 مدنی نظام اضایی .7

اضایی مدنی دسترسزی پیزدا کزرده و از آن اسزتفاده      نظام  به توانند میمردم  .0-7

 کنند

 نظام اضایی مدنی عاری از تبعیض است .8-7

 نظام اضایی مدنی عاری از فساد است .2-7
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 نفوذ نادرست دولت استنظام اضایی مدنی عاری از  .0-7

 نیست ییرمنطقینظام اضایی مدنی دچار تأخیر  .3-7

 شود میمؤثر اجرا  طور بهنظام اضایی مدنی  .6-7

 و مؤثر است طر  بیسازوکارهای حل اختال  دیگر، در دستر ،  .7-7

 عدالت کیفری .2

 است مؤثر کیفری تحقیقات سیست، .0-2

 است ؤثرم و مواع به کیفری دادرسی سیست، .8-2

 است مؤثر مجرمانه رفتارهای کاهش در اصالحی سیست، .2-2

 است طر  بی کیفری دادرسی سیست، .0-2

 است فساد از عاری کیفری دادرسی سیست، .3-2

 است دولت نادرست نفوذ از عاری کیفری دادرسی سیست، .6-2

 شود میمته، رعایت  حقوق و اانونی تشریفات .7-2

 

 مل اصلی و فرعیمربوط به عواهای سنجه

 هزا  آنمطزرح و پاسزخ    یسزؤاالت گانه مزذکور،  ارزیابی هریک از عوامل هشت منظور به

  .شودهر کشور دریافت می درمورد

 

 دولت اختیارات در محدودیت: 0 عامل

 شود می محدود مقننه اوه توس  مؤثر طور به دولت اختیارات .0-0

 و مزؤثر  هزای  بررسزی  انجام توانایی عمل در مقننه اوه آیا اینکه به مربوط اادامات

 .دارد را دولت بر نظارت

 است شده محدود اضائیه اوه با مؤثر طور به دولتی اوای ادرت .8-0
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 را دولزت  بزر  مؤثر های بررسی انجام در عمل توانایی و استقالل اضایی دستگاه آیا

 .دارد

 شوند می محدود مستقل بررسی و حسابرسی با مؤثر طور به دولت اختیارات .2-0

 دارای بشزری  حقزوق  ملی های سازمان همچنی  و حسابرسان آیا که اینکه سنجش

 .هستند دولت بر نظارت و مؤثر های بررسی انجام توانایی و کافی استقالل

 شوند می مجازات رفتار سوء لیدل به دولتی مقامات .0-0

 و دادگسزتری  مقننزه،  ازوه  اجرایزی،  های دستگاه در دولتی مقامات آیا اینکه بررسی

 ازانونی،  پیگزرد  بررسی، تحت تخلفات، سایر و رسمی رفتار سوء لیدل به  تحقی  پلیس

 .گیرند می ارار مجازات و محاکمه

 است ییردولتی های بررسی معرض در دولت اختیارات .3-0

 و سیاسزی  احز اب  ،مزدنی  جامعه های سازمان ،مستقل های رسانه آیا اینکه سنجش

 آزاد دولزت  های سیاست درمورد اظهارنظر و گ ارش ارائه در  فیتال از تر  بدون افراد

 .هستند

 است اانون به منوط ادرت انتقال .6-0

 اساسزی  ازانون  در مندرج های رویه و مقررات طب  دولتی مقامات آیا اینکه بررسی

 انتخابزات،  روند سالمت شود، برگ ار انتخابات که آنجا در .شوند می مناوب یا انتخاب

 نیز   را انتخابزات  نتزایج  عمزومی  بررسزی  و ارعاب نبود ،گیری رأی به دسترسی ازجمله

 .شود می گیری اندازه

 

 فساد نبود: 8 عامل

 اسزتفاده  شخازی  منزافع  برای عمومی منافع از مجریه اوه در دولتی مقامات .0-8

 کنند مین
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 ارائزه  در ییرازانونی  هزای  مشوقسایر  و ییررسمی های پرداخت رشوه، رواج می ان

 را موضزوع  ایز   همچنزی   .کنزد  مزی  گیزری  اندازه را مقررات اجرای و عمومی خدمات

 یزک   یازطر عمومی خدمات اراردادهای و دولتی اراردادهای آیا که کندمی مشخص

 مختلز   سطوح در دولتی مقامات آیا خیر، یا شوند می منعقد راابتی و آزاد مناااه روند

 .کنند می خودداری عمومی های بودجه اختال  از مجریه اوه

 اسزتفاده  شخازی  منزافع  برای عمومی منافع از اضائیه اوه در دولتی مقامات .8-8

 کنند مین

 خزودداری  کاری فرایندهای در تسریع یا وظای  انجام در  اضات آیا اینکه سنجش

 منزافع  دولزت،  نادرسزت  نفزوذ  از عاری اضایی احکام و اضائیه اوه آیا اینکه و کنند می

 .است جنایی های مانساز و شخای

 استفاده شخای منافع برای عمومی منافع از ارتش و پلیس در دولتی مقامات .2-8

 کنند مین

 پذیرش و درخواست از جنایی بازپرسان و پلیس افسران آیا اینکه به مربوط اادامات

 و کننزد  مزی  خودداری جرای، درمورد تحقی  یا پلیس اساسی خدمات انجام برای رشوه

 یزا  خاوصزی  منزافع  نادرسزت  تأثیر از عاری ارتش و پلیس در دولتی مقامات اآی اینکه

 .هستند جنایتکار های سازمان

 اسزتفاده  شخازی  منزافع  بزرای  عمومی منافع از مقننه اوه در دولتی مقامات .0-8

 کنند مین

 درمزورد  مطلزوب  رأی یا سیاسی منافع ازای در مقننه اوه اعضای آیا اینکه سنجش

 .کنند می خودداری داری امانت در مطالبات سایر یا رشوه پذیرش یا واستدرخ از اانون،
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 باز دولت: 2عامل 

 دولت های داده و عمومی اوانی  .0-2

 در ازانونی  حقزوق  به مربوط اطالعات و اساسی اوانی  آیا اینکه به مربوط اادامات

 یدسترس اابل ها زبان همه برای و شود می ارائه ساده زبان به است و آیا عموم دستر 

 یزا  چاپی صورت به دولت توس  منتشرشده اطالعات دسترسی و کیفیت همچنی  .است

 و ازوانی   نزویس  پزیش  ،اداری هزای  نامزه  آیی  آیا اینکه و کند می گیری اندازه را برخ 

 گیرد می ارار عموم دستر  در مواع به عالی دادگاه تامیمات

 رسانی اطالع ح  .8-2

 دولتزی  سزازمان  یزک  توسز   که اطالعاتی کسب های واستدرخ آیا اینکه سنجش

 اعطزا  معقزول  زمزانی  بزازه  یک در ها درخواست ای  آیا و شود می اعطا ،شود می برگ ار

 ه ینزه  با اطالعات های درخواست و کامل و مرتب  اطالعات اینکه بررسی و ،شوند می

 مزردم  آیا که موضوع ای  همچنی  .شوند می ارائه رشوه پرداخت به نیاز بدون و مناسب

 درصزورت  مربوطزه  سزواب   آیا و خیر یا هستند آگاه خود اطالعات  به دسترسی ح  از

 .شود می بررسی نی  خیر یا است عموم دستر  در درخواست

 مدنی مشارکت .2-2

 بیزان،  و عقیده های آزادی از حمایت ازجمله مدنی، مشارکت سازوکارهای اثربخشی

 را مسزئله  ای  همچنی  .شود میسنجیده  را دولت قاضایت ح  و ها تشکل و اجتماعات

 دولزت  مختلز   مقامزات  برای را خود های نگرانی توانند می مردم آیا که کند می تعیی 

 بزر  مزؤثر  های گیری تامی، درباره کافی اطالعات دولتی مقامات آیا اینکه یا کنند بیان

 .خیر یا دهند می ارائه جامعه
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 شکایت سازوکارهای  .0-2

 عملکرد یا عمومی خدمات ارائه درمورد خا  شکایات ارائه در مردم ادرت سنجش

 بزه  دولتزی  مقامزات  پاسخگویی چگونگی و خود اانونی وظای  انجام در دولت مقامات

 .دولت به شکایاتی چنی 

 

 حقوق اساسی: 0عامل 

 برخورد مساوی و عدم تبعیض .0-0

 ،جنسیت ،اجتماعی - ااتاادی وضعیت براسا  - افراد آیا اینکه به مربوط اادامات

 خزدمات  بزه  توجزه  بزا  - جنسیتی هویت یا جنسی گرایش ،ملی منش ،مذهب ،اومیت

 .شوند میدادگستری با تبعیض روبرو ن سیست، و دادرسی ،اشتغال ،عمومی

 است شده تضمی مؤثر  طور بهح  زندگی و امنیت شخص  .8-0

 ها آنبه  مظنونان بازجویی و دستگیری هنگام در پلیس آیا اینکه به مربوط اادامات

 معزرض  در رسزانه  اعضزای  یزا  سیاسزی  مخالفزان  آیزا  اینکزه  یزا  ،کنزد  می وارد آسیب

 سوءاسزتفاده  رفتارهزای  ،تهدیزد  ،حزبس  ،بازداشت ،دستگیری ،ییرمنطقی جستجوهای

 .دارند ارار خشونت یا کننده

 روند اانونی و حقوق مته،  .2-0

 فزرض  شیپز  ازجملزه  ،کیفزری  نمظنونا اساسی حقوق به احترام به مربوط اادامات

 همچنزی   .محاکمزه  از ابزل  ییرمعقزول  بازداشزت  و خودسرانه دستگیری نبود و برائت

 ها آن علیه که مدارکی و شواهد به توانند می ادشدهی مظنونان آیا که موضوع ای  تعیی 

 در افزراد  ایز   آیزا  بکشزند،  چزالش  به را ها آن و کنند پیدا دسترسی است شده استفاده

 شزده  ارائه کافی حقوای های کمک ها آن به اینکه یا ،گیرند می ارار سوءاستفاده معرض



 59/ های حکمرانی و فساد اداریآشنایی با برخی شاخص

 

 پزس  زندانیان اساسی حقوق که دهد می ارار موردسنجش را مسئله ای  ،عالوه به .است

 .شوند می شمرده محترم جرم در محکومیت از

 است شده تضمی مؤثر  طور بهآزادی عقیده و بیان  .0-0

 و سیاسزی  احز اب  ،مزدنی  جامعزه  های سازمان ،مستقل های رسانه آیا ررسی اینکهب

 هزای  سیاسزت  خود را درباره اظهارنظر و گ ارش تالفی، از تر  بدون هستند آزاد افراد

 .بیان کنند دولت

 است شده تضمی مؤثر  طور بهآزادی اعتقاد و دی   .3-0

 و عبزادی  اعمزال  علنزی  و آزادانزه  تواننزد  مزی  مذهبی های االیت اینکه گیری اندازه

 دینزی  ازوانی   اجبزار در  از ییرمتعهزد  افزراد  اینکزه  یا دهند، انجام را دینی ورسوم آداب

 شوند می محافظت

مزؤثر تضزمی     طزور  بزه خودسرانه در حزری، خاوصزی    های دخالتآزادی از  .6-0

 شود می

 جوهایجسزت  ضزمانت،  گونه هیچ بدون دولتی مقامات سایر یا پلیس اینکه سنجش

 اضایی مجوز بدون را خاوصی افراد الکترونیکی ارتباطات یا دهند می انجام را فی یکی

 .کنند می رهگیری

 است شده تضمی مؤثر  طور به اتآزادی تجمع و اجتماع .7-0

 بزه  کننزد،  شرکت عمومی جامعه جلسات در آزادانه توانند می مردم آیا اینکه بررسی

 دادخواسزت  کننزد،  برگ ار آمی  مسالمت عمومی اهراتتظ بپیوندند، سیاسی های سازمان

 .کنند اظهارنظر تالفی از تر  بدون دولت اادامات و ها سیاست دربرابر و کنند امضا
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 شود میتضمی   مؤثر طور بهحقوق اساسی کار  .2-0

 حز   و اجتمزاع  آزادی ازجملزه  کزار،  اساسی حقوق مؤثر اجرای برای الزم اادامات

 کودکزان  جلوگیری از کار و اجباری کار از آزادی و اشتغال درمورد یضتبع عدم معامله،

 .دهد می انجام را

 

 نظ، و امنیت: 3عامل 

 شود میمؤثر کنترل  طور بهجرم  .0-3

 هزای  سزرات  ،سزرات  و سرات ،ربایی آدم اتل، ازجمله عمومی، جرای، شیوع می ان

 را خزود  جوامزع  در منیزت ا از مردم عمومی های برداشت همچنی  و ،اخاذی و مسلحانه

 .کند می گیری اندازه

 درگیری داخلی عمال  محدود است .8-3

 تروریسز،  و مسزلحانه  هزای  درگیری دربرابر مؤثر طور به مردم آیا اینکه گیری اندازه

 .شوند می محافظت

 شوند میمردم برای پیگیری شکایات شخای به خشونت متوسل ن .2-3

 دنبزال  بزه  یزا  خزود  بزی   در مدنی اختالفات الوف حل برای مردم آیا اینکه بررسی

عاری  فرآیندهاو یا ای   شوند می متوسل خشونت یا ارعاب به ،دولت از خسارت جبران

  .از خشونت هستند

 

 مقررات اجرای: 6عامل 

 شود میمؤثر اجرا  طور بهمقررات دولت  .0-6

 بهداشزت  ،یسزت ز محزی   کزار،  مقزررات  مانند دولتی، مقررات آیا اینکه گیری اندازه

 شود می اجرا مؤثر طور به کننده مار  از حمایت و تجاری عمومی،
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 شود میمقررات دولت بدون تأثیر نامناسب اعمال و اجرا  .8-6

 تزأثیر  یزا  اسزت  خزواری  رشزوه  به منوط مقررات اجرای آیا اینکه به مربوط اادامات

 مجوز و پروانه دورص ازجمله عمومی خدمات آیا خیر، یا است شخای منافع از نادرست

 ارائزه  نادرسزت  هزای  مشزوق  سزایر  یزا  رشزوه  بدون عمومی بهداشت خدمات اجرای و

 .شود می

 شود میانجام  ییرمنطقیدادرسی اداری بدون تأخیر  .2-6

 انجام ییرمنطقی تأخیر بدون محلی و ملی سطح در اداری مراحل آیا اینکه سنجش

 شود می

 شود میایت روند دادرسی در مراحل اداری رع .0-6

 توسز   کزه  اداری هزای  دادرسزی  در اانونی روند رعایت عدم به مربوط های بررسی

 .شود می انجام کار و مالیات ،زیست محی  مانند مسائلی زمینه در محلی و ملی مقامات

 انجزام  مالکیزت  سزلب  کزافی  یرامت و جبران و اانونی هایروند بدون دولت .3-6

 دهد مین

 تازر   از ،گذارد می احترام ها شرکت و مردم مالکیت وقحق به دولت اینکه بررسی

  امزوال  اانونی، مالکیت سلب درصورت و کند می خودداری خاوصی امالک ییراانونی

 .کند می جبران را شده گرفته

 

 مدنی نظام اضایی: 7عامل 

اضایی مدنی دسترسزی پیزدا کزرده و از آن اسزتفاده      نظام  به توانند میمردم  .0-7

 .کنند

 مردم اینکه ازجمله مدنی، های دادگاه های ه ینه استطاعت و دسترسی می انل شام

 دسترسزی  حقزوای  نماینزدگی  و مشاوره به توانند می ،هستند آگاه موجود راهکارهای از
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 رویزه  بزا  شزدن  روبزرو  ،ییرمنطقزی  هزای  ه ینزه  تحمل بدون و کنند ه ینه ،کنند پیدا

 .کند پیدا دسترسی دادگاه نظام  به توانندیم زبانی یا جسمی موانع تجربه یا ییرمنطقی

 نظام اضایی مدنی عاری از تبعیض است .8-7

 - ااتازادی  وضزعیت  براسزا   عمزل  در مزدنی  نظزام اضزایی   اینکزه  گیری اندازه

 جنسزیتی  هویزت  یزا  جنسزی  تمزایالت  ملی، منش مذهب، اومیت، جنسیت، اجتماعی،

 .است یا خیر اائل تبعیض

 اری از فساد استنظام اضایی مدنی ع .2-7

 منافع نامناسب تأثیر و خواری رشوه از عاری مدنی نظام اضایی آیا اینکه گیری اندازه

 .است خاوصی

 نظام اضایی مدنی عاری از نفوذ نادرست دولت است .0-7

 .است سیاسی یا دولت نامناسب نفوذ از عاری مدنی نظام اضایی سنجش اینکه آیا

 نیست ییرمنطقییر نظام اضایی مدنی دچار تأخ .3-7

انجام  ییرمنطقی تأخیر بدون و مواع به احکام، و مدنی دادرسی بررسی اینکه اجرای

 .شود می

 شود میمؤثر اجرا  طور بهنظام اضایی مدنی  .6-7

 .سنجد می عمل در را مدنی دادرسی احکام و تامیمات  مواع به اجرای و اثربخشی

 و مؤثر است طر  بی ، سازوکارهای حل اختال  دیگر، در دستر .7-7

 کارآمزد،  ،صزرفه  بزه  مقروناختال   حل جایگ ی سازوکارهای  آیا اینکه گیری اندازه

 هستند  فساد از عاری و اجرا اابل
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 عدالت کیفری: 2عامل 

 است اثربخش کیفری، تحقیقات نظام .0-2

 همچنزی   .شزوند  مزی  مزته،  و دستگیر مؤثر طور به جرم عامالن آیا سنجش اینکه

 عزاری  برخوردارند، کافی منابع از ها دادستان و بازرسان آیا پلیس، جام ای  بررسی کهان

 .دهند می انجام صالحیت با را خود وظای  و هستند فساد از

 است اثربخش و مواع به کیفری دادرسی نظام .8-2

 مجازات و ارارگرفته اانونی پیگرد تحت مؤثر طور به جرم مرتکب اینکه گیری اندازه

 سزایر  و جنزایی  اضزات  آیزا  کزه  کنزد  مزی  مشزخص  را موضوع ای  همچنی  .شود می

 .گیرند می سریع تامیمات و هستند صالح اضایی مسئوالن

 است اثربخش مجرمانه رفتارهای کاهش در اصالحی نظام  .2-2

 و زنزدانیان  حقزوق  بزه  احتزرام  نظزارتی،  نهادهای امنیت تأمی  در مؤثر آیا اادامات

 است مؤثر جرای،مجدد  تکرار از جلوگیری

 است طر  بی کیفری دادرسی نظام .0-2

، اجتمزاعی  وضزعیت  براسا  و هستند طر  بی جنایی اضات و پلیس اینکه بررسی

 در جنسیتی هویت یا جنسی گرایش ملی، خاستگاه مذهب، اومیت، جنسیت، ااتاادی،

 .شوند مین اائل تبعیض عمل

 تاس فساد از عاری کیفری دادرسی نظام .3-2

 هزای  سزازمان  نامناسب تأثیر و رشوه از عاری اضات و ها دادستان یا پلیس اادامات

 است جنایی

 است دولت نادرست نفوذ از عاری کیفری دادرسی نظام .6-2

 .نفوذ سیاسی است یا دولت نفوذ از مستقل کیفری عدالت نظام اینکه سنجش

 شود میمته، رعایت  حقوق و اانونی تشریفات .7-2
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 و برائت اصل فرض پیش ازجمله ،کیفری نمظنونا اساسی حقوق به ترامسنجش اح

 و امتیزازات  .محاکمزه  از ابزل  ییرمعقزول  بازداشت و خودسرانه دستگیری از جلوگیری

 شزده  ارائزه پیوست  8در جدولمختل  بندی شاخص حاکمیت اانون در کشورهای رتبه

 .است
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 (ل آفریقاخاورمیانه و شما)بارومتر جهانی فساد 
 مقدمه

بار گ ارشی دو سال یک هر یا هرسالالملل عالوه بر شاخص ادراک فساد، شفافیت بی 

هزای  وضعیت فساد در بخزش  در آنکند که منتشر می 0را با عنوان بارومتر جهانی فساد

مختل  و نی  دیدگاه شهروندان در ای  خازو  در برخزی کشزورها و منزاط  جهزان      

 داردای  گ ارش نسبت به شاخص ادراک فساد جنبه تحلیلزی   .ردگیارار می یموردبررس

  .شودارائه می یموردبررسو راهکارهایی نی  در آن به کشورهای 

 و مزار   بی  میدانی کار یک براسا فساد که  جهانی از بارومتر نسخه در دهمی 

 ، بیشدهش انجام خاورمیانه در 8101 اکتبر و اوت بی  و آفریقا شمال در 8102 سال اوت

 پیمزایش  مزورد  تزونس  و سزودان  ،مراکش ،ی مانند اردندر کشورهای شهروند 6611 از

 .اند ارارگرفته

 بزه  کزه  نفزری  پزنج  هر از گذشته سال در که دهد می نشان پیمایش ای  یها یافته

 نفزر  یزک  ،اند کرده پیدا دسترسی آموزش و بهداشتی های مراابت مانند عمومی خدمات

 کشزور  شزش  در شزهروند  میلیزون  00 از بزیش  سزت کزه معزادل   ا کرده پرداخت رشوه

 کشزور  سزه  در کزه  کنزد  مزی  فزاش  بارومتر بار، اولی  برای همچنی  .است یموردبررس

 .است گرفته ارار جنسی سوءاستفاده مورد نحوی به شهروند 3 از نفر یک ،یموردبررس

 خزود  هایتدول به اعتراض در در برخی از کشورهای مذکور مردم اخیر، هایماه در

 بزا  زیزادی  شزباهت  اعتراضزات  الملزل ایز   به باور شفافیت بزی   .پرداختند تظاهرات به

ایز    باعزث سزرنگونی دولزت در برخزی از     که دارد های گذشتهسال عربی هایانقالب

 نسزبت  ،8101 سال در سودان در چه و 8101 سال در تونس در چه مردم .کشورها شد

                                                           
1. Global Corruption Barometer(GCB) 
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 خزدمات  بزه  دسترسی تا دولتی سطوح باالتری  در دخو روزمره زندگی در که فسادی به

 .کردند اعتراض ،کنند می تجربه عمومی

 

 های اصلییافته

 ؛اف ایش است درحالفساد  .0

 گذشزته  ماه 08 در فساد که کنندمی تاور شهروندان همه از( درصد 63) نیمی از بیش

 .تاس یافته کاهش که کنندمی فکر درصد 08 و تنها است یافته اف ایش

 ؛دهند میاادامات الزم را انجام ن به اندازه کافی ها دولت .8

 اداری فسزاد  بزا  مبزارزه  زمینه در دولتشان که کنندمی فکر شهروندان از درصد 82 تنها

 .دارد بدی عملکرد ها آن دولت کنندمی فکر درصد 66 که یدرحال کندخوب کار می

 تلقیدر ای  کشورها  اشخا  سدتری فا عنوان به دولتی مقامات و مجلس نمایندگان .2

 ؛شوندمی

 فاسزد  دولتزی  مقامزات  و مجلس نمایندگان همه یا بیشتر کنند می فکر مردم درصد 00

 .هستند

 ؛معمولی است پدیدهرشوه برای بسیاری یک  .0

 بهداشتی هایمراابت مانند عمومی، خدمات به که شهروندی پنج هر از گذشته سال در

 بزیش  ،اردن در .است کرده پرداخت رشوه نفر یک اند داشته سیدستر وپرورش آموزش و

 موردنیزاز  خزدمات  آوردن دسزت  بزه  بزرای  خود شخای ارتباطات از مردم از سوم یک از

 .اند کرده استفاده

 کنند جادیا رییتغ توانند می شهروندان تالفی، از تر  باوجود .3

 فسزاد  از جلزوگیری  بزه  واننزد ت می عادی افراد که است یک نفر معتقد شهروند دو از هر

 .کنند کمک
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 هاتوصیه

 بزا  مبارزه برای را وااعی و جدی سیاسی اراده باید ها دولت شهروندان، اعتماد جلب برای

را مزورد   ییراانونی کنند، اادامات ایجاد شده حساب و شفا  دهند، نهادهای نشان فساد

 :باید ها دولت .دزمینه مشارکت شهروندان را فراه، آورن و پیگرد ارار دهند

 فراه، کردن زمینه انتخاباتی عادالنه و دموکراتیک منظور به تقویت صحت انتخابات -0

 فضزای  یزک  در ایدوره صزورت  بزه را  انتخابزات  ،ها دولت که دشو حاصل اطمینان باید

 و رأی خرید علیه را هاییمجازات باید ها دولت .ندکنمی برگ ار شفا  و عادالنه راابتی،

 بزدون  را خزود  دموکراتیک ح  بتوانند شهروندان تا کنند اعمال دهندگانرأی به تهدید

 .کنند اعمال تر  و اجبار

 جمعی های رسانهسازی افشاگران، جامعه مدنی و توانمند -8

در  نگزاران  روزنامه افشاگران و فعاالن، از و کنند خود درگیر را مدنی جامعه باید ها دولت

 بیان و آزاد سیاسی، مخالفان فعلی سرکوب .کنند محافظت دفسا افشای و نظارت زمینه

 .یابد پایان باید مطبوعات

 گریکاهش و جلوگیری از واسطه -2

  کزه  کننزد  اجزرا  را نظزامی  بایزد  خزدمات،  بزه  برابزر  دسترسی از اطمینان برای ها دولت

 فعلزی  اجتمزاعی  ناهنجارهزای  از پیشزگیری  برای باید ها دولت .ببرد بی  از را هاواسطه

اداری است  فساد نوعی از گری واسطهاینکه  از آگاهی و داده انجام را پیشگیرانه اادامات

 .دهند اف ایش را

 اوا تفکیک تحکی، و اضایی استقالل تقویت -0

 حاصزل  اطمینزان  نظزارتی  دموکراتیزک  نظام یک و اوا تفکیک از باید دولتی نهادهای

 .است ضروری امری است مجریه اوه بر ناظر که اوی و مستقل اضائیه اوه یک .کنند

 فساد خا  هایشکل به توجه و شناسایی -3
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 بزا  مقابلزه  برای را اوانینی و بشناسند فساد نوعی عنوان به را جنسی اخاذی باید ها دولت

 گ ارشزگری  سازوکارهای باید ها دولت ای ، بر عالوه .بگیرند نظر در زمینه ای  در فساد

 کزه  کننزد  حاصزل  اطمینزان  و کنند ایجاد را جنسی مسائل هب حسا  و محرمانه ایم ،

 .دارند دیده آسیب افراد به کمک برای مناسبی اب ارهای دادگستری های سیست،

 اطالعات به دسترسی و بهبود شفافیت – 6

 اطالعزاتی  ازوانی   بزه  دسترسزی  مؤثر کارگیری به و تقویت ایجاد، به اادام باید ها دولت

 مقامات هایدارایی ها،بودجه اطالعات باید ها آن باز، هایداده ایاستاندارده طب  .کنند

 عمزومی،  رسزانی اطزالع  بزا  .کنند منتشر فعاالنه را دولتی خدمات از استفاده چگونگی و

 وااعیزت  بزر  مبتنزی  نگاری روزنامه از حمایت و جعلی اخبار با مقابله به توانندمی ها دولت

 .کنند کمک

 فساد درموردشهروندان برداشت 

 فکزر  چزه  کشورشزان  در فساد وضعیت درمورد که شده پرسیده مردم از پیمایش ای  در

 انزدازه  بزه  دولزت  آیا و کاهش یا است اف ایش درحال آیا است؟ شایع فساد آیا: کنند می

 :است آمده زیر در ها یافته ای  .کند می کنترل را آن کافی

 اف ایش است درحالد در ای  کشورها فسا 

 ماه گذشته افزایش یافته است 93که فساد در  کنند میی که فکر درصد مردم
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 دهندکافی اادامات الزم را انجام نمی اندازه به ها دولت 

 را چطزور  فسزاد  بزا  مقابلزه  بزرای  را خود دولت تالش کهپرسیده شد  مردم از همچنی 

 .کنند می ارزیابی

 اک زر  .اسزت  تزاکنون  گرفتزه  صزورت  اازدامات  از آشزکار  رضزایت  عزدم  از حاکی نتایج

 کزار  اداری فسزاد  خطزرات  رفزع  زمینه در دولتشان کنند می فکر( درصد 66) شهروندان

 .است بیشتر مراتب به نارضایتی کشورها، از برخی در ،حال باای  .است داده انجام ضعیفی

 دولت عملکرد درمورد( درصد 60) تونس ،(درصد 70) مراکش ،(درصد 21) سودان مردم

 .نتوانسته در مقابل با فساد اداری خوب عمل کند رندداعقیده  خود

 .کند می عمل خوب دولتشان کنند می فکر اردن در شهروندان از درصد 33 ،مقابل در

 
 هستند فاسدتر دولتی مقامات و مجلس نمایندگان 

 .اسزت  چقدر کشورشان در مختل  نهادهای در فساد کنند می فکر که شد سؤال مردم از

 مقامزات  و پارلمزان  اعضزای  همزه  یزا  بیشتر که کنند می تاور وندانشهر از درصد 00

  .هستند فساد درگیر دولتی
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 فساد به تفکیک نهادها

 هستند داسف نهادها این افراد همه یا بیشتر کنندمی فکر که افرادی درصد

 
 

 نرخ رشوه به تفکیک کشورها 

 اندختهماه گذشته رشوه پردا 93که در درصد کاربران خدمات عمومی 
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 پردازند پنج، شهروندان رشوه می یک 

 ایز   بزا  گذشته ماه 08در  ها آن آیا که مطرح شد پرسش ای  هاکشور ای  شهروندان از

 هزا،  دادگزاه  پلیس،: اند بوده ارتباط در خود کشور در کلیدی عمومی خدمات از نوع شش

 که کردی، ؤالس سپس .همگانی خدمات و هویتی اسناد مدار ، بهداشتی، های مراابت

 ؟است شده انجام اادامی ها آن نفع به یا اند داده هدیه یا رشوه ،خدمات دریافت برای آیا

 خزدمات  یزک  حزداال  بزا  گذشزته  مزاه  08 طول در حداال دهندگان پاسخ از درصد 72

 اساسزی،  خزدمات  بزرای ( درصزد  88) پنج، یک تعداد، ای  از .اند بوده ارتباط در عمومی

 موردبررسزی،  کشزور  شزش  در .اند پرداخته رشوه آموزش، یا بهداشتی های مراابت مانند

 .اند پرداخته رشوه گذشته سال در که است نفر میلیون 00 از بیش با برابر را، ای 

 و دارد را( درصزد  88) دریافزت رشزوه   میز ان  بزاالتری   پلزیس  کزه  دهد می نشان نتایج

 .آن زیاد استدر  رشوه دریافت یا پرداخت احتمال به که است خدمتی

  خدمات براسا نرخ رشوه 

 انددادهو رشوه  از خدمات عمومی استفادهماه گذشته  93درصدی از مردم که در 
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 های جنسی سوءاستفاده 

 کزه  را جنسزی  هزای  سوءاستفاده به مربوط های داده بار اولی  برای فساد جهانی بارومتر

 شواهددر ای  موضوع  .ه استکرد بررسی است جنسیتی فساد اشکال تری  مه، از یکی

 بزرای  زنزان  از بعضزی  .دارنزد  ارار فشار تحت بیشتر مردان به نسبت زنان دهد می نشان

 .هستند فشار تحت آموزش و بهداشتی های مراابت ازجمله عمومی خدمات دریافت

 ویژه در زمینه انتخابات صداات و درستکاری سیاسی به نبود 

 خودشزان  نفزع  بزه  هستند ها آن خدمت در که روندانیشه ه ینه بایالبا   سیاسی رهبران

 اطمینزان  بایزد  باشی،، داشته فساد از جلوگیری برای فرصتی اینکه برای .کنند می عمل

 .کننززد مزی  عمززل بیشزتری  درسزتکاری  و باصززداات سیاسزتمداران،  کززه کنزی،  حاصزل 

 مزداوم  طزور  بزه  سیاسزی  ازدرت  دارای افزراد  که است معنی ای  به سیاسی درستکاری

 .کنند می عمل عمومی نفع به کنند می استفاده شفا  و باز گیری تامی، از که درحالی

 بودجزه  فریزب،  ازجملزه  انتخابات از سوءاستفاده سیاسی فساد اصلی دالیل از یکی یالبا 

 انتخابزاتی  مبزارزات  طول در جعلی اخبار انتشار یا رأی خرید سیاسی، اح اب نشده اعالم

 .است

 شزهروند  سه هر از نفر یک به تقریبا  محلی، یا ای منطقه ملی، نتخاباتا در رأی ازای در

 روشی به دادن رأی عدم درصورت نی  شهروندان ،کشورها برخی در .شود می داده رشوه

 ملزی،  انتخابزات  در رأی ازای در .گیرند می ارار جویانه تالفی اادامات معرض در خا ،

 برخزی  در .شزود  مزی  داده رشوه شهروند سه هر از نفر یک به تقریبا  محلی، یا ای منطقه

 اازدامات  معزرض  در خا ، روشی به دادن رأی عدم درصورت نی  شهروندان ،کشورها

 .گیرند می ارار جویانه تالفی
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 درصد 38 .بیفتد خطر به جعلی اخبار انتشار با تواند می نی  سیاسی صداات و درستکاری

 یابد، می گسترش انتخابات پیرامون البا ی جعلی اخبار که کنند می فکر شهروندان از

 .افتد نمی اتفاق ای  هرگ  که کنند می تاور درصد هشت تنها که درحالی

 نتایج در تأثیرگذاری برای یالبا  جعلی اخبار که معتقدند شهروندان از درصد 31 ،اردن در

  .یابد می گسترش انتخابات

  ضدفسادانجام اادامات 

 مزردم  کزه  ایز   از اطمینان: است ضروری فساد شیوع اهشک برای اساسی ال ام چندی 

 عادالنزه  طور به ها مجازات اینکه تضمی  دهند، گ ارش را فساد راحت خیال با توانند می

 توانمنزد  و کننزد  فعالیزت  آزادانه تا ییردولتی های سازمان توانمندسازی شوند، می اعمال

 .ها دولت داشت  نگه پاسخگو در شهروندان کردن

 منطقزه  در اازداماتی  چنزی   بزرای  موانعی اگرچه که است شده مشخص پیمایش  ای در

 .هستند اادام به مایل و آماده مردم از بسیاری دارد، وجود

 در توانند می معمولی شهروندان دمی که با این موضوع موافق هستند کهدرصد مر

 کنند ایجاد تفاوت فساد با مبارزه
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 هستند موانع تری  ب رگ اادام عدم و جویی تالفی 

 از بزیش  امزا  ،اسزت  مهز،  بسیار فساد کلی سطوح مهار برای فساد موارد گ ارش اگرچه

 ازرار  جویانزه  تالفزی  اازدامات  تحت فساد، گ ارش درصورت کنند می فکر مردم از نیمی

 .گیرند می

 درصزد  26 تنها .هستند جویانه تالفی اادامات نگران ویژه به تونس و سودان اردن، مردم

 دهنزد،  گز ارش  عواازب  بزدون  و آزادانزه  را فسزاد  تواننزد مزی  که کنند می فکر مردم از

 مناسزب  اازدام  هرگونزه  بزه  منجر فساد گ ارش کنند می فکر درصد 22 تنها که درحالی

 توانند می کنند می فکر( درصد 30) شهروندان اک ر که است کشوری تنها لبنان .شود می

 .دهند گ ارش تر  بدون را فساد

 
 پیمایش بندیجمع

 را ای پیچیزده  تازویر  آفریقزا  شمال و خاورمیانهدر  فساد جهانی بارومتر از حاصل نتایج

 کننزد  مزی  فکزر  مزردم  اک زر  که درحالی و هستند فساد نگران شهروندان .کند می ترسی،

 تغییزر  ایجزاد  در خزود  نقش به نسبت شهروندان از درصد 31 شود، می تر وخی، وضعیت

 .هستند بی  خوش
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 یاپرداخت کرده  رشوه عمومی خدمات برای نفر یک شهروند پنجهر  از ،هاکشور ای  در

 اسزتفاده  ها واسطه از که افرادی از نیمی عالوه،هب .اند کرده استفاده شخای ارتباطاتاز 

 .اند کرده پرداخت رشوه نی  کردند می

 کنند می ورتا شهروندان .است الزم سیاسی درستکاری تقویت برای بیشتری بسیار کار

 ایز ،  بزر  عزالوه  .هستند منطقه نهادهای فاسدتری  دولتی مقامات و مجلس نمایندگان

 یک جعلی، اخبار انتشار و رأی خرید مانند انتخابات از سوءاستفاده ازجمله سیاسی، فساد

 ایجزاد  را انتخابزاتی  سالمت باید ها دولت .است دموکراتیک روندهای برای جدی چالش

 .شود فراه، دموکراتیک و عادالنه نتخاباتا امکان تا کنند

 اراده  عمزل  در آفریقزا  شزمال  و خاورمیانزه  سیاسزتمداران  که است رسیده فرا آن زمان

 در خزود  تعهزدات  به گام اولی  در باید کشورها .دهند نشان فساد برابر در جدی سیاسی

 و ازوی  اییاض های سیست، ای ، بر عالوه .کنند عمل فساد علیه متحد ملل کنوانسیون

 .است ضروری ضدفساد اادامات ارتقاء برای ادرت صحیح تفکیک همچنی  و مستقل
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 فرجام سخن

های مختلفی بزرای سزنجش فسزاد و حکمرانزی در سزطح جهزان طراحزی و        شاخص

نی پایدار بنیاد برتسم ، شاخص حکمرانی بانک جهانی، شاخص حکمرا .است شده ارائه

الملزل و شزاخص حاکمیزت    ی فساد شزفافیت بزی   ک فساد و بارومتر جهانارشاخص اد

هزایی  تفاوت ری، به .ها استای  شاخص تری  مه،اانون پروژه جهانی عدالت در زمره 

دارای  های سنجش با یکدیگر دارند اما در بسیاری از مزوارد ها در روشای  شاخصکه 

ه معنزای  ترکیبی بودن بسازگاری و همسویی در مبانی نظری،  .باشنداشتراک میوجه 

بر پیمایش نظرات نخبگان و متخااان  ها آنها، ابتنای استفاده از نتایج سایر شاخص

ای  وجوه اشتراک  ازجملهبررسی ابعاد مختل  سیاسی، فرهنگ، ااتاادی و اجتماعی و 

  .است

دهد بی  می ان فساد اداری و شیوه و کیفیت حکمرانی ها نشان میبررسی ای  شاخص

ود دارد به ای  معنا که حکمرانی مطلوب منجزر بزه کزاهش فسزاد     رابطه مستقیمی وج

عالوه بر ایز  بزه نظزر     .شوداداری و حکمرانی نامطلوب باعث اف ایش فساد اداری می

میز ان   که یطور به رسد بی  نوع ااتااد کشورها و می ان فساد نی  رابطه وجود داردمی

ر از کشزورهایی اسزت کزه دارای    فساد در کشورهای دارای ااتااد مبتنی بر بازار کمتز 

  .ااتااد دولتی هستند

و بهبود حکمرانی کاهش فساد اداری  دهدها نشان میهای ای  شاخصداده درمجموع

های مختل  سیاسی، ااتاادی، فرهنگی، اجتمزاعی و  مستل م انجام اصالحات در حوزه

اند عزالوه  ستهحقوای است و کشورهای موف  در ای  زمینه با حرکت در ای  مسیر توان

  .بر وضعیت ااتاادی و اجتماعی، وضع حکمرانی خود را نی  بهبود ببخشند
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 پیوست
 کشور 974 سطوح ادراک فساد در بخش دولتی: 9جدول

 نام کشور رتبه امتیاز نام کشور رتبه امتیاز

 دانمارک 0 27 ترکیه 10 21

 نیوزلند 0 27 اکوادور 12 22

 دفنالن 2 26 سریالنکا 12 22

 سنگاپور 0 23 تیمور شرای 12 22

 سوئد 0 23 کلمبیا 16 27

 سوئیس 0 23 اتیوپی 16 27

 نروژ 7 20 گامبیا 16 27

 هلند 2 28 تان انیا 16 27

 آلمان 1 21 ویتنام 16 27

 لوک امبورگ 1 21 بوسنی و هرزگوی  010 26

 ایسلند 00 72 کوزوو 010 26

 استرالیا 08 77 پاناما 010 26

 اتریش 08 77 پرو 010 26

 کانادا 08 77 تایلند 010 26

 انگلستان 08 77 آلبانی 016 23

 کنگ هنگ 06 76 الج ایر 016 23

 بلژیک 07 73 برزیل 016 23

 استونی 02 70 عاج ساحل 016 23

 ایرلند 02 70 مار 016 23

 ژاپ  81 72 مقدونیه شمالی 016 23

 حده عربیامارات مت 80 70 مغولستان 016 23

 اروگوئه 80 70 السالوادور 002 20

 فرانسه 82 61 ا ااستان 002 20
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 نام کشور رتبه امتیاز نام کشور رتبه امتیاز

 متحده آمریکا ایاالت 82 61 نپال 002 20

 بوتان 83 62 فیلیپی  002 20

 شیلی 86 67 سوازیلند 002 20

 سیشل 87 66 زامبیا 002 20

 تایوان 82 63 سیرالئون 001 22

 باهاما 81 60 مولداوی 081 28

 باربادو  21 68 نیجر 081 28

 پرتغال 21 68 پاکستان 081 28

 اطر 21 68 بولیوی 082 20

 اسپانیا 21 68 گاب  082 20

 بوتسوانا 20 60 ماالوی 082 20

 دارالسالم برونئی 23 61 آذربایجان 086 21

 لیتوانی 23 61 جیبوتی 086 21

 یاسلوون 23 61 ارای ستان 086 21

 کره جنوبی 21 31 اوکرای  086 21

 وینسنت و گرنادی سنت 21 31 گینه 021 81

 کیپ ورد 00 32 الئو  021 81

 ابر  00 32 مالدیو 021 81

 لهستان 00 32 مالی 021 81

 کاستاریکا 00 36 مک یک 021 81

 جمهوری چک 00 36 میانمار 021 81

 گرجستان 00 36 توگو 021 81

 لتونی 00 36 جمهوری دومینیک  027 82

 دومینیک  02 33 کنیا 027 82

 سَنت لوسیا 02 33 لبنان 027 82
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 نام کشور رتبه امتیاز نام کشور رتبه امتیاز

 مالت 31 30 لیبریا 027 82

 گرانادا 30 32 موریتانی 027 82

 ایتالیا 30 32 نو پاپوا گینه 027 82

 مال ی 30 32 پاراگوئه 027 82

 روآندا 30 32 روسیه 027 82

 عربستان سعودی 30 32 اوگاندا 027 82

 موریس 36 38 آنگوال 006 86

 نامیبیا 36 38 بنگالدش 006 86

 عمان 36 38 گواتماال 006 86

 اسلواکی 31 31 هندورا  006 86

 کوبا 61 02 جمهوری اسالمی ایران 006 86

 انیون 61 02 موزامبیک 006 86

 اردن 61 02 نیجریه 006 86

 کرواسی 62 07 کامرون 032 83

 سائوتومه و پرنسیپ 60 06 مرک ی جمهوری آفریقای 032 83

 واناتو 60 06 الج ایر امر مجمع 032 83

 آرژانتی  66 03 تاجیکستان 032 83

 بالرو  66 03 ازبکستان 032 83

 نگرو مونته 66 03 ماداگاسکار 032 80

 سنگال 66 03 یمباوهز 032 80

 مجارستان 71 00 اریتره 061 82

 رومانی 71 00 نیکاراگوآ 060 88

 آفریقای جنوبی 71 00 کامبوج 068 81

 سورینام 71 00 چاد 068 81

 بلغارستان 70 02 عراق 068 81
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 نام کشور رتبه امتیاز نام کشور رتبه امتیاز

 جامائیکا 70 02 بروندی 063 01

 تونس 70 02 کنگو 063 01

 ارمنستان 77 08 ترکمنستان 063 01

کراتیک وجمهوری دم 062 02
 کنگو

 بحری  77 08

 ج ایر سلیمان 77 08 گینه بیسائو 062 02

 بنی  21 00 هائیتی 062 02

 چی  21 00 لیبی 062 02

 ینا 21 00 کره شمالی 078 07

 هند 21 00 افغانستان 072 06

 مراکش 21 00 گینه استوایی 072 06

 بورکینافاسو 23 01 سودان 072 06

 گویان 23 01 ون وئال 070 06

 اندون ی 23 01 یم  077 03

 کویت 23 01 سوریه 072 02

 لسوتو 23 01 سودان جنوبی 071 08

 ترینیداد و توباگو 23 01 سومالی 021 1

 صربستان 10 21 
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 کشورهای جهانشاخص حاکمیت قانون در  بندی رتبه و امتیازات: 3جدول

 امتیاز رتبه نام کشور امتیاز رتبه نام کشور

 38/1 60 پاناما 11/1 0 دانمارک

 38/1 63 ا ااستان 21/1 8 نروژ

 38/1 66 بالرو  27/1 2 فنالند

 30/1 67 ماالوی 23/1 0 سوئد

 30/1 62 هندوستان 20/1 3 هلند

 30/1 61 سورینام 20/1 6 آلمان

 30/1 71 پرو 28/1 7 اتریش 

 30/1 70 آلبانی 28/1 2 نیوزلند

 30/1 78 الج ایر 20/1 1 کانادا

 31/1 72 بورکینافاسو 20/1 01 استونی

 31/1 70 مراکش 21/1 00 استرالیا

 31/1 73 گویان 21/1 08 انگلستان

 31/1 76 تایلند 21/1 02 سنگاپور

 31/1 77 اکرای  71/1 00 بلژیک

 31/1 72 صربستان 72/1 03 ژاپ 

 31/1 71 بنی  77/1 06 هنگ کنک

 31/1 21 کلمبیا 72/1 07 فرانسه

 01/1 20 ویتنام 72/1 02 کره جنوبی

 01/1 28 چی  72/1 01 جمهوری چک

 01/1 22 مولداوی 70/1 81 آمریکا

 02/1 20 السالوادور 70/1 80 اسپانیا

 02/1 23 ارای ستان 70/1 88 پرتغال

 02/1 26 بلی  70/1 82 اروگوئه

 02/1 27 اکوادور 61/1 80 کاستاریکا

 07/1 22 روسیه 62/1 83 شیلی
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 امتیاز رتبه نام کشور امتیاز رتبه نام کشور

 07/1 21 لبنان 67/1 86 اسلوونی

 07/1 11 فیلیپی  66/1 87 لهستان

 07/1 10 تان انیا 63/1 82 ایتالیا

 07/1 18 زامبیا 63/1 81 باربادو 

 06/1 12 ساحل عاج 63/1 21 سنت کیت و نویس

 06/1 10 ازبکستان 60/1 20 رومانی

 06/1 13 دومینیک  60/1 28 امارات متحده عربی

 06/1 16 گواتماال 62/1 22 آنتیگوا و باربودا

 06/1 17 لیبریا 68/1 20 نامیبیا

 03/1 12 سیرالئون 68/1 23 سنت وینسنت

 03/1 11 مک یک 68/1 26 یونان

 03/1 011 توگو 60/1 27 سموری

 03/1 010 کنیا 60/1 22 سنت لوسیا

 03/1 018 ایرانجمهوری اسالمی  60/1 21 باهاما

 03/1 012 مالی 60/1 01 روآندا

 00/1 010 نیجر 60/1 00 گرجستان

 00/1 013 گینه 60/1 08 کرواسی

 02/1 016 نیجریه 61/1 02 گرنادا

 02/1 017 ماداگاسکار 31/1 00 بوتسوانا

 02/1 012 موزامبیک 31/1 03 دومینیک 

 08/1 011 ترکیه 32/1 06 آرژانتی 

 08/1 001 میانمار 32/1 07 آفریقای جنوبی

 00/1 000 آنگوال 32/1 02 ینا
 00/1 008 بنگالدش 37/1 01 اردن

 01/1 002 اوگاندا 36/1 31 جامائیکا

 01/1 000 نیکاراگوئه 33/1 30 مال ی
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 امتیاز رتبه نام کشور متیازا رتبه نام کشور

 01/1 003 هندورا  33/1 38 سنگال

 01/1 006 زیمباوه 33/1 32 مغولستان

 21/1 007 پاکستان 30/1 30 بلغارستان

 21/1 002 اتیوپی 30/1 33 ترینیداد و توباگو

 22/1 001 بولیوی 30/1 36 مقدونیه

 27/1 081 کامرون 32/1 37 مجارستان

 26/1 080 ارم 32/1 32 برزیل

 23/1 088 موریتانی 32/1 31 نپال

 23/1 082 افغانستان 32/1 61 بوسنی و هرزگوی 

 22/1 080 کنگو 32/1 60 تونس

 28/1 083 کامبوج 38/1 68 اندون ی

 82/1 086 ون وئال 38/1 62 النکاسری
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