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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

التشجیع على إقامة مجتمعات مسالمة ال یھمش فیھا أحد من أجل تحقیق التنمیة المستدامة، وإتاحة إمكانیة وصول الجمیع إلى  :۱٦الھدف 
 العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمیع على جمیع المستویات

0.bالغایة . 
 : الحد بقدر كبیر من الفساد والرشوة بجمیع أشكالھما٥-۱٦الغایة 

0.cر. المؤش 
سؤول حكومي ودفعوا رشوة لمسؤول حكومي، أو طلب منھم أولئك : نسبة األشخاص الذین اتصلوا مرة واحدة على األقل بم۱-٥-۱٦المؤشر

 المسؤولون الحكومیون دفع رشوة، خالل االثني عشر شھرا السابقة 

0.d. السلسلة 
   

0.e.  البیانات الوصفیة  ثتحدی 
 2016تموز/یولیو  19

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 ۳-۱٦الغایة 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 )UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة (

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 )UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة (
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 
 ریف:التع

الذین دفعوا رشوة لمسؤول حكومي مرة واحدة على األقل (أعطوا المال لمسؤول یُعّرف ھذا المؤشر على أنھ النسبة المئویة لألشخاص  
بة كنسحكومي، أو ھدیة أو ھدیة مقابل خدمة)، أو طلب منھم أولئك المسؤولون الحكومیون دفع رشوة، خالل االثني عشر شھراً الماضیة، 

 .الفترة نفسھا بمسؤول حكومي فيعلى األقل  ةواحد مئویة من األشخاص الذین اتصلوا مرة
 

 المفاھیم:
  

على النحو التالي: 'إعطاء وعد، أو عرض، أو منح، أو ، )ICCSفي التصنیف الدولي للجریمة لألغراض اإلحصائیة (یتم تعریف الرشوة، 
ع الخاص بشكل مباشر أو القطا حكومي أو شخص یدیر أو یعمل في ھیئة من ھیئاتالتماس، أو قبول میزة غیر مستحقّة  إلى أو من مسؤول 

شوة رب ھذا التعریف إلى التعاریف الخاصةویستند  یعمل الشخص أو یمتنع عن التصرف في ممارسة مھامھ الرسمیة. غیر مباشر، مقابل أن
عن المنظمات الدولیة والرشوة في القطاع الخاص الواردة  یناألجانب والمسؤول الموظفین الحكومیین الوطنیین، ورشوة المسؤولین الحكومیین

 ).21و 16و 15حدة لمكافحة الفساد (المواد في اتفاقیة األمم المت
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، ي كالً من القطاعین العام والخاص، وھو یغطیضاً إجراءات مثل الوعد أو العرض، حیث أنھ یشمل أحین أن مفھوم الرشوة أوسع نطاقاً في 
 لقطاع العام. النطاق ضمن احدّاس (تقدیم و / أو طلب الرشاوى) وتأشكال محددة من الرشوة تكون أكثر قابلیة للقیإال أن ھذا المؤشر یركّز على 

  
مقابل معاملة  لوبة / مقدمة من / إلى موظف حكوميبالرجوع إلى تقدیم المال أو الھدایا أو تقدیم خدمة مط م تفعیل مفھوم المیزة غیر المستحقةیت

 خاصة.
  

، والتي غالباً ما یقصد بھا نوع الرشوة التي تؤثر على المواطنین في تعاملھم مع ب “الرشوة اإلداریة"ھذا المؤشر ما یسمى وغالباً ما یلتقط 
 اإلدارات العامة و / أو موظفي الخدمة المدنیة.

  
عند تفعیل  ین یشغلون مناصب تشریعیة أو تنفیذیة أو إداریة أو قضائیة.إلى األشخاص الذ بالنسبة لھذا المؤشر، یشیر المسؤول الحكومي

 ، یتم استخدام قائمة بالمسؤولین وموظفي الخدمة المدنیة المختارین.المؤشر

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

 ر البیانات وطریقة جمع البیاناتنوع مصد.  3
3.A. مصادر البیانات 

 الرشوة.ب الفساد و / أو عملیات المسح الخاصة بضحایا الجریمة مع وحدة خاصةتجربة ب المسوح األسریة الخاصةیستمد ھذا المؤشر من 
  

، في حین أن تجربة الرشوة من قبل أعضاء آخرین من بین أفراد األسرة، الذي تم اختیاره عشوائیاً للمستجیبشر إلى التجربة الفردیة یشیر المؤ
یتم جمع تجربة الرشوة من خالل سلسلة من األسئلة حول االتصاالت الفعلیة وخبرات الرشوة مع قائمة الموظفین الرسمیین  ال ینبغي إدراجھا.

 وموظفي الخدمة المدنیة.
  

مباشر واحد على األقل مع موظف عام / موظف حكومي بینما یشكلون المجموعة السكانیة  لى األشخاص الذین لدیھم اتصالفقط إ یشیر المقسوم
 للرشوة. العرضة لخطر اختبار

  
مسح األمم البیانات السنوي (یقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة بجمع البیانات عن مدى انتشار الرشوة من خالل جمع 

 UN-CTSیتم تسھیل عملیة جمع البیانات عبر مسح األمم المتحدة بشأن اتجاھات الجریمة و ).UN-CTS،  المتحدة بشأن اتجاھات الجریمة
  جھة تنسیق وطنیة تعینھا السلطات المسؤولة. 130من خالل شبكة تضم أكثر من 

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
لمسح األمم المتحدة  ، یقوم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة بجمع البیانات من خالل جمع البیانات السنويالدوليعلى المستوى 

ت والجریمة من قبل الدول یتم إرسال البیانات الخاصة بمؤشر الرشوة إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرا .بشأن اتجاھات الجریمة
محددة اعتباًرا  جھة تنسیق 130(حوالي لمسح األمم المتحدة بشأن اتجاھات الجریمة الوطنیة التابعة من خالل جھات التنسیق األعضاء، عادة 

 أجھزةالجنائیة () والتي تكون في معظم الحاالت مؤسسات وطنیة مسؤولة عن إنتاج البیانات في مجال الجریمة والعدالة 2016من عام 
مواقع الویب،  ، بما في ذلك منم استخدام مصادر البیانات األخرى، یتعند الضرورة ، إلخ).اإلحصاءات الوطنیة، وزارة الداخلیة، وزارة العدل

 األخرى. وأشكال التواصل ،والمنشورات
 

 سیتم إرسال بیانات لرصد أھداف التنمیة المستدامة إلى البلدان للتشاور قبل النشر.
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 2016الربع الثالث إلى الرابع من عام 

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 2017الربع الثاني 
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3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
جھات ، عادة من خالل ت والجریمة من قبل الدول األعضاءیتم إرسال البیانات المتعلقة بالرشوة إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرا

) التي تكون في معظم الحاالت مؤسسات وطنیة مسؤولة عن CTS( الخاص باتجاھات الجریمةاألمم المتحدة  لمسحالوطنیة التابعة  التنسیق
والمصدر  ذلك).، وما إلى ات الوطنیة، وزارة الداخلیة، وزارة العدلاإلحصاء أجھزةإنتاج البیانات في مجال الجریمة والعدالة الجنائیة (

 الرئیسي للبیانات المتعلقة بمؤشر تجربة الرشوة ھو عادة المؤسسة المسؤولة عن المسوح الخاصة بالفساد/ ضحایا الجریمة (مكتب اإلحصاءات
 الوطنیة، وكالة مكافحة الفساد، وما إلى ذلك).

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 سم:اال
 بالمخدرات والجریمةمكتب األمم المتحدة المعني  
  
 وصف:ال

 )UN-CTSلألمم المتحدة (المسح السنوي الخاص باتجاھات الجریمة التابع ، من خالل متحدة المعني بالمخدرات والجریمةمكتب األمم ال
 

3.G. التفویض المؤسسي 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

على التوزیع العادل للموارد  من ناحیة تأثیره السلبي ؛نقیض إلمكانیة الوصول المتساوي إلى الخدمات العامة ولألداء السلیم لالقتصادالفساد ھو 
عندما تصبح الرشوة اإلداریة تجربة متكررة  ثقة الجمھور بالسلطات وسیادة القانون. إلى جانب ذلك، یؤدي الفساد إلى تراجع وفرص التطویر.

توفیر من خالل  سیادة القانون والعملیات الدیمقراطیة والعدالة.ھا تعكس آثارھا السلبیة الدائمة على ، فإنقطاعات كبیرة من السكان والشركاتل
 مكافحة الفساد. اسًا موضوعیًا للفساد، وھو مقیاس لمراقبة التقدم المحرز نحوالمؤشر مقی ، یوفر ھذامقیاس مباشر لتجربة الرشوة

 

4.B. التعلیقات والقیود 
النسبة المئویة لألشخاص ، یعرف معدل انتشار الرشوة على أنھ یت على المستویین الوطني والدوليالتي أجر المسوحفي تجربة العدید من 

الذین دفعوا رشوة لمسؤول حكومي مرة واحدة على األقل (أعطوا المال لمسؤول حكومي، أو ھدیة أو ھدیة مقابل خدمة)، أو طلب منھم أولئك 
األشخاص الذین اتصلوا مرة واحدة على األقل بمسؤول  المسؤولون الحكومیون دفع رشوة، خالل االثني عشر شھراً الماضیة، كنسبة مئویة من

تشیر البیانات المتاحة على  ، ال یتم تضمین حصة السكان الذین سُئلوا عن رشوة ولكن لم یعطوھا.في ھذه الصیغة حكومي في الفترة نفسھا.
تضمنة في إطار أھداف التنمیة المستدامة سوف ، في حین أن جمع البیانات وفقا للصیغة المطني والدولي عادة إلى ھذه الصیغةالمستوى الو

 .ومن المتوقع أن تصبح البیانات وفقا للتعریف الحالي متاحة تدریجیاً  یعتمد على تكییف أدوات المسح ذات الصلة وحساب السلطات الوطنیة.
  

التي تحدث في التفاعل بین المواطنین والقطاع ، تجدر اإلشارة إلى أن ھذا المؤشر یوفر معلومات ثابتة عن تجربة الرشوة على المستوى األعمّ 
" ، والتداول في النفوذ أو كبرى الفسادجرائم ، مثل "أنھ ال یغطي أشكال الفساد األخرى، في حین سیاق تقدیم الخدمات / المعامالت العام في

 إساءة استخدام السلطة
 

4.C. طریقة االحتساب 
، األقل إلى موظف عمومي خالل االثني عشر شھرا الماضیةألشخاص الذین دفعوا رشوة واحدة على مجموع عدد ایُحسب المؤشر على أنھ 

بمسؤول حكومي في الفترة نفسھا، ألشخاص الذین لدیھم اتصال واحد على األقل أو طُلب منھم رشوة في الفترة نفسھا، على مجموع عدد ا
 .100في  مضروب

 

4.D  .التحقق 
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4.E. التعدیالت 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 البلد على مستوى  •

 ال یتم اسناد القیم الناقصة
 

  على المستویین اإلقلیمي والعالمي •
 سیتم إنتاج التقدیرات العالمیة واإلقلیمیة عند تحسن توافر البیانات.و .ال یتم اسناد القیم الناقصة

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 سیتم إنتاج التقدیرات العالمیة واإلقلیمیة عند تحسن توافر البیانات.

 

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
 

4.K  . تقییم الجودة 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 البیانات:توافر 

 :على النحو التالي ھي 2010بعد عام ) 1-7لمؤشر انتشار الرشوة (انظر النقطة  البلدان التي لدیھا نقطة بیانات واحدة على األقل
  

 2آسیا والمحیط الھادئ: 
 8أفریقیا: 

 2كا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي: یرأم
 9ونیوزیلندا والیابان: كا الشمالیة وأسترالیا یرأوروبا وأم

  
 :2009وعام  2000واحدة على األقل لھذا المؤشر بین عام نقطة بیانات  التي لدیھا البلدان

 0آسیا والمحیط الھادئ: 
 0أفریقیا: 

 4كا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي: یرأم
 " 2كا الشمالیة وأسترالیا ونیوزیلندا والیابان: یرأوروبا وأم

 
 :التسلسل الزمني
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 التفصیل:
 لھذا المؤشر ھو: الموصى بھ التفصیل
 وجنس دافعي الرشاوى سنحسب 

 نوع المسؤول
 دافعي الرشاوى دخل مستوى

 لدافعي الرشاوى العلمي تحصیلال
 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

 ، یتم استخدام البیانات من المصادر الوطنیة فقط.الوقت الحاضرفي 
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 :ابطوالر

www.unodc.org 
 
 

 :المراجع
  2015التصنیف الدولي للجریمة لألغراض اإلحصائیة، المخدرات والجریمة، المتحدة المعني بمكتب األمم 
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