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المغرب

24%

السودان

41%

لبنان

في األردن ولبنان وفلسطين:

اإلرادة 
السياسية

للرشوة 
الجنسية

الفصل بين 
السلطات

اقرأ التقرير الكامل 
على الرابط التالي:

عّبر على وسائل 
التواصل االجتماعي

تواصل مع الفرع الوطني 
في بلدك لترى إن كان 

بإمكانك تقديم يد 
المساعدة

الواسطة
تعزيز اإلرادة السياسية 

لمكافحة الفساد وإرساء 
مؤسسات قائمة على 

الشفافية والمساءلة.

اإلقرار بأن للرشوة الجنسية 
هو شكل من أشكال الفساد 

والحرص على أن تكتسب 
المنظومة القضائية األدوات 
المناسبة التي ُتمكنها من 

التعامل مع هذه القضايا.

الحرص على إرساء منظومة 
التوازنات والضوابط وعلى 

استقاللية السلطة القضائية.

محاربة األفكار النمطية السائدة 
في المجتمع التي ُتشرع اللجوء 
إلى الواسطة واستحداث آليات 
لتطبيق القوانين لتكون رادعا 

الستخدام الواسطة.

تمكين المبلغين عن الفساد 
والمجتمع المدني ووسائل 

اإلعالم ليصبحوا قادرين على 
رصد الفساد والتبليغ عنه.

تطبيق االلتزامات القائمة 
المتعلقة بمكافحة الفساد، 
بما في ذلك اتفاقية األمم 

المتحدة لمكافحة الفساد.

تقود منظمة الشفافية الدولية الحرب ضد الفساد على 
امتداد 25 سنة من خالل فروعها المنتشرة في أكثر من 

100 بلد ومقر أمانتها الدولية في برلين.

CC BY-ND 4.0 ومرخص له بموجب هذا العمل من إعداد منظمة الشفافية الدولية )2019( 

ساهم معنا في مكافحة الفساد على 
  transparency.org موقع

ضمان نزاهة االنتخابات وفرض 
عقوبات على من يحاول شراء 

األصوات

إنفاذ قوانين الوصول إلى 
المعلومات وتطبيقها 

وتحسين مستوى الشفافية.

إعداد
التقارير

االلتزامات

نزاهة 
االنتخابات

الوصول إلى 
المعلومات

تفاقم الفساد

الحكومة والفساد*

الرشوة والفساد

يرون أن الفساد 
قد تفاقم خالل 

الـ12 شهرا الماضية

يرون أن الفساد 
قد تراجع

يرون أن الفساد 
بقي على حاله

دول شملها االستطالعمواطنا شارك في االستطالع

اإلصدار العاشر مقياس الفساد العالمي - 

الفساد حسب المؤسسة*
* نسبة المواطنين الذين يرون أن معظم أو جميع األشخاص العاملين في المؤسسات التالية متورطون في ممارسات الفساد

معدالت الرشوة حسب البلدان*
* نسبة متلقي الخدمات الحكومية الذين دفعوا رشوة خالل الـ12 شهرا الماضية.

معدالت الرشوة حسب الخدمات الحكومية*
* نسبة األشخاص الذين تلقوا خدمات حكومية ودفعوا رشوة خالل الـ12 شهرا الماضية.
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نواب البرلمان

الموظفون الحكوميون

ديوان الرئيس/رئيس الوزراء

مديرو األعمال

المصرفيون
الموظفون الحكوميون على 

المستوى المحلي
الشرطة

المنظمات غير الحكومية

القضاة والموظفون القضائيون

الزعماء الدينيون

ُأعد هذا المقياس خالل الفترة بين آذار/مارس 2018 وتشرين األول/أكتوبر 2019، وُيعتبر أكبر استطالع للرأي 
العام واألكثر تفصیال فیما یتعلق بآراء المواطنین بشأن الفساد وحاالت الرشوة في الشرق 

وأظهرت النتائج الجديدة مشاكل تتعلق بشراء األصوات واالبتزاز الجنسي واستخدام  األوسط وشمال إفریقیا. 
ويرى المواطنون أن الفساد يتفاقم وهو ما  الواسطة والعالقات الشخصية للحصول على الخدمات الحكومية. 

دفع بالبعض للخروج إلى الشوارع لمطالبة الحكومات باتخاذ اإلجراءات الالزمة.

الشرق األوسط
2019وشمال إفريقيا

يرون أن أداء حكومتهم 
سيء في مجال مكافحة 

الفساد

يرون أن أداء حكومتهم 
جيد في مجال مكافحة 

الفساد

1 من بين 5 أشخاص دفع
رشوة لقاء خدمة عامة 
في األشهر الـ12 الماضية

أي ما يعادل حوالي
11 مليون شخصا

83%
يرون أن الفساد 
مشكلة كبيرة

16%
يرون أن فساد 

الحكومة ال يمثل 
مشكلة أو يمثل 

مشكلة صغيرة

4%

األردن فلسطين

18%

تونس

الشرطة

المرافق العامة

 خدمات إسناد
بطاقات الھویة

المحاكم

 العیادات العامة
والمراكز الصحیة

المدارس

في األردن ولبنان وفلسطين:

معدالت الواسطة حسب البلدان*

الواسطة والفساد
على الرغم من انخفاض معدالت الرشوة نسبيا في األردن ولبنان وفلسطين، غالبا ما يلجأ المواطنون لوسائل أخرى 

تشمل الواسطة أو االستعانة بالعالقات الشخصية للحصول على الخدمات العامة التي يحتاجون إليها.

* نسبة متلقي الخدمات الحكومية الذين استخدموا عالقاتهم الشخصية خالل الـ12 شهرا الماضية

أكثر من 1 من بين 3 أشخاص 
ممن تلقوا خدمات حكومية 

استعان بالواسطة خالل الـ12 
شهرا الماضية

25%

األردن فلسطين

54%

لبنان

معدالت الواسطة حسب الخدمات الحكومية*
* نسبة األشخاص الذين تلقوا هذه الخدمات بفضل العالقات الشخصية خالل الـ12 شهرا الماضية

المرافق العامة

المحاكم

الشرطة
العيادات العامة
والمراكز الصحية

خدمات إسناد
وثائق الھویة

المدارس

الرشوة الجنسية

النزاهة في المجال السياسي

التصدي للفساد

التوصيات

ثبت أنه حين يقع استخدام الجنس بدل العملة النقدية في عمليات الرشوة، يكون ذلك قائما على تحيز مبني 
إذ يقع إرغام بعض النساء على تقديم خدمات جنسية  على النوع االجتماعي بما يؤثر على المرأة بشكل خاص. 

للحصول على خدمات حكومية، ويشمل ذلك الرعاية الصحية والتعليم.

أشخاص تعرض للرشوة الجنسية 
أو يعرف شخصا تعرض له

أشخاص ُعرضت عليه رشوة 
مقابل اإلدالء بصوته

يرون أنه غالبا ما يتم نشر 
األخبار الكاذبة بشأن االنتخابات

يرون أن من يبلغ عن الفساد 
سيتعرض لالنتقام

يرون أن عامة الناس قادرون 
على التأثير على الحرب ضد الفساد

يرى أن للرشوة الجنسية يحدث 
في بعض األحيان

قرابة 

قرابة 

يجب على الحكومات:

ما ُيمكنك أن تفعله

anticorru.pt/gcb2019mena


