
 

 يتفاقم أن الفساديرون المواطنون في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  
 تعلو األصوات الُمطالبة بالتغيير و

 
 

أداء حكومتهم يصفون حول الفساد يكشف أن ُثلثي المواطنين  للرأي استطالع جديد
 ضعيفبال

 
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة  - 2019كانون األول/ديسمبر  11برلين 

في المائة فقط من مواطني ست دول في منطقة الشرق  28الشفافية الدولية أن 
األوسط وشمال إفريقيا يرون أن أداء حكومتهم جيد في مجال مكافحة الفساد. وفي 

، يرى مواطنان من 2019عام الالفساد خالل  منطقة شهدت احتجاجات حاشدة ضد
 شهرا الماضية. 12الـ في المائة( أن الفساد قد تفاقم خالل  65بين ثالثة مواطنين )

 
 اطلع على التقرير 

 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا عن أن أكثر من  --كشف تقرير مقياس الفساد العالمي

العام الماضي للحصول شخص واحد من بين خمسة أشخاص قد دفع رشوة خالل 

مليون  11على خدمات عامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم. ويُعادل ذلك حوالي 

 مواطنا في البلدان الستة التي شملها االستطالع.

 المواطنين،كل من األردن ولبنان وفلسطين، قام أكثر من ثلث  ذلك، فيعالوة على  
القاتهم الشخصية، أو ما يُعرف مليون شخص، باستغالل ع 3.6أو ما يعادل حوالي 

 في المنطقة بالواسطة، للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها.
 

وللمرة األولى يطرح االستطالع على المواطنين في األردن ولبنان وفلسطين سؤاال  

 فيه استخدامعن تجربتهم مع االبتزاز الجنسي، وهو شكل من أشكال الفساد الذي يقع 

 واحدا . ومن الصادم معرفة أن شخصاالرشوة الجنس بدل العملة النقدية في عمليات 
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من بين خمسة أشخاص قد تعرض إلى االبتزاز الجنسي لدى محاولته الحصول على 

 خدمة من المصالح الحكومية، أو يعرف أحدا تعرض لذلك.

لفساد يؤثر بدرجات وتقول ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية إن "ا 

متفاوتة على األشخاص األكثر استضعافا، ويحرمهم من الحصول على الخدمات 

العامة مجانا وعلى قدم المساواة. وخروج الشعوب إلى الشوارع للتنديد بالفساد 

 عالمة على أن القنوات المعمول بها للمطالبة بالمساءلة والشفافية غير كافية."

في المائة من المستجوبين أن معظم النواب والموظفين  44ووفقا لالستطالع، يرى  

في المائة من  60الفساد. ولعل ذلك يفسر قيام بالحكوميين أو كلهم متورطون 

المواطنين بالتعبير عن استيائهم من مسار الديمقراطية في بالدهم؛ ولعله يفسر أيضا 

يرون أن الفساد  في المائة من سكان لبنان واألردن وفلسطين 80السبب الذي يجعل 

 الُحكومي يُشكل ُمعضلة كبرى.

يزال  االستطالع، الوعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة التي نستشفها من نتائج  

نصف المواطنين يرون أن المواطن العادي قادر على التأثير على مكافحة الفساد. 

سياسية وعلى الحكومات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا أن تُبرهن على إرادة 

 اتجاه:بصادقة لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات  

  تعزيز النزاهة االنتخابية لضمان انتخابات عادلة وديمقراطية؛ 

 تمكين كاشفي الفساد والمجتمع المدني واإلعالم؛ 

 الحد من الواسطة وردعها؛ 

 ؛ات الثالثتعزيز استقاللية القضاء وتكريس الفصل بين السلط 

  من الفساد قائمة على النوع االجتماعي والتصدي لها؛اإلقرار بأشكال معينة 

 تعزيز الشفافية والحق في الحصول على المعلومات 

للمزيد من المعلومات يُرجى الدخول على الرابط التالي:  

gcb2019mena/ptanticorru. 

 تقرير
 رسوم بيانية

 الدول  بطاقات

anticorru.pt/gcb2019mena
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### 
 

 هي منظمة الشفافية الدولية؟ ن م
سنة الماضية جهود مكافحة الفساد عن  26الشفافية الدولية على امتداد تقود منظمة 

 دولة وأمانتها العامة في برلين. 100طريق فروعها الوطنية الموجودة في أكثر من 
 

 معلومات عن مقياس الفساد العالمي
يستند مقياس الفساد العالمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الصادر عن 

الواقعة  منظمة الشفافية الدولية في نسخته العاشرة إلى عمل ميداني أُجري في الفترة 

بين  الواقعة في شمال إفريقيا وفي الفترة  2018بين آذار/مارس وآب/أغسطس 

الشرق األوسط. وشارك في هذا  في 2019آب/أغسطس وتشرين األول/أكتوبر 

مواطن من األردن ولبنان والمغرب وفلسطين  6600االستطالع أكثر من 

وتولى إجراء االستطالعات الميدانية كل من  والسودان وتونس.

Afrobarometer  وشركة نماء لالستشارات االستراتيجية، وشركة إحصاءات

مزيد من التفاصيل بشأن لبنان ومركز قياس الستطالعات الرأي واألبحاث. لل

   يُرجى النقر هنامنهجية إجراء االستطالع والُمقاربة المعتمدة، 
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