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تصدير
أمام التنمية املستدامة. وتتجاوز تكلفة الفساد جمرَّجسيمًةعقبًةميثِّل الفساُد يف غري حملها  املوارد استخدام د تقف حائًال

ياحلكومة ويؤدِّالثقة يف  عاف سيادة القانون وتقويض  كل النسيج االجتماعي وإض إىل  فاستشراء الفساد يفضي – املشروع 
.ف العنيف للجرمية املنظمة ويتيح ازدهار اإلرهاب والتطرُّمواتيًةبيئًةويرسي تدهور نوعية حياة املواطنني  إىل  

عتماد خطة التنمية املستدامة لعام  ولقد حتقَّ زيز الشفافية ية تعمهالدول األعضاء صراحًةتأقرَّ، حيث  ٢٠٣٠ق إجناز كبري 
تهمن أهداف التنمية املستدامة و ١٦واملساءلة والنزاهة من أجل حتقيق التنمية املستدامة. فاهلدف  من  بشأن احلدِّغا

افة؛ وضمان اختاذ القرارات على حنو مستجيب لالحتياجات الة وخاضعة للمساءلة وشفَّالفساد؛ وإنشاء مؤسسات فعَّ
ا جمرَّاملعلومات، ليست يف حدِّإىل ز وصول اجلمهورثيلي؛ وتعزيوتشاركي ومت وشامل للجميع  ة عات قيِّمة ومهمَّد تطلُّذا

شروط مهمَّ ا أيضًا .ة يلزم تلبيتها لتحقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة بنجاحلبناء جمتمعات عادلة وسلمية وشاملة، بل إ

، وخالل هذه الفرتةاألمم املتحدة ملكافحة الفساد. ماد اتفاقيةة عشرة العتالذكرى السنوية اخلامس٢٠١٨ويصادف عام 
حىت أيلول/سبتمرب ١٨٦ق عليها شبه الشامل، إذ صدَّالتصديَققت االتفاقيُةحقَّ . واتفاقية األمم املتحدة ٢٠١٨طرفًا

ر من جرائم الفساد وتوفِّواسعًةطي جمموعًةملكافحة الفساد هي االتفاقية العاملية الشاملة الوحيدة ملكافحة الفساد، وهي تغ
.للدول األعضاء لتوجيه عمليات اإلصالحاتالالزمة املعايري الدولية 

انتشارًاإحرازه، ال يزال الفساُدالذي متَّم املهمُّوعلى الرغم من هذا التقدُّ يف العديد من البلدان؛ وقد ثبت أن منتشرًا كبريًا
ميطرحان حتدِّومنعه لهي التصدِّ ر على العديد من داً. وتوجد فجوة معرفية كبرية يف فهم الفساد وقياسه. كما أنه يؤثِّعقًَّ

دة األوجه واخلفية منه مشكلًةالعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ويتفاعل معها: إذ جتعل طبيعته املتعدِّ
.يصعب قياسهادًةمعقَّ

، ٢- ٥- ١٦و١-٥-١٦ري هدف التنمية املستدامة راسخة دوليا لقياس مؤشِّو معايري منهجيات أإىل قارالفتإىل اونظرًا
ت عن مؤشِّيقم إالَّمل . وقد سعى العديد من الدول ٢٠٣٠رات الفساد يف خطة  عدد قليل من الدول األعضاء جبمع بيا

.احلصول على توجيهات ومنهجيات قياسية لدعم جهودهاإىل 

استقصاءات : مبادئ توجيهية منهجية لقياس الرشوة وأشكال الفساد األخرى من خالل  لفساد دليل استقصاءات اويسعى
هذه الفجوة.سدِّإىل العينة

مل  مكتب األمم املتحدة املعين  مج األمم املتحدة اإلمنائي. وبفضل تقدمي  خدرات وقد أعدَّ لشراكة مع بر واجلرمية هذا الدليل 
بتحليل النتائج ونشرها، ميكن أن يدعم هذا الدليُلتوجيهات شاملة حول قياس الفس  من مرحلة التخطيط وانتهاًء عمليَةاد، بدءًا

ه عمليَةإىل وضع السياسات املستندة .ملواجهة خماطر الفساد هاوتقييمات السياسة العامة تصميم إصالحاألدلة وأن يوجِّ

تمع املدين واألوساط األكادميية ومجيع أصحاب املوحبَّذا لو استفادت الدول األعضاء والشركاء املاحنون ومن صلحة ظمات ا
.مكانللجميع يف كلِّم احملرز يف مكافحة الفساد وحتقيق أهداف التنمية املستدامة من هذا الدليل لرصد التقدُّ

تاينرسآخيم يوري فيدوتوف
املديراملدير التنفيذي

مج األمم املتحدة اإلمنائيبر ميةواجلر ملخدراتمكتب األمم املتحدة املعين  
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شكر وتقدير
مج األمم املتحدة و واجلرميةملخدراتمكتب األمم املتحدة املعين بادرة مشرتكة بني مب الفساد دليل استقصاءات أُِعدَّ بر

األمممكتببنيرتكاملشوالعدالة اجلرميةوضحاواجلرمية اإلدارةاملعلومات اإلحصائية عن يفمركز االمتياز و اإلمنائي 
ت إعداد وحدة ت حتضريهوتولَّ. ملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافياواواجلرميةملخدراتاملعيناملتحدة فرع ،وتعميمهاالبيا

، واجلرميةملخدراتاألمم املتحدة املعين مكتب يفشعبة حتليل السياسات والشؤون العامة، األحباث وحتليل االجتاهات
.فرع األحباث وحتليل االجتاهاتأجنيال مي، رئيسة السيدة ، و الشعبةمدير لوك ليمايو،- جانالسيد حتت إشراف

:والتنسيق وإعداد التقاريراألحباثاإلشراف على 
(رئيس وحدة السيد أجنيال مي، و السيدة  ت إعداد إنريكو بيسونو  سالومي فلوريس سيريا السيدة )، و وتعميمهاالبيا
)، ملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافياواملخدرات واجلرميةاألمم املتحدة املعين مكتب بني املشرتكمتياز مركز اال(منسقة 

ت  إعدادمايكل جاندل (وحدة  السيد  و  مج األمم املتحدة اإلمنائي(أنغا تيميلسينا  السيد  و )،  وتعميمهاالبيا السيدة )، و بر
مركز االمتياز جوليا موغيليين (السيدة )، و واجلرميةملخدرات املعين األمم املتحدة مكتب برادفورد (-جنيفر سارفاري

و غروبرتو مور السيد )، و ملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافياواواجلرميةملخدرات األمم املتحدة املعين مكتب بني املشرتك
)، عهد الوطين لإلحصاء واجلغرافياملواواجلرميةملخدرات األمم املتحدة املعين مكتب بني املشرتكمركز االمتياز (
ت إعدادوحدةديوان (اساريكالسيدةو  .)وتعميمهاالبيا

:، وفيما يلي أمساء أعضائهاالدعم هلذا الدليلفرقة العمل املعنية بقياس الفسادمت دَّوق

)املكتب الوطين لإلحصاءان (مي إدينري يآديالسيد · ، نيجري
)لوزان جامعة مارسيلو آيب (السيد ·
رليتا (السيدة · )املعهد الوطين اإليطايل لإلحصاءروبري 
)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديفريدريك بوم (السيد ·
، كابو فريدي)الوطين لإلحصاءاملعهدأوسفالدو روي مونتريو دوس رايس بورجيز (السيد ·
)املفوضية األوروبيةريتشارد كاين (السيد ·
نالسيد · )، املكسيكواجلغرافياالوطين لإلحصاءاملعهدريوس (نكو فرا أدر
االستقصاء)جمالجريجلي هيدغ (خبري مستقل يفالسيد ·
)ا املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيأوسكار خاميس بيلو (السيد ·
)االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان جيسرب ستينربغ جونسون (السيد ·
، النمسا)املكتب االحتادي ملكافحة الفساد (مارتينا كوغر دة السي·
جامعة ماريالند) ،جيمس لينش (قسم علم اجلرمية والعدالة اجلنائيةالسيد ·
)لإلحصاءاملعهد الوطين اإليطايل مار جيوسيبينا موراتوري (السيدة ·
، كابو فريدي)الوطين لإلحصاءاملعهدمار نيفيس (السيدة ·
)ممارسة مكافحة الفساد والرشوة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ- ديلويت مةمنظانك أو تويل (فر السيد ·
ء، كابو فريدي)الوطين لإلحصااملعهدكلودومري برييرا (السيد  ·
)أمانة املنظمة الدولية للشفافيةكورايل برينغ (السيدة  ·
) البنك الدويلخورخي رودريغيز ميزا (السيد ·
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)حوث التنمية املستدامةالفرنسي لباملعهد الوطينفرانسوا روبو (السيد ·
))PwC(شركة برايس ووترهاوس كوبرز (سونيتا ساليغرام السيدة ·
)الوكالة املركزية لإلحصاء يف إندونيسيا(هيندري سيابوترا السيد ·

هنا من  املشرتك بني الة والعدوضحا اجلرميةواجلرمية اإلدارةاملعلومات اإلحصائية عن يفركز االمتياز مب شادة اإل وال بدَّ
ملخدرات واجلرمية كافحة الفساد املعين مب والفريق العاملي ملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافياوامكتب األمم املتحدة املعين 

مج األمم املتحدة اإلمنائيالتابع  الوثيقة، من أجل إعداد هذه القيِّمة واإلسهاماتاتاخلرب بتقدمييكتفياذين مل ل، اللرب
نشر هذا الدليل.من أجل الذي تضطلع به فرقة العمل املعنية بقياس الفساد و لعمل من أجل االدعم اما قدَّمإبل

اقتباسات مقرتحة:
ملخدرات  مج األمم املتحدة واجلرميةمكتب األمم املتحدة املعين  املعلومات اإلحصائية عن يفمركز االمتياز و اإلمنائيوبر

ملخدرات واجلرميةوالعدالة  رميةاجلوضحاواجلرمية  اإلدارة ملعهد الوطين لإلحصاء  وااملشرتك بني مكتب األمم املتحدة املعين 
). ٢٠١٨(فيينا،  لفساد اءات استقصادليل ، واجلغرافيا

إخالء املسؤولية 

لضرورة وجهات نظر أو سياسااالتقرير للتحرير رمسيمل خيضع هذا   األمم املتحدة مكتب  ت  . وال يعكس حمتوى هذا املنشور 
مج األمم املتحدة اإلمنائيواجلرمية أو ملخدرات املعين  موافقة أي عن وليس فيه ما ينمُّأو املنظمات املسامهة، بر

.على مضمونه

ي شكل ألغراض تعليمية أو غري هادفة للربح دون احلصول على إذ اأو جزئياكليجتوز إعادة استنساخ هذا املنشور  و  ن و
ملخدرات  األمم املتحدة املعين مكتب وسيكون من دواعي تقدير املصدر.ذكر ، شريطة حق املؤلفخاص من مالك 

مج األمم املتحدة واجلرمية  احلصول على نسخة من أي منشور يستخدم هذا املنشور كمصدر.اإلمنائيوبر

ب بتعليقاتكم على هذا الدليل، اليت ميكن إرساهلا التالية:اوينالعنإىل ونرحِّ

unodc.stats@un.orgواجلرمية، فرع األحباث وحتليل االجتاهات: ملخدراتمكتب األمم املتحدة املعين 

مج األمم املتحدة اإل  anga.timilsina@undp.orgكافحة الفساد: املعين مب ، الفريق العاملي منائيبر

:املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيرمية واملخدرات واجلدة املعين مكتب األمم املتحاملشرتك بنيمركز االمتياز 
unodc-mexico.cde.estadistica@un.org
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مسرد املصطلحات
ها، منحه أو عليه أو عرضها غري مستحقةةيعمومي مبز موظفوعد -الوطنيني العمومينيملوظفنيرشو ا بشكل إ

ذلك املوظف بفعل ما أو لكي يقوم آخر، أو كيانسواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخصمباشر أو غري مباشر، 
)١(.واجباته الرمسيةأداء لدىالقيام بفعل ما ميتنع عن 

يبونفيها جيمعاستقصائية التمقاب-(CAWI)حلاسوبنرتنت مبساعدة ااملقابالت عرب اإل ء استبيان االستقصاا
ستخدام اسم املستخدمإل عن طريق ا .وكلمة املرورنرتنت 

ت  احملاِورلوجه يسجل فيها  وجهًااستقصائيةالتمقاب-(CAPI)املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب علىاإلجا
. )الورقة والقلممن استخدام ًالبد(احلاسوب

تاحملاِورهافييسجلاستقصائية عرب اهلاتف التمقاب-(CATI)مبساعدة احلاسوباملقابالت عرب اهلاتف  اإلجا
.احلاسوبعلىمباشرة 

نتجات بعض املعلى األقل تنتج يت الو املعيشيةألسر غري املسجلة اليت متلكها اوعة املؤسسات جمم-القطاع غري الرمسي
ة مسجلليست و/أو يف التشريعات الوطنيةمن املوظفني أقل من العدد احملدد ًاعدد توظف ، واليت إما لسوقبيعها يف ال

)٢(.هذه التشريعاتمبوجب

التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري مستحقة، -الوطنينيالعمومينيملوظفنياارتشاء
لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ملوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، سواء لصاحل ا

)٣(أداء واجباته الرمسية.لدىما

ستخدام الورقة والقلم لوجه يكتب فيها التمقاب-(PAPI)املقابالت  ت على  اإل احملاِوراستقصائية وجهًا جا
.ستبيانال اورقة

واملؤسسات ، الذي يشمل مجيع الشركات واملنظماتاملنشآت التجاريةقطاع  إىل  عمومًاري هذا القطاع  شي-اصخلالقطاع ا
، بسعر مرتفعللبيع للجمهوراملخصصةيل) التعليم العا (خبالف دماتخلساسي يف إنتاج السلع أو األ يتمثل نشاطها اليتا

)٤(.ئيسيل ر بشكاختدمهيت ة الحبيغري الر اخلاصةاملعاهد إىل ضافةإل 

أكان معيَّنًا، سواء لدى دولة طرفاأو قضائيأو إدارأو تنفيذاتشريعيًاأي شخص يشغل منصب-العمومياملوظف 
أي شخص و عن أقدمية ذلك الشخص؛ م مؤقتًا، مدفوع األجر أم غري مدفوع األجر، بصرف النظر أأم منتخباً، دائمًا

عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدِّم خدمة عمومية، حسب التعريف لصاحل جهاز لك يف ذ ، مباعموميةآخر يؤدي وظيفة 

: ملوقع اإللكرتوين التايلا). متاحة على ٢٠٠٤من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (األمم املتحدة، نيويورك، ١٥املادة )١(
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/united_nations_convention_against_corruption/uncac_arabic.pdf .

حصاءات العمالة يف القطاع غري الرمسي اليت اعتمدها املؤمتر الدويل اخلامس عشر إلحصائيي )٢( منظمة العمل الدولية، القرارات املتعلقة 
).١٩٩٣(٥العمل، الفقرة

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.١٥املادة )٣(
دليل فراسكايت: املمارسة املعيارية املقرتحة الستقصاءات البحث والتطوير التجرييبدي، والتنمية يف امليدان االقتصامنظمة التعاون )٤(

ريس،  )٢٠٠٢.(
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ال القانوين ذي الصلة لدى تلك الدول الطرف؛ وأي ةالوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبَّق يف ا
نه "موظف عمومي" يف القانون الداخلي للدولة الطرف.  )٥(شخص آخر معرَّف 

إلضافة-القطاع العام  )٦(املركزي.املصرفمجيع الشركات العامة مبا يف ذلك إىل القطاع احلكومي العام 

ة من النشاط االقتصادي. -القطاع  ميكن أن و مصطلح عام يستخدم لوصف جمموعة مؤسسات تعمل يف أنواع متشا
يف أو- الفحم" استخراجكما يف "قطاع - ادي نشاط اقتصمن املؤسسات اليت تعمل يف جمموعة فرعية يكون القطاع 

من األنشطة متداخلةجمموعةيشمل يف جزءأو - كما يف "قطاع اخلدمات" - ة جمموعة من األنشطة االقتصادي
)٧(."كما هو احلال يف "القطاع غري الرمسي-االقتصادية

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.٢املادة )٥(
والتنمية يف امليدان االقتصادي: املصادر  منظمة التعاون قياس العمالة العامة يف بلدانمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، )٦(

ريس، واألساليب والنتائج  )١٩٩٧.(
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي األورويب وجلنة األمم املتحدة  و منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدويل  )٧(

). ٢٠٠٤(صندوق النقد الدويل، واشنطن العاصمة،  ار املنتجني: النظرية والتطبيق دليل مؤشر أسع ،  البنك الدويل و االقتصادية ألورو 
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الدليلهذااستخداميةكيف
استقصاءات لتطوير هو تزويد البلدان مببادئ توجيهية منهجية وتشغيلية د استقصاءات الفسادليل الغرض الرئيسي من 

على املستوى الوطين )٨(الرشوة، من أجل قياس مدى انتشاراملنشآت التجاريةبني ، سواء بني السكان أو وإجرائهاالعينة
لفساد  تقدم يف أحرزته من اس مايف قيدعم البلدان خاصة إىل هذا الدليل ويهدف . وجلمع معلومات أخرى ذات صلة 

والرشوة جبميع احلد بدرجة كبرية من الفساد "الذي يرمي إىلهداف التنمية املستدامةمن أ١٦من اهلدف ٥الغايةحتقيق 
تتجلى كذلكالفساد، عنالتجربةالقائمة علىاملعلومات اإلحصائية استنباطتسليط الضوء على قيمة وعند". أشكاهلما

.املختلفة لقياس الرشوة وأشكال الفساد األخرىهجالنُّ وعيوبمزا

يف املقاميستهدف فإنه بطريقة علمية، هوحتليلأداة للراغبني يف فهم الفساد أعد ليكون دليل استقصاءات الفساد وملا كان
بحوث، واملنظمات مكافحة الفساد، واملؤسسات الوطنية ذات الصلة، ومراكز الوأجهزةاألول الوكاالت اإلحصائية الوطنية،  

ت القطاع اخلاص.  ستقصاءات العينة املنهجية العامة املتعلقة القضاعلى الدليل هذاينسحبال و غري احلكومية وكيا
تمع الدويل أصدراليت  ومعايري ا رشاد إإىل معلوماتبل يهدف ما فيه من)٩(،عقود خمتلفة منذ تقنيةمن أجلها صكوكًا

جراء السلطات الوطنية امل .النتائجونشر مرحلة التحليل إىل الفساد، من مرحلة التخطيطعن استقصاءات العينةهتمة 

ذات الصلة املواضيععدد منعن  املعلومات  احلصول علىإىل  عند اإلشارة، يف هذا الدليل،ستخدم مصطلح "الفساد"ُيو 
هذا قياس إىل اإلشارةمصطلح "الرشوة" عندستخدم ُيبينما . ةعامبعباراتأو حتليله الفساد رصدلغرض أو استخدامها 

.التجربةنهجية متبعة قائمة على وصف ملرد بشأنه ي، والذي الفساد أشكال دد من احملالشكل

منفصل عن تلك املتعلقة  السكان بشكلجتربةحسبالرشوة  عن  العينة  ستقصاءات  تتعلقمنهجية حمددة  قضاناقش  وُت
كيفية التحقيق يف عدد من اجلوانب عنتوجيهيةمبادئتُقدَّم ذلك، إىل إلضافةو . األعمالع قطا جتربةحسبلرشوة 

لرشوة  ميكن أن تساعد ، و )لرشوةالسلطات، وإبالغاملتضررينواملوظفنياملتضررةمثل آلية الرشوة والقطاعات(املتعلقة 
.مكافحتهفهم الفساد لغرض تعزيز علىهذه املبادئ التوجيهية 

السكان، الفساد بني عمومءاتاستقصاللمستخدمني الذين جيرون  اوعمليالتطبيقسهليكونحبيثهذا الدليل  م  وقد ُصمِّ
:هيأربعة أجزاءإىل ينقسمهوو .التجاريةاملنشآتالفساد بني ءاتاستقصاجيرونوكذلك للمستخدمني الذين 

القطاع املنظمات الدولية والرشوة يف موظفي ترد تعاريف رشو املوظفني العموميني الوطنيني ورشو املوظفني العموميني األجانب و )٨(
األساس لتعريف الرشوة يف من اتفاقية األمم ا٢١و١٦و١٥يف املواد اخلاص ملتحدة ملكافحة الفساد. وهذه األحكام هي أيضًا

ا: "وعد موظف عمومي أو شخص يديرتعرِّفالتصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية، حيث  مؤسسة يف القطاع الرشوة على أ
هامبزية غري مستحهاأو يعمل فياخلاص مباشر أو غري مباشر، لكي علىى حنوسها أو قبوهلا،أو التما، قة أو عرضها عليه أو منحه إ

أداء واجباته الرمسية".لدىالشخص بفعل أو ميتنع عن القيام بفعل املوظف أويقوم ذلك
انظر املرفق الرابع من هذا الدليل.، استقصاءات العينةبشأن املنهجية الدوليةعلى قائمة املبادئ التوجيهية لالطالع)٩(
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  لفساداءات ليل استقصاهيكل د :١الشكل 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

  

  

قياس الفساد وأوجه الصلة بني لفساد، املراقبة الدويل طار اإل تبني ،مقدمة عن قياس الفساد حيتوي علىاجلزء األول 
ت  لوصف    كما حيتوي على.  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  و  استخدام   زامل  وكذلكاملرتبطة بقياس الفساد،  لتحد

 .استقصاءات العينة

من   تطبيقها على أي فئة مستهدفةالفساد، واليت ميكن  ءات  إجراء استقصاتبعة يف  ملايوجز املنهجية العامة    اجلزء الثاين
جراء لنسبة إىل . ويقدم هذا القسم، السكان عامة السكان  على، سواء استقصاءات الفساداملستخدمني املهتمني 

  .وإجرائها الفسادءات استقصا إلعداد زمةالالتقنية اللموسة و املطوات اخل، املنشآت التجارية علىأو 

ستقصا  توجيهيةمبادئ    يعرضاجلزء الثالث    استقصائيةً   اً أهداف  ويقدمالفساد بني عموم السكان.    ءاتمنهجية خاصة 
ت وتصميم االستبيان قضا  كما يعرضتتعلق بقياس الفساد بني السكان،   حمددةً  خذ العينات ومجع البيا متعلقة 

لمستخدمني املهتمني بقياس الفساد ينبغي لبني السكان. و   الفساد  اتاستقصاءيف  تناوهلا  الرئيسية اليت جيب  واملواضيع  
  .ين الثاين والثالثأالواردة يف اجلز  املبادئ التوجيهيةبني عامة السكان اتباع  استقصاءات العينةخالل  من

 اً أهداف أيضاً قدم ي. و املنشآت التجاريةبني  سادالف ءاتستقصامنهجية خاصة  مبادئ توجيهية يعرض اجلزء الرابع
ت  قضا كما يعرض،  املنشآت التجاريةتتعلق بقياس الفساد بني  حمددةً  استقصائيةً  خذ العينات ومجع البيا متعلقة 

 الجزء األول

 قياس الفساد: 

المعلومات األساسية 

  والسياق

الثانيالجزء   

كيفية إجراء  

استقصاء 

  الفساد

  الرابعالجزء  الثالثالجزء 

استقصاءات 
  الفساد 
 بين السكان

استقصاءات 
 الفساد 

 بين المنشآت 
 التجارية
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. وينبغي املنشآت التجاريةبنيالفساداتاستقصاءيف تناوهلاوتصميم االستبيان واملواضيع الرئيسية اليت جيب 
الواردة يف املبادئ التوجيهيةبني الشركات اتباع استقصاءات العينةللمستخدمني املهتمني بقياس الفساد من خالل 

اجلزأين الثاين والرابع.

دليل استقصاءات الفساد سبل استخدام : ٢الشكل 

إعداد استقصاء  
الفساد  

بین السكان 

إعداد استقصاء  
الفساد  

بین المنشآت  
التجاریة 

الجزء الثاني 
كیفیة إجراء  
استقصاء  

الفساد 

الجزء الثاني 
كیفیة إجراء  
استقصاء  

الفساد 

الجزء الثالث 
الفساد  استقصاءات

بین السكان 

الجزء الرابع 
الفساد  استقصاءات

بین المنشآت  
التجاریة





 قياس الفساد:
املعلومات األساسية والسياق

1



قیاس الفساد:
المعلومات األساسیا
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قياس الفساد:-أوًال
املعلومات األساسية والسياق

عديدًة؛ وهو يتخذ ودائمة التغريُّالفساد ظاهرة معقدة  ضاركما أنه،ةخمتلفجهات رتكبه ت، و أشكاًال ثريًا على ايؤثر 
وميكن أن يؤثر ، واهليكليةوعلى السياسات االقتصادية اهلياكل السياسية واالجتماعية والثقافية واملؤسسية والتنظيمية، 

.على العديد من جوانب احلياة اليومية

. لبحث املعمقيعتهنطاقه وطبدون تناول شديدمن تواطؤينطوي عليهوما اخلفية طبيعة الفسادحتولما غالبًاو 
علم لاإىل جهود منتظمة ومستندةبذل فهم مظاهره املختلفة و التعمق يففاعلية،مبزيد من الحماربة الفساد تقتضي و 

. لقياس حدوثه

وأمناطه الفساد اجتاهاتعلى اجلمهور إطالععلىوضع سياسات قائمة على األدلة ملنع الفساد ومكافحته يساعد و 
خطة عمل وضع تخذة لملااملبادرات الرئيسية الضوء على هذا القسم سلط يو ورفع مستوى املساءلة لدى احلكومات. 

. دولية لقياس الفساد

قياس الفساديل لالدو اإلطار- ١

أهداف التنمية املستدامة

ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف )١٠(،٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام تقرُّ ، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢٥اليت اعتمد
رخييأهداف التنمية املستدامة السبعة عشر إجناز إقرارأمام التنمية املستدامة. وميثل رئيسيًةن الفساد يشكل عقبًة ا ًا

عتباره عقب ا حتدد بوضوح الفساد  ا ،يف طريق التنمية املستدامةرئيسيًةًةللمجتمع الدويل، ألسباب ليس أقلها أ وأ
تاعتماد يؤكددليل على التزام الدول األعضاء مبكافحة الفساد. وعالوة على ذلك،  عاملية وقابلة للقياس أمهية غا

ائمة على األدلة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.رصد التقدم ووضع سياسات ق

بني الناس املساواة  تكفلحاضنة للجميعبناء جمتمعات سلمية عادلة  بضرورة،  ١٦اهلدف  يفخطة التنمية املستدامة،  تقرُّو 
يفكم الرشيد سيادة القانون واحلفعالية وتقوم على احرتام حقوق اإلنسان وعلى ،العدالةيف القدرة على اللجوء إىل

لشفافية خالية من الفساد مؤسسات قيامإىل هذه املبادئتدعوو . كافةتاملستو للمساءلة. وختضع ة يفعالالو تتسم 
مة، اليت وضعتها اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، شددت اجلمعية العامة على االتنمية املستدعتماد مؤشرات هدفالدى  و 

ت الوطنية، وشجعت البلدان على بذل اجلهود إىل املقام األوليفؤشراتهذه املأن تستند إىل احلاجة من أجل  البيا
ا الرمسية هذه تداوم على مجع عدد الدول األعضاء اليت ال يزال الوطنية. ومع ذلك، إدماج هذه املقاييس يف إحصاءا

ت حمدودًا االفتقار يعد  و نمية املستدامة.  يف حتقيق أهداف التاحملرز  ي  عن التقدم العامل التقارير املقدمة  قلةإىل  ، مما يؤديالبيا
تشحبني أسباب على املوارد مناملفروضة التوجيه املنهجي والقيود إىل .البيا

ة يفاملؤرخ، A/RES/70/1الوثيقة،٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام حتويل عاملنا:، ٧٠/١رقم معية العامة لألمم املتحدةقرار اجل)١٠(
.٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢١
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بشأن الفسادين، مبا يف ذلك الغاية واملؤشر ٢٠٣٠ستدامة لعام خلطة التنمية املمسالركائز اخل:٣الشكل 

تقدمي من أجل املعنينيف التنمية املستدامة د همؤشريعلىوصيةالعديد من الوكاالت الدولية ُعنيِّ، اهلدفهلذاوحتقيقًا
)١١(:ما يليمن خاللينالتوجيه والدعم لتنفيذ إطار املؤشر 

.(*E/CN.3/2017/2)تقرير فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة )١١(

١٦اهلدف 
التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة 

همَّش فيها أحد من أجل حتقيق ال ُي
حة إمكانية  التنمية املستدامة، وإ

العدالة، وبناء إىل  وصول اجلميع
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة  
ت  وشاملة للجميع على مجيع املستو

١-٥-١٦املؤشر
نسبة األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة 
على األقل مبسؤول حكومي ودفعوا رشوة  
ملسؤول حكومي، أو طلب منهم أولئك 

املسؤولون احلكوميون دفع رشوة،  
السابقةهعشر شخالل االثىن رًا

٢-٥-١٦املؤشر
التجارية اليت اتصلت األعمالنسبة 

مرة واحدة على األقل مبسؤول حكومي 
مسؤول حكومي  إىل ودفعت رشوة

ن احلكوميون أو طلب منها أولئك املسؤولو 
عشر دفع رشوة، خالل االثىن

السابقة شهرًا

٥-١٦الغاية 
ة كبرية من الفساد  احلد بدرج

والرشوة جبميع أشكاهلما 
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ت من البلدان عمج· ت و البيا ت القابلة للمقاالقائمةآليات اإلبالغ يف إطار الوال من دوليا رنة ، وجتميع البيا
حتهااتجمموعتشاور مع النظم اإلحصائية الوطنية، وتكوين خالل عملية ت إقليمية وعاملية وإ ادوليبيا

دة  دعم  · الصلة تنسيق مع النظم اإلحصائية الوطنية والوكاالت الدولية ذات  الو دوليايها  لاعتماد املعايري املتفق عز
ؤشرات من أجل إعداد املوأصحاب املصلحة

دولياتعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية ودعم االمتثال للمعايري املتفق عليها ·
عمليات لتايل يف واليت تصبُّالتنمية املستدامة، هدفعن حتقيق املسامهة يف التقارير املرحلية السنوية ·

واملراجعة املتابعة
هدف التنمية املستدامةيؤشر مع الوكاالت الدولية األخرى لتعزيز تطوير مإقامة شراكات·

) ١٢(والرشوة جبميع أشكاهلما"، احلد بدرجة كبرية من الفساد " إىل التنمية املستدامة الدول هدف من ٥- ١٦الغاية دعو ت و 

الدويل.  على املستوى الغاية تلك حتقيق يف لرصد التقدم احملرز ٢- ٥- ١٦و ١- ٥- ١٦اختيار املؤشرين اإلحصائيني ومت 
٢- ٥- ١٦على املؤشر كذلك و ١-٥- ١٦ملؤشر على اوصياواجلرمية ملخدراتاألمم املتحدة املعين مكتبنيُِّعوقد

الشرتاك مع البنك الدويل) )١٣(.هذين املؤشرينلتطبيقينحمدد الدليل إرشادات ودعمًايوفر هذا و . (

ويراعيقياس للدول األعضاء. اة وأد أساس مرجعييف توفري على األجل الطويل تقييم مدى انتشار الرشوة قيمةتتمثل و 
وجتربة الفساد السلوكيات الفاسدة عن طريق قياس ، عند اإلمكانميضي ُقدماً، القياس كنقطة انطالق و ذلك الدليل هذا

اية املطاف تؤثر وهي عوامل، ستشرائهوالشعور بفعالية.مجيع أهداف التنمية املستدامحتقيق على يف 

حدة ملكافحة الفساداتفاقية األمم املت

نضمام .٢٠٠٥ودخلت حيز النفاذ يف عام ٢٠٠٣يف عام )١٤(اعُتمدت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  و
طرفًا١٨٦ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فهي تقرتب من مستوى االنضمام العاملي، مما جيعلها واحدة إىل  )١٥(دولًة

الفساد والتصديق عليها على اعتماد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحةما عليها. و املصدَّقاملتحدة من أكثر اتفاقيات األمم
دليل على التزام الدول األعضاء مبكافحة الفساد.سوى نطاق واسع 

ليس فقط بسبب وذلك قضية الفساد، عناحلساسيةإزالةعلى كذلك كافحة الفساد  األمم املتحدة ملساعدت اتفاقية و 
وهي عملية ها؛مشاركة الدول األطراف يف آلية استعراض تنفيذبفضلعلى نطاق واسع ولكن أيضًااقيةتصديق على االتفال

من  لالستعراض من قبل كل دولة طرف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تنفيذ خيضع يف إطارهابني األقرانمراجعة 
آلية استعراض تنفيذ االتفاقية تستطيع الدول إثبات مدى جناحها يف تنفيذ ل من خالو قبل خرباء من دولتني طرفني أخريني.  

. احملرزقياس مدى التقدمعلى أساسهميكن لتايل بوضع أساس مرجعي يسمح هلا ، مماااالتفاقية وأحكامها واإلبالغ 
، عند االقتضاء، أن تكمل هذه ذلكك لتنفيذ أحكام االتفاقية، يُطلب من الدولاملتخذةعند تقدمي معلومات عن التدابري  و 

، ولكن أيضًااحملاكم أو غريها من القضااملرفوعة أمامقضاالتشمل التدابري تنفيذ تلكعن مثلة املعلومات، ليس فقط  
.إلحصاءات املتاحة

)١٢(3/2016/2/Rev.1: 58E/CN..
: املوقع اإللكرتوين التايلالوصاية على مؤشرات التنمية املستدامة، يرجى مراجعة للحصول على مزيد من املعلومات عن )١٣(

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/.
لد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٤( . ٢٣٤٩، ا
.status.html-www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification: اإللكرتوين التايلاملوقعمتاحة على أمساء الدول )١٥(
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ا  عملية  أكملت ن الدول اليت يف املائة م٨٥أن أكثر من االتفاقية تنفيذ استعراض آلية أمانةوتبني التقييمات اليت أجر
تعزيز امتثاهلا ملتطلبات االتفاقية. املضي يفاالستعراض قد عدلت فيما بعد قوانينها أو اعتمدت قوانني جديدة من أجل 

لذكر أنو  تطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، حيث تلقت مجيع ملمتامًاممتثلةأي دولة تعترب مل همن اجلدير 
ا اليت أجرت االستعراضصيات من و تالدول والتشغيلية ملؤسسية االقانونية و اتعزيز أطرهاملضي يفكيفية بشأن  نظريا

ت واإلحصاءات،عملياتحتسنياليت شاع تقدميها التوصيات ومن بني . منعهكافحة الفساد و وضوعة ململا مجع البيا
لفساد يف العديد من البلداناجراءنقطة انطالق إل قد اختذ طري ن االستعراض الُقإفلذا .إلحصاءات املتعلقة 

لفساد وتبادهلا وحتليلها، على ٦١وتؤكد املادة  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، بشأن مجع املعلومات املتعلقة 
التحليلية واخلربةحصاءات  األمهية لتطوير اإل وتوىل  رتكب فيها جرائم الفساد.  الفساد والظروف اليت ُتاجتاهاتحتليل  ضرورة

لفساد  معلومات عن املمارسات وكذلكتعاريف ومعايري ومنهجيات مشرتكة، بغية إجياد، وتبادهلاواملعلومات املتعلقة 
إلضافةالفضلى  املادة على رصد السياسات والتدابري الفعلية ملكافحة الفساد تشدد ذلك، إىل ملنع الفساد ومكافحته. و

ن وإمنا،للفساد ال حتتوي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على تعريف واحدو ا. ما وكفاءمهوتقييم فعاليت تعرتف 
لتايل  :من الدول جترمي التصرفات التاليةتطلبالفساد ينطوي على عدة جرائم، و

)١٥املادة (وارتشاؤهماملوظفني العمومينيرشو·
)١٦املادة العمومية (الدولية  املؤسسات فيوظالعموميني األجانب وماملوظفني رشو ·
)١٧املادة من ِقبل موظف عمومي (املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر اختالس  ·
)١٨املادة لنفوذ (املتاجرة ·
)١٩املادة استغالل الوظائف (إساءة ·
)٢٠املادة (إلثراء غري املشروع ا·
)٢١املادة (الرشوة يف القطاع اخلاص ·
)٢٢املادة (لكات يف القطاع اخلاص املمتاختالس·
)٢٣املادة اإلجرامية (العائداتل يغس·
)٢٤املادة (اإلخفاء ·
)٢٥املادة (العدالة سري إعاقة·

النُّهج الرئيسية لقياس الفساد- ٢
ًقياس الفساد يشكل  ت دقيقة عنها ال يقل الفساد جرمية و . كبريًاحتد أي نوع نععن مجع األدلة صعوبةمجع بيا

راغبني الضحاوليسخفي السلوك غري املشروع و من اجلرائم. آخر  أو قادرين على السلطات إىل بهيف اإلبالغ دائمًا
من ضحا اجلرائم األخرى لإلبالغ . بهاإلبالغ  ذه اجلرمية إىل السلطات املختصة وليس ضحا الفساد أكثر استعدادًا

م يشرتكون إىل حد ما أو التقاعس عن مكافاخلوف من االنتقام ألسباب منها يف املسؤولية عن  حة ممارسة راسخة أو أل
ال يستند اليت،غري املباشرةالنُّهج  اللجوء إىلصعوبة مجع األدلة ذات الصلة  حت  رجَّعندما بدأ قياس الفساد،  و .  هذه اجلرمية

هج غري املباشرة الرئيسية املستخدمة فيما يلي النُّ و رى.  يم أخق تقيائىل طر إاالهتمام وإمناحملظاهرة  الىل حدوث  إفيها  القياس  
:، على املستويني الوطين والدويليومنا هذايف تقييم الفساد حىت 

يف بلد هوأمناطالفساد اجتاهاتخمتار من اخلرباء تقييم فريقهج، ُيطلب من ذا النَّ هلوفقًا−تقييمات اخلرباء·
منمقتضبةمجع معلومات يف اخلرباء اتالفكرة األساسية وراء تقييمن وتكممعني أو جمموعة من البلدان. 

طرائق من هذا القبيل  مت استخدام ويف سياق الفساد، ملوضوع قيد التحقيق. امللمنيجمموعة خمتارة من األفراد 
املنافسة.القدرة على و واإلدارة الرشيدةيف إطار تقييم النزاهة 
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تالللجمع ما بني جمموعة شىت منًةيقطر متثل−بةاملؤشرات املرکَّ· وغالبًا)١٦(.واحدمؤشر يفحصائيةاإل بيا
ت اليت توفرها مصادر أبعاد بطريقة موجزة  أل تعددة ااملاملفاهيم  لقياس كمية  هذا النهج  ما ُيستخدم   و جلمع البيا

مدى العقود القليلة ع علىمواضيما يتصل به من الفساد و لقياسبة عدد من املؤشرات املركَّواقرتح. خمتلفة
املاضية. وعلى الرغم من أن هذه املؤشرات ميكن، من حيث املبدأ، أن تكون مستمدة من مقاييس قائمة على 

تالبأغلب  استخلصت  األدلة، فقد   من  يا تشمل املؤشرات و .  اتالتصور استقصاءات  تقييمات اخلرباء و أساسًا
لفساد بةاملركَّ إىل ومامثل استقالل القضاء، وحرية الصحافة، والعبء اإلداري،  (ة  ت البديل املؤشراأيضًااملتعلقة 

للمستوى الفعلي هلذه الظاهرة.ًاقياسهاللمخاطر أكثر منًاتقييمتعترب ، اليت )ذلك

ية  مؤسسة الشفاف مؤشر منها ما يقوم على العديد من التقييمات غري املباشرة للفساد على مدى العقدين املاضيني ( جري وُأ
البنك الدويل؛ ومؤشر النزاهة  اليت يصدرها  وكمة  احل مؤشرات  من  الفساد؛ ومؤشر مكافحة الفساد  وجود ك درا خلاص  الدولية ا 
من  كبريًااهتمامًامن هذه التقييمات املستخلصة النتائج ما اجتذبت وكثريًا) ١٧( النزاهة العاملية). الذي تصدره منظمة العاملي 

د  الفسامكافحة لدعوة إىل ل أدوات مفيدة ولقد كانت هذه التقييمات . السياسات وعامة اجلمهور وسائل اإلعالم وصانعي 
وإبراز هذا املوضوع يف جدول األعمال الدويل. 

بصحتها فيما يتعلق هامةضعف تنطوي على مواطنالطرائق غري املباشرة إىل اليت تستند لتقييمات اورغم ذلك، فإن 
اختيار املتغريات ، مثل  الشخصيةعدد من االفرتاضات  إىل  ييس املؤشرات املركبةمات اخلرباء ومقاويستند بناء تقييوجدواها.  
ت غري املتجانسة. وعالوة على ذلك، ال ميكن استخدام الطرائق  أو املصادر وحتديد اخلوارزمية املستخدمة للجمع بني البيا

ت  زأةغري املباشرة إلنتاج البيا ألغراض صنع السياسات.ةعن الفساد الالزمصلةاملفأو املعلومات ا

ستشراء الشعور املبنية على ؤشرات املعلى املتبعة الطرائق فسواء اعتمدت،قياس الفساد يتميز بهومثة عامل مهم آخر 
:فإناملستمدة من جتربة الفساد ؤشرات املالفساد أو 

ت بشأن التصوراتو تعتمد على اآلراء الشخصيةالتصوراتقائمة على الؤشرات امل· الفساد استشراء مستو
اخلدمة املدنية أو غريهم من أصحاب املصلحة وموظفوأاملنشآت التجاريةوممثلوأن و املواطناليت يعرب عنها

من اخلرباء املختارين.أفرقةيف بلد معني، مبا يف ذلك 

ن أو املنشآت التجارية  و املواطن وُيسأل  . لفساد ل حتاول قياس التجربة الشخصية الفعلية  املؤشرات القائمة على التجربة ·
عما إذا كانوا قد دفعوا رشوة أو تعرضوا ألشكال أخرى من الفساد. التجربة على  القائمة أدوات القياس  يف  

الرأي العامأال يستخدماألمهية مبكانمن فوضوع معني، ملالعامة تصورفهم لالرأي العام مهمولئن كان االطالع على
ت الفساد الفعليةكبديل عنسادالفيف   ميكن وال )١٩)،(١٨(،بعدة عواملتتأثر  أي موضوع  يفاآلراء الفردية  إذ إن،مستو

)٢٠(.الفسادتستمد يف املقام األول من جتربة الفساداستشراء تصوراتافرتاض أن 

Handbook on Constructingز البحوث املشرتكة التابع للمفوضية األوروبية، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومرك)١٦(
Composite Indicators: Methodology and User Guide)٢٠٠٨( .

ملخدرات واجلرمية )١٧( inf UNODCQuantitative approaches to assess and describe corruption and the role o" مكتب األمم املتحدة املعين 
supporting countries in performing such assessments  ،"  ،ا األمانة ). ٢٠٠٩( CAC/COSP/2009/CRP.2ورقة معلومات أساسية أعد

)١٨(, vol. 34,Crime and Justicenational research”,-James P. Lynch, “Problems and promise of victimization surveys for cross
No. 1 (Chicago, University of Chicago Press, 2006).

)١٩(of crime rates in Europe and Northationsnational vari-Gregory J. Howard and Tony R. Smith, “Understanding cross
America”, Crime and Criminal Justice in Europe and North America: 1995-1997, No. 40 (Helsinki, European Institute for Crime

Prevention and Control, 2003), pp. 23-70.
مج اللحصول على مزيد من املعلومات، انظر )٢٠( Users' Guide to Measuring Corruption and Anti-، ملتحدة اإلمنائيألمم ابر

Corruption)٢٠١٥(.
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المؤشرات المبنیة 
على التصورات

المؤشرات المستندة 
التجربةإلى 

النُّهج الرئيسية لقياس الفساد: ٤الشكل 

باشرة لتقييم الفساد من خالل استخدام طرائق مباشرة خمتلفةاملطرائق غري ال عيوب استخدام بعضوميكن التغلب على 
:حمددةوإجراءات معيارية إجراءات إحصائية تطبيقعن الفساد من خالل القائمة على األدلة مجع املعلومات دف

ت رمسية عن حاالت الفساد املبلغ عنها من جممو · ت اإلدارية هي بيا عة متنوعة من املصادر (الشرطة، البيا
.)مكافحة الفساد هيئاتو احملاكم، و ، النيابة العامةو 

ت تسمح استقصاءات العينة· أو املعيشية األسر ، مثل ًامعينًاجمتمعجتربة عينة متثل عنمباشرةجبمع البيا
.املنشآت التجارية

ت املتعلقة حباالت الفساد املبلغ عنها وتفتقر  الرشوة اليت ال تبلغحاالت نسبة أي ، للغايةكبري "سترت مكم"إىل البيا
عادة ما عليهشهود ال. ومرد ذلك أن ضحا الفساد أو تلك املؤسساتتكتشفهاال أوعنهامؤسسات العدالة اجلنائية 

ألنواع األخرى من اجلرائم.   إلبالغ  لاستعدادًاون أقل  كوني ءاتمن االستقصاخلصةاملستالنتائج  وتبنيذه احلاالت مقارنة 
يف ١٢يف املتوسطيتجاوزال االت الرشوةحب املعنيةالسلطات أن مستوى إبالغ على املستوى الوطينمؤخرًااليت أجريت 

وأفريقيا يف املائة يف بلدان أخرى يف أورو١٠أقل بكثري من أنه و )٢١(،املائة يف مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب
ا قد توفر  ،ولذلك )٢٢(وآسيا. ت املتعلقة حباالت الفساد املبلغ عنها حبذر، أل عن نشاط نظم معلوماتينبغي تفسري البيا

.هذه الظاهرةستشراء عن املدى الفعلي ال أكثر مما توفره من معلومات، لهتصديها و يف جمال الفساد العدالة اجلنائية

اية املطاف، يعد استخدام الطرائق املباشر  املعلومات التفصيلية عن جلمعهج األكثر موثوقية ة يف جتربة الفساد النَّ ويف 
االت أو اإلجراءات أو رسمالفساد ألغراض  رصد أو للفساد املعرضة الوظائفالسياسات (على سبيل املثال، حتديد ا

للتصدي ملختلف أشكال نيحامساألدلةإىل استنادًاالسياسات واختاذ القرارات رسم زال ي). وال االجتاهات مبرور الزمن

).٢٠١٤(TNS Opinion & Social-t, Wave EB79.1Special Eurobarometer 397 Corruption Reporاملفوضية األوروبية، )٢١(
ملخدرات واجلرمية)٢٢( مكتب )؛ ٢٠١٣(فيينا، الرشوة حسبما أبلغ عنها الضحايف أفغانستان: الفساد، مكتب األمم املتحدة املعين 

ملخدرات واجلرمية ت النزاهة يف القطاع العام يف العراق: دراسة قائمة على األدلة، األمم املتحدة املعين  )؛ ٢٠١٣(فيينا، الفساد وحتد
ملخدرات واجلرمية مكتب األمم )؛ ٢٠١٧(فيينا، واالستجابةالتجربة العامة -الرشوة: نيجري الفساد يف، مكتب األمم املتحدة املعين 

ملخدرات واجلرمية ).٢٠١١(فيينا، : الرشوة حسب جتربة السكان يف غرب البلقانالفساد ، املتحدة املعين 

الطرائق غیر المباشرةالطرائق المباشرة 

تقییمات الخبراء/ 
المؤشرات المركَّبة

االستقصاءات/ 
البیانات اإلداریة 

االستقصاءات

المؤشرات المركَّبة
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منهجيات إىل العينة املستندةاستقصاءاتاستخدام يسفر ويف هذا السياق، ميكن أن )٢٣(الفساد والعقبات اليت متثلها.
.شدة ممارسات الفساد ومدى انتشارهعن  هامةمؤشرات  عنراسخة وشفافة مت اختبارها والرتويج هلا على املستوى الدويل،

لسياسات العامةءات الفسادقصااستارتباط 
تصميم سياسات مكافحة الفساد القائمة على األدلة  عند مباشرة أمهية قيمة استقصاءات الفساد القائمة على التجربة تكتسي 
ا  ها وتنفيذ  منهجيميكن أن  أل على مكان  توفر دليًال ت املس وال خيفى على أحد الرشوة.  حدوث وكيفية ا وشامًال تندة أن البيا

ا متيل جائر تكوين رأي  إىل  اإلبالغ وقد تؤدي نقص كبري يف  من  حاالت الفساد املكتشفة تعاين  إىل   إىل  عن الفساد الفعلي أل
ا  على سبيل  و مكافحة الفساد أكثر من املدى الفعلي للفساد. مؤسسات العدالة اجلنائية وأجهزة عكس األنشطة اليت تقوم 
لتايل إىل  قطاع الصحة اد املكتشفة يف  املثال، قد تؤدي حاالت الفس  إىل  مزيد من التدقيق من قبل مؤسسات العدالة اجلنائية، و

الكشف عن املزيد من حاالت الفساد يف هذا القطاع. وعلى النقيض من ذلك، قد تؤدي قلة احلاالت اليت مت اكتشافها أو اليت  
لت القيام بعدد أقل من  إىل  طاع التعليم مل ُتكتشف بعد يف ق  .القطاع ذلك حقيق يف قضا الفساد يف  األنشطة اخلاصة 

ت عن انتشار استقصاءاتوميكن أن تنتج   شاملة عن جتربة الرشوة معلومات دقيقة وشاملة. فعلى سبيل املثال، توفر البيا
على اخلطر احلقيقي للرشوة عندما يكون على املواطنني التع امل مع أنواع خمتلفة الرشوة حسب نوع املوظف العمومي مؤشرًا

لتايل توفري التوجيهاتالعمومينيمن املوظفني  االت اليت يلزم شأن بالضرورية ، و مكافحة الفساد وتدابري تركيز أنشطة ا
ت -انتشار الرشوةيف خمتلف البلدان، فإن معدالت اليت أجريت ءاتكما يتبني من االستقصاو.عليها لتايل أولو و

كبريًا-ساد جهود مكافحة الف ر الرشوة أعلى معدل انتشاولئن كانقطاعات اإلدارة العامة. ختالفختتلف اختالفًا
يف نيجري منه يف ألبانياىلإلنسبة  ني، فإن خطر دفع رشاوى لألطباء واملمرض مثًالمجيع أنواع املوظفني العموميني تقريبًا

يف ألبانيا .يف نظام الصحة العمومية أعلى كثريًا منه يف نيجري

املوظفني العموميني الذي يتلقون الرشاوى، حبسبمعدل انتشار الرشوة، 
)٢٠١٦) ونيجري ( ٢٠١٠ألبانيا (

األمم مكتب )؛ ٢٠١١(فيينا، الرشوة حسب جتربة السكان: يف غرب البلقانالفساد ، واجلرميةملخدراتاألمم املتحدة املعين مكتب املصدر: 
).٢٠١٧(فيينا، الرشوة: التجربة العامة واالستجابة-الفساد يف نيجري ، واجلرميةملخدراتاملعين ملتحدة ا

)٢٣((Policyform Public ServicesUsing Evidence: How Research Can InSandra M. Nutley, Isabel Walter and Huw T. O. Davies,
Press, University of Bristol, 2007).

موظفو اجلمارك
األطباء

املمرضون
ضباط الشرطة

موظفو وكالة تسجيل السيارات/رخص القيادة
العامونالقضاة/املدعون

موظفو سجل ملكية األراضي
السفارات/القنصليات للدول األجنبية موظفو 

حمصلو الضرائب/اإليرادات
موظفو املرافق العامة
املعلمون/احملاضرون

املمثلون املنتخبون حمليا/على صعيد الوالية
ملان/اهليئة التشريعيةأعضاء الرب 

٪صفر٪١٠٪٢٠٪٣٠٪٤٠٪٥٠

٢٠١٦نيجري 

٢٠١٠ألبانيا 
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إذا حتقق أقصى فائدةمرور الوقت. ويف الواقع، فإن استقصاءات الفساد مع ميكن أن تتغري معدالت انتشار الرشوة أيضًاو 
عن الفساد ءانشري استقصايمعينة. فعلى سبيل املثال، جماالتيف تغريات رصد اليتيحتكررت على فرتات منتظمة، مما 

بتًاإىل ٢٠١٢و٢٠٠٩أجر يف أفغانستان يف عامي  لنسبة إىل أن معدل انتشار الرشوة ظل  فئاتعظم إىل محد ما 
وظفي اجليش ومفرادق بشكل ملحوظ يف حالة ضباط الشرطة بينما ازداد فيما يتعلتراجعاملوظفني العموميني، لكنه 

علومات لتقييم فعالية تدابري مكافحة الفساد اليت هذه املاستخداماملدارس. وميكن ومدرسي املسعفني الضرائب واملمرضني/
.االستقصاءينوضعت يف فرتة ما بني

املوظفني العموميني الذي يتلقون الرشاوى، حبسب معدل انتشار الرشوة، 
) ٢٠١٢و ٢٠٠٩أفغانستان (

ملخدرات واجلرميةاملصدر:  ).٢٠١٣(فيينا،الرشوة حسبما أبلغ عنها الضحايف أفغانستان: الفساد ، مكتب األمم املتحدة املعين 

مباشرة أمهيةهذه املعلومات تكتسي و ، والغرض منهاالرشوة أمناطمعلومات عنالفساد استقصاءات أيضًاتقدمأنوميكن 
سبيل املثال، عندما یللحد من فرص ارتكاب أعمال الفساد. فعلاملقدمة مومية يفية حتسني اخلدمات الععند النظر يف ك
ت  معةُتظهر البيا من الرشاوى يدفع لتسريع اإلجراءات اإلدارية، فإن الرشوة أن جزءًاعن ا أنظمة شفافة اعتمادكبريًا

حية أخرى، عندما الرشاوىدفعيقلل من فرص أنكن اإلدارية واستكماهلا ميلتتبع البدء يف اإلجراءات  جزء يدفع. ومن 
احلد من واإلجراءات املعنية يف املعنينياملوظفنيمراقبةأنظمة اعتمادقد يساعد ف، اتغرامالكبري من الرشاوى لتجنب دفع 

دفع الرشوة.فرص

احملافظة أو املقاطعة أو البلديةضباط 
موظفو سجل ملكية األراضي

موظفو اجلمارك
)ANP(ضباط الشرطة 
) ANA(الوطين األفغاين عناصر اجليش

اإليرادات/حمصلو الضرائب
األطباء

فوناملسع/مرضونامل
معلمو املدارس/اجلامعات

القضاة
العاموناملدعون

٪صفر٪١٠٪٢٠٪٣٠٪٤٠٪٥٠٪٦٠

٢٠١٢٢٠٠٩
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) ٢٠١٠فع، يف بلدين خمتارين (النسبة املئوية للرشاوى املدفوعة، حبسب الغرض الرئيسي للد

ملخدرات واجلرميةمكتب األمم املصدر:  ).٢٠١١(فيينا، الرشوة حسب جتربة السكان: غرب البلقانيفالفساد ، املتحدة املعين 

االتومن إىل عوا الرشاوىستقصاءات الفساد تقييم استجابة أولئك الذين دفالاملباشرةمهية األاتظهر فيهاليتاألخرىا
فقط من مجيع أعمال الرشوة يتم إبالغ السلطات قلة قليلةأن البلدانشىتيفمالحظتهشاعومااملوظفني العموميني. 

مخسة يف علىنسبة من دفعوا الرشاوى وأبلغوا السلطات املختصة عنها دائمًامل تزد. فعلى سبيل املثال، افعليااملختصة
ملخدرات واجلرميةات الفساد اليت دعمها  املائة يف استقصاء يف السنوات األخرية. وميكن أن يوفر مكتب األمم املتحدة املعين 

حبوادثاإلبالغ  على  تشجيع  الجناح الوكاالت املعنية مبكافحة الفساد يف  عنمهمةمعلوماترصد هذه النسبة مبرور الوقت  
. ااإلبالغ وعواقبالرشوة االت حبعدم اإلبالغ ل دراسة أسباب إضافية من خالاحلصول على معلوماتالرشوة. وميكن 

عن حوادث الرشوة الذين القالئل لراشنيانسبة كبرية منوملا كانت إجراء متابعةن أيصرحتيبلغون السلطات فعًال
وشفافًاًانظامالوكاالت املعنية مبكافحة الفسادإىل أن تضع ، فاحلاجة واضحةيتخذمل وعالوة على .احلاالتدارة إلفعاًال

ت أن قسمًا من أولئك الذين يبلغون عن  ذلك، عندما ُتظهر البيا ينبغي سلبية،  لعواقبالحقًايتعرضالفسادأعمالكبريًا
.املبلغنيآليات أفضل حلماية النظر يف اعتماد

،السلطات ىلإالرشوةت دحاالالحقة لإلبالغ عن للتداعيات توزيع النسبة املئوية 
) ٢٠١٦نيجري (

ملخدرات واجلرميةاملصدر:  ).٢٠١٧(فيينا،  الرشوة: التجربة العامة واالستجابة–الفساد يف نيجري ، مكتب األمم املتحدة املعين 

تلقي عالج أفضل 
تسريع اإلجراء

جتنب دفع الغرامة
استكمال اإلجراء

تلقي املعلومات 
تقليل تكلفة اإلجراء 

أسباب أخرى

٪صفر٪١٠٪٢٠٪٣٠٪٤٠

البوسنة واهلرسكصربيا 

٤٠٪

٣٠٪

٢٠٪

١٠٪

٪صفر
تعرَّضت أسباب أخرى

سلبية  لعواقب
بسبب إبالغي  

ادثة احلعن 

لة  املشكُحلَّت
بصورة غري  

رمسية وأُعيد يل  
اهلدية/املال

ذتاختُّ
إجراءات رمسية  

املوظفضد

بعدم ُنصحت
يف  املضي قدمًا
البالغ الذي 

قدمته

مل تكن هناك  
متابعة للبالغ  
الذي قدمته
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لقياس الفساد استقصاءات العينةاستخدام وسلبياتإجيابيات- ٣
ستشراء  الشعور أساسًااستهدفت اليت الفساد عن العينة أوىل استقصاءات القرن املاضي من التسعينات فرتة أجريت يف 
اية املطاف لتشمل قياس جتربة الرشوة. و نطاق ولكن مت توسيع ) ٢٤( ، الفاسدة السلوكيات   الدراسة االستقصائية  أيضًات مشل ها يف 

مج دويل لقياس التجربة املباشرة ي وه ) ٢٥( ، الدولية لضحا اجلرمية  لقياس جتربة الرشوة  ، قسمًاضحا اجلرمية عايشها اليت بر
معة عرب تعترب و بني السكان.   ت ا للمنشآت التجارية االقتصادية  ءات االستقصا و ) ٢٦( ت دراسات االستقصائية للمنشآ ال البيا

ت  ، البنك الدويل اليت جيريها  العينة  استقصاءات  وشهدت  الشركات.  على مستوى جتربة الرشوة  عن جتمع استقصائية أكرب بيا
املواطنني املقيمني  اليت استهدفت  )  ٢٧( ٣- ٢- ١ءات االستقصا احلوكمة" يف  منيطات عن آخر متثل يف إدراج " ًاتطور عن الفساد  

الوطنية والدولية اليت تقيس هذا النوع  ءات االستقصا عدد زاد ومنذ ذلك احلني، ) ٢٨( بلدان األنديز. و عواصم غرب أفريقيا يف 
دة كبرية من التجارب  املخصصة لفساد ا ءات استقصا تستكشف هذه الظاهرة، إما من خالل عدد البلدان اليت تزايد ، مع ز
) ٢٩( .احلوكمة أو  اإليذاء ءات استقصا ضمن منيطات أو من خالل  

مركز االمتياز يف املعلومات اإلحصائية عن اإلدارة واجلرمية أعدهالفساد عن العينة ستقصاءات ال حدد استعراض شامل و 
ملخدرات واجلرمية واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا  وضحا اجلرمية والعدالة املشرتك بني مكتب األمم املتحدة املعين 

موعة الكبرية و )٣٠(.٢٠١٦و١٩٩٣الوطين أو الدويل بني عامي على املستوىامت تطويرهًءاستقصا١١٣ بفضل هذه ا
أكثر من نصف واستهدفا. تدرجييتتحسنالفساد عن العينة ستقصاءات ا جراءإمنهجيات أخذت ،التجاربمن 

بعض األسئلة  )يف املائة٢٧(ربعهامشل و على وجه التحديد مجع املعلومات عن الفساد، )يف املائة٥٣(ءاتاالستقصا
لتقييم احلوكمة و/أو النزاهة، بينما كانت  كانت مصممة  ولكنها  عن الفساد  عبارة عن )يف املائة٢٠(املتبقيةالنسبة  أساسًا

قياس جتربة الفساد علىةاستقصاءات العينجمموعمناستقصاًء٩٢ركز و الفساد.  عن  منيطة  تشمل  و اإليذاءءاتاستقصا
.الفساد ستشراء الشعورفقط استقصاًء٢١مشليف حني 

اإلجيابيات

ا منهجية مستخدمة على نطاق واسع، استقصاءات العينةقياس الفساد من خالل لعل أوضح مزا  عند وميكنهي أ
وتكمن وخربة طويلة األمد على املستويني األكادميي واملؤسسي.  راسخةأن تعتمد على خلفية نظرية  ًاصحيحتنفيذًاتنفيذها  

شفافة، طرائق  من خالل استعمال  االهتمامحمل  ؤشرات  املإمكانية حساب تقديرات  امليزة األساسية من مزا هذا النهج يف
.جانب قياس دقتهاإىل 

)٢٤(onResearchExperimentalinAdvancesNew",fieldtheincorruptionmeasuringinAdvances-6“ChapterSequeira,Sandra
Corruption, vol. 15 (London, Emerald Books, 2012).

.s/www.unicri.it/services/library_documentation/publications/icvاإللكرتوين التايل: املوقع على ةمتاح)٢٥(
. www.enterprisesurveys.org/dataمتاحة على املوقع اإللكرتوين التايل: )٢٦(
. www.jstor.org/stable/41508450متاحة على املوقع اإللكرتوين التايل: )٢٧(
reduction: LessonsRazafindrakoto and François Roubaud, “Governance, democracy and povertyJavier Herrera, Mireilleانظر )٢٨(

drawn from household surveys in sub-Saharan Africa and Latin America”, International Statistical Review, 75 (1) (International
Statistical Institute, 2007), pp. 70-95.

ملخدرات واجلرمية)٢٩( والعدالة اإليذاءملعلومات اإلحصائية عن احلكومات واجلرمية و االمتياز املعين مركز-مكتب األمم املتحدة املعين 
(سيصدر Critical Review of Existing Practices to Measure the Experience of Corruptionالتابع للمعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا،

).٢٠١٨الحقاً، املكسيك، 
.نفسهاملرجع )٣٠(

ww.unicri.it/services/library_documentation/publications/icvs/
www.enterprisesurveys.org/data
www.jstor.org/stable/41508450
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االهتمام حمل  تغري  املميكن مجع املعلومات عن  لذاالفساد.  جربواأولئك الذين  إىل  الفساد الوصول املباشر استقصاءات  وتتيح  
ا ومات أن تساعد املعلمثًالميكن و .(مثل جتربة الرشوة) وكذلك عن العديد من اخلصائص والسلوكيات والظواهر املرتبطة 

حتديد ما إذا كانت السمات لىعوخلفيتهم الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية  )املرتشنيو الراشنيعن املتضررين (التفصيلية
ألفراد أو األسر  أو تقلل منه.الفساد استشراء أو البلدان تزيد من خطر املنشآت التجاريةأو املعيشيةاخلاصة 

املوظف العمومي أو الكيان اخلاص املعين (مثل موظفي اجلمارك فئةمعلومات عن عالوة على ذلك، فمن خالل طلب و 
احلالة أو اإلجراء اإلداري/التجاري الذي عن أو ،وموظفي احملاكم وغريهم)اإليراداتالضرائب/موظفيوضباط الشرطة و 
ت العامة، فيه الُتمست/ُعرضت  أو احلصول على تصاريح البناء)و ، التخليص اجلمركيو الرشوة (على سبيل املثال، املشرت

فهم ميكن  احلصول على ميزة على املشاركني اآلخرين يف العطاء)،  و (على سبيل املثال، تسريع اإلجراء،  التماسهاعن سبب  
شامًالالرشوةآلية لتايل من أجل توفري هأمامضعفوأسباب اللفساد دوافع ا. وكل هذه التفاصيل أساسية لفهم فهمًا ، و

لسياساتات معلوم .اإلجراءات بناء عليهاميكن اختاذ ذات صلة 

ا على التغلب على مشكلة هي الفساد الستقصاءات املهمة األخرى اإلجيابياتومن  تالنقصقدر اليت تؤثريف احلسا
جلرمية. وتضمن  الرد وتوفري املشاركني يفعدم الكشف عن هوية استقصاءات العينةعلى اإلحصاءات اإلدارية املتعلقة 

يبني يف ارغبة يزيد منسياق  م. ا بشكل صحيح، عند تنفيذها ،الفساد ءاتاستقصاتقدموميكن أن لكشف عن جتار
" للفساد.الكم املسترتتقديرات عن "

إلضافة  ت استقصاءات العينة تتيح التغلب على مشكالت النقص يف اإلبالغ، إىل و أمر أساسي لرصد وهو ، مقارنة البيا
املنشآت التجارية املستهدفة (مثل األفراد و فئات السكان تغطية خمتلف أيضًاوتتيح يم تدابري مكافحة الفساد. االجتاهات وتقي 

ولئن  لغ األمهية يف فهم كيفية اختالف أنواع الفساد واملخاطر بني خمتلف اجلهات الفاعلة. وهو أمر وموظفي اخلدمة املدنية)، 
، مثل  سكانية أخرى فئات استهداف يمكن النظر يف  ف ،  على السواء املنشآت التجارية ة السكان و لى عام يركز ع ا الدليل  هذ كان 

ت وتتيح القطاع العام. مناقصات املشاركة يف املنشآت التجارية ومستخدمي اخلدمات العامة و املوظفني العموميني  معة  البيا ا
ا ودينامي االهتمام حمل ظاهرة ال وصف لعينة استقصاءات ا من خالل السكانية املستهدفة من الفئات  ا فيما يتعلق  ا وآليا

موعات املعرضة بشكل خاص  مثل خاص؛  اهتمام  من السكان حمل مبجموعات فرعية خمتلفة   . للخطر الناجم عنه لفساد أو  ل ا

ت استقصاءات العينةتتيحوأخرياً،  التفصيل: اجلرمية ، وتوفري التحليل على أعلى مستوى من الدقيقةمجع البيا
ت على املستوى الفردي )٣١(وضحيتها. تفسرالتغلب على "املغالطة البيئية"، اليت حتدث عندما علىويساعد مجع البيا

ت  ستخدامالسلوكيات الفردية   معةالبيا ت عالو و .اإلمجايل فقطعلى املستوى  ا ة على ذلك، ميكن أن يؤدي نشر البيا
.وحتليلهاتهاجتاهاالفساد و أمناط يفالبحث مواصلةحتفيز إىل اية اخلصوصية،عات محلتشري، وفقًاالدقيقة

السلبيات

املنبوذ لسلوك  العرتاف الرغبة يف ا ، أو عدم  اجتماعيا ملا هو مستصوب  الحنياز  الفساد  استقصاءات  ينتقد يف أشيع ما  يرتبط  
يبون على االستقصاء عن قد ، ف اجتماعيا مذمومة كمسألة مبا أن الفساد معرتف به  و . اجتماعيا  لرشوة  اإلبالغ حيجم ا
على سبيل املثال،  (بني السكان االحنياز هذا مستوى . ويتفاوت م خلوف أو اخلجل من االعرتاف بتجربته  هم شعور بسبب 

)٣١(national crime: an evaluation of theory and-Neuman, W. Lawrence, and Ronald J. Berger. “Competing perspectives on cross
evidence”, The Sociological Quarterly, vol. 29, No. 2 (1988), pp. 281–313; James P. Lynch, “Secondary analysis of international
crime Survey Data: Experiences of crime and crime control”, edited by Anna Alvazzi del Frate, Ugljesa Zvekic and Jan van Dijk

James P. Lynch, “Problems and promise of victimization)؛١٩٩٣، معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة(روما، 
surveys for cross-national research”, Crime and Justice, vol. 34, No. 1 (The University of Chicago Press, 2006)  .



28

الفساداتدلیل استقصاء

يبون "مبا إذا كان كما أنه يتأثر )  املعيشية سر أل ا من ضرر لل عرضة أكثر املنشآت التجارية قد تكون  قد استفادوا  ا
يب أ وكيف ، مل يستفيدوا من الفساد م أ  ثري عدم اإلفصاح مشكلة  و ) ٣٢( ة". و مربر أ ة ضار أعماله ن يرى ا ميكن أن يكون 

أصول  / حاالت الفساد اليت تنطوي على مبالغ يف  دقيقة  ءات االستقصا نتائج  ال تعترب  لذا ؛ جدا عويصة عندما تكون الرشوة كبرية  
أيضًاأنه ميكن إىل تشري املنشآت التجارية و املعيشية ءات األسر من استقصا التجارب املستمدة ، فإن . ومع ذلك ا جدكبرية 

ميكن معاجلة هذه املشكلة  و عن حاالت الرشوة اليت تنطوي على مبالغ كبرية.  املصممة جيدًاءات الستقصا مجع املعلومات عرب ا 
االحنياز  أظهرت أن أن األحباث بيد من سرية الردود. تعظِّم اليت ميكن أن قابالت إجراء امل تقنيات ا عن طريق اختيار جزئي

لكامل. ا مستصوب اجتماعيهو  ملا  ) ٣٣( مسألة يصعب السيطرة عليها 

اليت يتم فيها احلصول  ءات مجيع االستقصا وكشأن يف اإلبالغ.  الحنياز الفساد  ءات القيود احملتملة األخرى الستقصا وتتعلق  
يبون، ومها مها د اليت يق رئيسيتان على دقة الردود مسألتان ، ميكن أن تؤثر مصدرها املعلومات مباشرة من على  م  ١: ( ا ) أ

م  و )  ٢يسيئون فهم السؤال؛ (  وثيقًان ال يتذكرو أ لبنتني  اجلرمية والفساد  بكون اإلجابة الصحيحة. وترتبط املسألة األوىل ارتباطًا
ألخص يف حالة نوع  ا خيتلف وتفسريمها ميكن أن ستشرائهما  الشعور وأن اعية جتم اال من لبنات البنية  ختالف املواطنني، و
لثقافة ًامرتبط ستشرائها  الشعور كون فيها ي اجلرمية اليت قد  وثيقًا الشواغل هذه تزليل ومع ذلك، ميكن ) ٣٤( . السائدة ارتباطًا

سليمًامن خالل تصميم االستبيان  صيغة  استخدام و ) ٣٥( "الثقايف االحنياز لك األقسام املخصصة "ملعاجلة يف ذ ، مبا تصميمًا
ما يتوقف عدم ) ٣٦( اإلجابة. تذكر وسوء اإلجابة تذكر املسألة الثانية بعدم وتتعلق السؤال الصحيحة.  اإلجابة  تذكر وعادًة

يبني اضمحالل  على   ث على  أساسًااإلجابة تذكر سوء  يتوقف  يف حني  ) ٣٧( ، ذاكرة ا ) ٣٨( ". التداخل الزمين ري  "

لتكلفة إجراء  حامسًا. وكما هو احلال يف أي استقصاءات العينةونظرًا عنصرًا ، فإن استدامة هذا النهج تعترب أيضًا
ت، ءاالستقصاالتكلفة على عدة عوامل (حجم العينة، ونطاق تتوقف، ةعينءاستقصا ، ومامجعهاوطريقة ونوع البيا

. وميكن أن يكون استخدام العامةوالنوعيةءمباشرة بني تكلفة االستقصان هناك مفاضلة ، وعادة ما يكو )ذلكإىل 
من تطوير استقصااملاستقصاءات العينةيف  )٣٩(منيطات قصرية عن الفساد لفعل على املستوى الوطين، بدًال ءاتوجودة 

ملعاجلة هذه املشكلة صاحلًة .خمصصة، اسرتاتيجيًة

. ١٥٢املرجع نفسه، الصفحة )٣٢(
)٣٣(in survey research: Can the list experiment provide the truth?”Stefanie Gosen, and Ulrich Wagner, “Social desirability

(Philipps- Universität Marburg, 2014) .
 )٣٤ (James P. Lynch, “Secondary analysis of international crime survey data: Experiences of crime and crime control”; Gregory J.

Howard and Tony R. Smith, “Understanding cross-national variations of crime rates in Europe and North America”  .
,Criminal VictimisationJan van Dijk, John van Kesteren and Paul Smitلالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن هذه التقنيات، انظر )٣٥(

in International Perspective. Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS, 10.15496/publikation-6621 (2007), pp. 10-11 .
)٣٦(76; Wesley G. Skogan, “Citizen-, (2003), pp. 67The Encyclopedia of Public ChoiceAckerman, “Corruption”,-Susan Rose

reporting of crime: some national panel data”, Criminology, vol. 13, issue 4 (1976), pp. 535-549  .
حيدث اضمحالل الذاكرة عندما ينسى الناس األحداث التافهة أو البعيدة مؤقتاً. )٣٧(
ثري التداخل الزمين" )٣٨( ت يف حتديد األحداث بدقة خالل الفرتة املرجعية املناسبة (على سبيل  حيدث " يبون صعو عندما يواجه ا
يب وتبدو أحدث مما هي  زمنيااألمام إىل األحداث اليت مت حتريكهاإىل املستقبليالتداخل الزمينيشري و ). شهرًا١٢ثال، آخر امل يف ذهن ا

لفعل، يف حني أن  ا حدثت يف املاضي أكثر مما حدثتذكرالرتاجعي هو عندما يتم التداخل الزمينعليه  لفعل. تاألحداث على أ
مكتب لذلك، قد يتم استبعاد بعض األحداث اليت جيب تضمينها، بينما قد يتم تضمني األحداث األخرى اليت جيب استبعادها؛ ونتيجة 

ملخدرات واجلرمية (جنيف، دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء، ألورووجلنة األمم املتحدة االقتصادية األمم املتحدة املعين 
,Manual Martin Killias, Marcelo F. Aebi and André Kuhn؛٤٨الصفحة)، ٢٠١٠ Précis de criminologie, 3rd edition (Berne, 2012).

Governance, democracyJavier Herrera, Mireille Razafindrakoto and François Roubaud“ ,لالطالع على مزيد من املراجع، انظر )٣٩(
and poverty reduction: Lessons drawn from household surveys in sub-Saharan Africa and Latin America”, International Statistical

Review, 75 (1) (International Statistical Institute, 2007), pp. 70-95 .
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استقصاءات العينةات بيسلو إجيابيات: ١دولاجل

السلبيات اإلجيابيات 

لسلوك اإلفصاحأثر عدم تعتمد على الدليل املوضوعي واملنهجية املنبوذبسبب عدم الرغبة يف االعرتاف 
وغري القانويناجتماعيا 

(مثل تورط موظفالسلوكيات الفاسدة فر تفاصيل عن اتو 
)عمومي؛ مىت وكيف

بالغاإليف حنياز  االاحتمالية 

لسياساتفر اتو  ميكن اختاذ اإلجراءات  معلومات ذات صلة 
بناء عليها 

تكلفتها استدامتها بسبب مشاكل عدم 

اإلداريةات ءاإلحصايفاإلبالغ قلةالتغلب على مشاكل 

ت إمكانية مقارنة البيا

ت  عدة جمموعات سكانيةحبسب مقسمةبيا

ت اتو  دقيقةفر بيا

وميكن .قياس الفساد عن طريق هذا النهجإدراك إجيابيات وسلبيات  األمهية مبكان، من  استقصاءات العينةم  وعند استخدا
ت (مثل   ، واالستدامة) من خالل التخطيط املرتفعةعدم اإلفصاح، والتكاليف االقتصادية  أثر  التغلب على العديد من التحد

ألخص، يف تصميم العينة لتايل، فإن ءترتيب األسئلة واختيار طريقة االستقصا/اناالستبيوتصميم املنهجي السليم؛ و . و
استخدام هذا النهج  إجيابياتتعظِّماستقصاءات الفساد منهجية حول مبادئ توجيهيةاهلدف من هذا الدليل هو توفري 

الوحيدة لتلبية ة  ملنهجيال ميكن أن تكون الطريقة ااستقصاءات الفساد  أن  مالحظة مع ذلك، من املهم  و .  سلبياتهوتقلل من
معلومات كمية عن الستنباطأدوات ومقاييس أخرى  فمن الضروري إعداد لى معلومات عن الفساد.  احلصول عإىل  اجةاحل

وجيري االضطالع األصول واختالس للسلع العامة. /من املبالغجداالذي ينطوي على قدر كبري الفساد من قبيل ظاهرة 
بشأن هذه األشكال من  التجربةإىل إنتاج املقاييس املستندةيتسىنأن يف ، ويؤمل ضيعبحث منهجي حول هذه املواب

.الفساد يف املستقبل القريب





 كيفية إجراء
استقصاء عن الفساد

2



الفساد:قیاس  
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عن الفسادء  كيفية إجراء استقصا-نيًا
الُقطري ستوى املقياس الفساد على لالتأسيس - ١

لوظائف والصالحيات املمنخبالف اجلرائم اجلنائية األخرى، يرتبط ا النظر وحة للموظفني العموميني. وبصرفلفساد مباشرة 
عندما تقومحلااملصتضارب يف حاالت نشأ تقياس ظاهرة معقدة مثل الفساد، قد اليت يطرحها ت املنهجية عن التحد

التحضري إلجراء عند وفوائدها استقصاءات الفساد قوةاألمهية مبكان معرفة مكامن . لذا من بقياسهاملؤسسات الوطنية 
ت موثوقة وشاملة وقابلة للمقارنة  ويعد  .  ماءاستقصا لرصد اجتاهات أساسياًااملستوى الوطين أمر الفساد علىعنمجع بيا

يف إطار آلية استعراض  تنفذتلك اليت ك األخرى،  التقييمات واالستعراضاتإىل إلضافةو . ودوافعهالفساد وفهم أمناطه 
مؤشرات مفيدة ،  جتربة اجلمهورإىل  استنادًا،الفساد استقصاءات  توفر  ملكافحة الفساد، ميكن أن  يذ اتفاقية األمم املتحدةتنف

ألربعة أسباب مهماويعد قياس الفساد على املستوى الوطين أمرًا.حول فعالية تدابري وسياسات مكافحة الفساد احمللية
:هيرئيسية

حة هذه املعلوماتاواجتاهاتتبع حجم ظواهر معينة إىل احلكومات الوطنيةتاجحت - اإلدارة والشفافية· وإ
ت لالمتثال ملتطلبات الاستنباط. ويشمل ذلك عليهاالسكان واجلهات املعنية األخرىليطلع للجمهور  بيا

هي  هالدولية. وهذاملراقبة .أهداف التنمية املستدامةإطار املراقبة الذي وضع لرصد التقدم حنو حتقيق  حالمثًال
حتديد جمموعة من اإلجراءات لتحقيق األهداف املستقبلية. ويتعلق هذا على ينطوي-التخطيط والتقييم·

ت التخطيط اليت ميكن مكانية رسم وتصميم سياسات عامة حمددة ملكافحة الفساد من خالل حتليل البيا
للمعلومات اليت مت مجعها من خالل أيضًاميكن  و وى الوطين.  املستعلى  ُجتمعاليت  و عليهااختاذ اإلجراءات بناًء

ة لتقييم فعالية تدابري مكافحة التجربة أن توفر مؤشرات إضافية مفيدإىل اليت تستنداستقصاءات الفساد 
االفسا .د وسياسا

ت شاملة وعالية ءاتاالستقصاتنتجميكن أن -حبوث السياسات وحتليلها· خدامها استميكنالنوعيةبيا
حد ما، يف حتليل إىل  أيضاً،أن تسهم  وميكنللفساد.  احملددة  االجتماعية واالقتصادية والسياسية  العوامللفهم
ر   اتدابري مكافحة الفساد اليت تشهدهاالتغيرياتآ وضع جمموعة كذلكاستقصاءات الفساد  دعم  . وتوسياسا

ميكن أن تسهل وضع اسرتاتيجيات ني الوطين والدويل، واليتحول الفساد، على املستويمن املؤلفات العلمية
دف من الفساد.احلدإىل مفصلة 

املدى احلقيقي للفساد علىبفعاليةإطالع املؤسسات العامة واملواطنني من األمهية مبكان-الوعيإذكاء·
األدلة العلمية  لتناولوكذلك  ،حيرزالضعف وإلبراز أي تقدم  مواطنإىل  . وهذا أمر مهم لإلشارةوخمتلف أشكاله

.يف املناقشات اليت تدور حول هذا موضوع شديد حساسية

تمع  تطوير مقاييس موثوقة للفساد مفيدًاميكن أن يكون،  على العمومو  صورة رسممثًاليساعدفالقتصاد.  اوسري لرفاهية ا
التجاريالنشاطاليت يتكبدها التكلفةتقييم واضحة وشاملة ملستوى الفساد املتأصل يف اإلجراءات احلكومية على حتسني

حتليًالمبادرات مكافحة الفساد لوطريقة معاجلة هذه املشكلة بفضاجتاهات الفساد حتليل يفضيأن ميكن و . من جرائه
ت ة االستثمار الدويل. وقد تساعد دزإىل موثوقًا دة مستو معة عن املعلومات كم الشفافية و ز د أيضًاانتشار الفساا

. وميكن بعد ذلك عرضة ألكرب قدر من املشاكلامليف املؤسسات وحتسني استهداف الوكاالت واإلجراءات  على تعزيز الثقة
.االحتياجات اخلاصة لكل قطاع من قطاعات اإلدارة العامةتصميم تدخالت تركز على
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استنباطختبارها والرتويج هلا على املستوى الدويل،هذا السياق، يضمن استخدام املنهجيات الرصينة والشفافة، اليت مت ا ويف
املوثوقية. ومتثل مشاركة السلطات اإلحصائية الوطنية يف مرحلة تصميممشاكلالتغلب على علىمة ويساعد نتائج قيِّ

ت عنصرًاءاالستقصا تنوعيةيضمنا إضافيومجع البيا )٤٠(.البيا

معلومات  واحد قائم بذاته  فساد  ء استقصا ر فلئن وفَّتواترها.  استقصاءات الفساد  ختطيط  د  عن الالزم اختاذها  املهمة  ومن القرارات 
تكرار  من خالل عزز كثريًات ست ءات االستقصا معينة، فإن قيمة زمنية يف مرحلة ه وأمناط ته وطبيع مدى الفساد عن مهمة 

ويف حني يتوقف البت يف الفرتات الفاصلة بني  . زمن على مر ال الفساد اجتاهات قياس مما يتيح قابلة للمقارنة ال ءات ستقصا اال 
ت حمدثة إىل  على احلاجة ءات االستقصا موجات  فمن املستحسن  متكررة، ءات استقصا واملوارد املتاحة إلجراء  احلصول على بيا
اإلجراءات  اد و الفس الوقت، وتقييم تدابري مكافحة على مر جتاهات ال ن من رصد ا فرتات دورية متكِّعلى ءات ستقصا اال إجراء 

لنظر  الفساد كل ثالث  ات ء استقصا إجراء حيبذ ، اليت ال تفتأ تتغري طبيعة لفساد إىل التصحيحية السريعة اليت يتعني اختاذها. و
. املستدامة إطار هدف التنمية ضمن  مبتطلبات رصد اجتاهات الفساد  للوفاء سنوات على األقل  

ءاتاالستقصا ونوعيةاامتالك زمام األمور وطنيضمان - ٢

إىل باإلضافةف.هلاو/أو ترّوِج استقصاءات الفساد املؤسسات اليت جتري حبسبًاكبري اختالفًاختتلف التجارب الوطنية قد
ااملمارسات يتم إجراء  مكافحة الفساد والوزارات، وجلاناإلحصائية الوطنيةاملكاتبمثل ،املؤسسات الوطنيةاليت تقوم 
ت القطاع اخلاصبل من قءاتاالستقصا مثل مراكز البحوث ،اجلامعات ومراكز البحوث واملنظمات غري الرحبية وكيا

)٤١(.والوكاالت االستشارية

ت قد يكون لديها اخلربة واملوارد من رغم على الو  ، النوعيةعالية فساد ءاتاستقصاإلجراء الالزمة أن مجيع هذه الكيا
اصدار إحصاءات رمسية ارمسيخولة هي املالوطنية السلطاتفوحدها  يف الوكاالت اإلحصائية الوطنيةدور . ولعن بلدا

ت مجع ا وعلى غرار ما حيدث يف جماالت السياسات األخرى، )٤٢(،التنمية املستدامةرصد أهداف يف مركزيةأمهية لبيا
كذلك دورها املؤسسي و بفضلالفساد ءاتاستقصاا يف إجراء رئيسيدورًاتؤدياإلحصائية الوطنية أن للمكاتبميكن

اليت أهلمت يف كثري من األحيان التشريعات الوطنية املتعلقة )٤٣(،وحتدد املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية.جتربتها
ةاإلحصائياملخرجاتونوعيةمن املمارسات اليت تضمن االستقالل املهين والنزاهة والسرية والشفافية عددًاإلحصاءات،

اإلحصائية الوطنية أنللمكاتبالتقليديةاإلحصائية الوطنية. وعالوة على ذلك، ميكن للبنية التحتية واملهارات اتبمكلل
ضروري لرصد التقدم احملرز حنو حتقيقالمر األ ،على فرتات منتظمةاستقصاءات الفساد الالزمة إلجراء االستدامة تكفل 
. ف التنمية املستدامةدمن ه٥- ١٦الغاية

ملخدرات واجلرمية)٤٠( دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن ، وروألاألمم املتحدة االقتصادية جلنة -مكتب األمم املتحدة املعين 
ملخدرات واجلرمية؛ "املناهج الكمية لتقييم ووصف الفساد ودور اإليذاء يف دعم البلدان يف إجراء مثل هذه مكتب األمم املتحدة املعين 

ا األمانة (تشرين الثاينالتقييمات"،  ).٢٠٠٩نوفمرب/ورقة معلومات خلفية أعد
ملخدرات واجلرميةمكتب األمم)٤١( دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن ، ألوروجلنة األمم املتحدة االقتصادية -املتحدة املعين 

ملخدرات واجلرمية؛اإليذاء والعدالة اإليذاءملعلومات اإلحصائية عن احلكومات واجلرمية و االمتياز املعين مركز -مكتب األمم املتحدة املعين 
).٢٠١٨، املكسيك،  الحقًا(ستصدر مراجعة نقدية للممارسات احلالية لقياس جتربة الفساد ، الوطين لإلحصاء واجلغرافياالتابع للمعهد

ة يف املؤرخ، A/RES/70/1الوثيقة ، ٢٠٣٠نا: خطة التنمية املستدامة لعام حتويل عامل، ٧٠/١رقم قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة)٤٢(
.٢٠١٥بر تشرين األول/أكتو ٢١

آذار/٣ة يف، املؤرخA/RES/68/261الوثيقة، يةاملبادئ األساسية لإلحصاءات الرمس، ٦٨/٢٦١رقم اجلمعية العامة لألمم املتحدةقرار)٤٣(
.٢٠١٤مارس 
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بعض املخاطر اليت ينبغيأيضًاتنشأقد استقصاءات الفساد، اإلحصائية الوطنية جتري املكاتب عندما ومع ذلك، 
ثريها احملتمل.   من أجل احلد من  ا مقدمًا هلايضمنبوضععادةالوكاالت اإلحصائية الوطنيةتتمتع  ففي حنيمراعا

من احلكومةرإلطادرجاته رهنًاستقالل املهين، مع تباين اال ا ال تزال جزءًا الوطنية وميكن أن التنظيمي الوطين، فإ
ثري، سواء حقيقي من أن على الرغمو واملخرجات اإلحصائية. ءاالستقصا، على إجراءات تصورمأايكون لذلك 

ينصب اليتفساد  اء الاستقصيزداد يف  فإنه،  اإلحصائية الوطنيةاملكاتبهذا اخلطر ينطبق على مجيع أنشطة وخمرجات  
يبونقد يفصح  على وجه اخلصوص،  و .  نو ن العموميو املوظففيه  ورط  تالذي يغري القانوينالنشاط  على  فيها  الرتكيز   ، ا

فيها للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية، عن جتربتهم بطريقةاملطبقة وفقًاو املهيكلة جيدًااالستقصاءاتحىت يف 
إلبالغ ، حيث يشعرون احنياز عملية املشاركة يفمن مؤسسة حكومية بدًالإىل سلوك غري مشروعبم يقومون 

ت قد يشعرون ءاالستقصاقد تتضاءل مصداقية نتائج عالوة على ذلك، إحصائية. و  ن هناك ألن مستخدمي البيا
ً ت عن نزاهة موظفي اخلدمة تستنبط ما عندلحة مؤسسة حكومية مصيف تضار .ةامالعبيا

ضعفمن مواطناستقصاءات الفساد اليت تشارك يف إجراء األخرى لوكاالت الوطنية ومراكز األحباث وقد تعاين ا
من اإلطار اإلحصائياليت تشكل جزءًاالوكاالت اإلحصائية الوطنية أو غريها من للمكاتبمماثلة، ولكن ينبغي 

ومن املمارسات. انتائجهنزاهة و اوشفافية أنشطتهاتقصاءاالستنوعيةالوطين، اختاذ مجيع التدابري املمكنة لضمان 
ءاستقصاإعدادعلى ميكن أن تشرف تقنية/استشاريةوطنية يف عدد من احلاالت تشكيل جلنة مثًالاجليدة املتبعة

، املختصةمثل الوزارات(هذه اآللية الوطنية مشاركة اجلهات املعنية الوطنية الرئيسية وميكن أن تكفل . وتنفيذهالفساد
،)ذلكإىل خلرباء، واملنظمات غري احلكومية، وما، واألوساط األكادميية، واواهليئة القضائيةوهيئات مكافحة الفساد، 

أن ، ميكن. وعند احلاجةاتهوشفافياتءاالستقصابنوعيةوترتقيعلى نطاق واسعوطنياامتالك زمام األمور وتعزز
تشجيعالالعملية و وتعزيز شفافية  التقينالدعم  ممارسة جيدة لتلقي  الدولية  /اإلقليميةمع املنظماتاتشراكتكون إقامة ال

االبيانزاهة االمتثال ألفضل املمارسات الدولية وتعزيز على .ت وجود

اآلليات الوطنية إلجراء استقصاءات الفساد

(ANAC)الفساديطالية ملكافحةية اإلالوطنلإلحصاء واهليئةاإليطايلالوطيناملعهدمربمة بنيتفاهممذكرة

٢٠١٦يف عام

إىل الوطنية اإليطالية واهليئةلإلحصاءاإليطايل  الوطيناملعهد  وقَّع،املؤسسي مبا خيدم الصاحل العاموالتآزرتعزيز التعاون  سعيًا
ت واملنهجيات التحليلاملعارفلتبادل ٢٠١٦ملكافحة الفساد مذكرة تفاهم يف عام  وكذلك ،ية وأفضل املمارساتوالبيا

ا من ظاهرة الفساد و بلإلسهام يف تعميق املعرفة النزاهة ،كلتا املؤسستني، من خالل هذه املذكرةوتعزز. قضاما يتعلق 
.الفساد يف البلدأنشطة مكافحةوالشفافية و 

ما يرمي إىل  هدفًااملؤسستان  وحددت تجاربالو التصوراتاستقصاءاتالل  قاعدة معلومات عن الفساد من خسيسلتعاو
وإجراء مشاورات ،على إدارة مبادرات مشرتكةاملؤسستان، اتفقتهلذا اهلدفًاالسكان والقطاع اخلاص. وحتقيقعامةلفائدة  
حةاالسرتاتيجيات، وكذلك  تعميموالتواصل و املوظفني،دورات تدريبية وتبادل  عقدو ،دورية مومنهجاملعلوماتية  أصوهلماإ ايا

ما  ا، وأفضل املمارسات وجتار املطبقة على معاجلةهاات وأحكامءحول سرية اإلحصاللتشريع احلايل امتثاًالاليت تتبعا
ت الشخصية لألغراض اإلحصائية .البيا
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الرشوة: التجربة العامة واالستجابة–نيجري يفالفساد،٢٠١٧عامءالستقصاالوطنيةالتوجيهيةاللجنة

ملخدرات واجلرميةأجراه ذياليف نيجريللرشوة العامة جتربةاستقصاء ىأد واملكتب الوطينمكتب األمم املتحدة املعين 
للمناقشة واملشورة من أجل تنفيذ املشروع واعتماده ة  ئكهيجلنة توجيهية وطنية  ل  يتشكإىل  ٢٠١٧عام  يف  لإلحصاء يف نيجري

املعنية الرئيسيةالوكاالتمجيعمبا فيها،من أصحاب املصلحةوكالة ١٤الوطنية من هية التوجيتتألف اللجنة و .بشكل فعال
.ةالقضائيوالسلطةالشرطة وجهاز،مبكافحة الفساد يف البلد

من اللجنة األكثر ختصصًامن النظراء فرعية ، اليت كانت تتألف من جمموعة الوطنيةالتقنيةعالوة على ذلك، أشرفت اللجنة 
.وتنفيذهءاالستقصاعلى منهجية هية الوطنية، التوجي

يف املغربالرشوةاستقصاء الفساد الذي أجرته اهليئة املركزية للوقاية من 

ملكافحة عقب تصديق املغرب على اتفاقية األمم املتحدة ، ٢٠٠٧يف عام (ICPC)الرشوةئت اهليئة املركزية للوقاية من نِشُأ
واإلشراف عليها وتقييمها.ومكافحته الفساد ملنعالسياسات الوطنية ق مهمة تنسيا ، وأنيطتالفساد

أول استقصاء وطين تدشنيتبعها ،السرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفسادااحلكومة املغربية حتضري استهلت، ٢٠١٣ويف عام 
ج تشالرشوةمن ئة املركزية للوقاية اهليعن فساد أجرتهلألسر املعيشية  أصحاب إشراكفعال قام علىاركي . ومت اعتماد 

تمع املدين ومؤسسات تدقيق ورقابة من منظماتومؤسسات عامة ومنظماتذلك عدة وزاراتيفمبا،نيالرئيسياملصلحة   ا
.واملنظمات الدوليةوممثلني عن القطاع اخلاص

مج األمم املتحدة اإلمنائي من ساعدة تقنية لتعاون مع قسم اإلحصاء الوطين ومب ل االستقصاء األو منهجية وصممت  .  بر
اعُتمدت يف االسرتاتيجية ملغرب خاصة يف املغرب من تصميم مؤشرات الرشوة ة املركزية للوقاية من ئ اهلي وقد مكَّن االستقصاء 

الوطنية جلهود يم ا لتقي اليت تستخدم وضوعية امل دوات مقام األ ، نتظام ث وتقوم هذه املؤشرات، اليت حتدَّالوطنية ملكافحة الفساد. 
مج  املركزية للوقاية من الرشوة اآلن ة  ئ ملكافحة الفساد. وختطط اهلي املبذولة  الفساد بني كل من السكان  إلجراء استقصاءات  لتنفيذ بر
ت ومؤشرات  بدوره أيضًاوالذي سيقدم  األعمال،  وقطاع   .املعايري الدولية وإطار أهداف التنمية املستدامة تتماشى مع  بيا

يف إندونيسيا السلوكيات الفاسدة مكافحة الوطين بشأن ستقصاء اال

إىل  االسرتاتيجية الوطنية ٢٠١٢نع الفساد والقضاء عليه أصدرت احلكومة اإلندونيسية يف عام ملاملبذولةتعزيز اجلهود سعيًا
سية رقم مبوجب منع الفساد والقضاء عليه بشأن  طويلة األمد هلذه الالرؤيةتتمثل . و ٢٠١٢لعام ٥٥التعليمات الر

".النزيهةن القيم الثقافية الفساد تدعمها منظومة متكافح أمةإقامةيف: ")  ٢٠٢٥-٢٠١٢(االسرتاتيجية

وزارة التخطيط اإلمنائي الشرتاك مع وهي الوكالة الوطنية لإلحصاء،،إندونيسيايفإلحصاء لاملركزيةوكالة الُكلفتوقد  
بيناس)الوطين ، الذي يركز على الرتبية والثقافة ضاء عليهمنع الفساد والقالسرتاتيجية الوطنية بشأن  لاملؤشر اخلامس  اسقيب،  (

السلوكيات بشأن مكافحة استقصاءيسمىاستقصاءعن طريق بذلكالوكالة املركزية تقومو يف جمال مكافحة الفساد. 
.وجتربتهاالرشوةيستطلع الرأي العام يف، الفاسدة

وزارة التخطيط يف إندونيسيا إلحصاء املركزية ل وكالة المثل (املؤسسات الوطنيةمنأصحاب املصلحة ن لعديد موشارك ا
تمع املدين )وما إىل ذلكالقضاء على الفساد، وجلنةاإلمنائي الوطين مكتب الشفافية الدولية يف إندونيسيا (، ومنظمات ا

السلوكيات حة بشأن مكافستقصاءااليف تطوير ،، واألوساط األكادميية)ذلكوما إىليف إندونيسيا، ومنظمة مراقبة الفساد
ت امليدانيةإعداد ة عن يسؤولاملالوكالة املركزية لإلحصاء يف إندونيسيا تولت وقد ، الفاسدة .املنهجية ومجع البيا

كما تستخدم على نطاق أوسع يف تقييم ، يه والقضاء عل لتقييم تنفيذ إجراءات منع الفساد  هذا االستقصاء مرجعًاوُتستخدم نتائج  
.القطري ستوى  امل على  أداة التخطيط الشاملة وهي ،  ٢٠١٩- ٢٠١٥للفرتة  خطة التنمية الوطنية املتوسطة األمد يف إندونيسيا  
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عن الفساد ءالتخطيط مليزانية استقصا - ٣

وجيب أن تغطي ميزانية . د من اجلهات الفاعلة كة عد ومشار همة معقدة يلزم فيها تنفيذ العديد من األنشطة  مل ء استقصا إجراء إن 
:بعض االختيارات االسرتاتيجية وزن خاص يف حتديد التكلفة اإلمجالية ول ، مجيع األنشطة ذات الصلة عن الفساد  ء استقصا إعداد 

ة ددة للغايالفساد احملالتحقيق يف ديناميات إىل هدفيي لذاء االستقصاتاج حي - ونطاقهءاالستقصاأهداف ·
.كبرية من العيناتوكمياتاستبيان شامل إىل 

. نفسهااملقابالتومدةاحملاورينولتدريباالستبيانلتصميمالالزمالوقتعلىيؤثر هذا- االستبيانطول·
إلضافة تتؤديذلك،إىل و تأوىف للحتليلإعداد إىل الطويلةاالستبيا .بيا

املستوىعلى(مثًال،طابعه التمثيلي  و ءاالستقصامناملرغوبالنتائج  ىستو مب رهنًا- للتقديراتاملرغوبةالدقة·
املقابالت.عدد وكذلكالعينة،حجمسيتغري واملقاطعة والبلدية)،ومستوى الواليةالوطين

إجراؤها يتعنياليتاملقابالتعدد زاد العينة،حجمكرب كلما- اتالعينأخذوإطاروحجمهااتالعينتصميم·
اتالعينالختيارالالزمةاملعلوماتالعامةاتالعينأخذإطاريتضمنملوإذا. وحتليلهاصحتهامنوالتحقق
.اخلاصةالشركاتمنالعينات قوائمشراءيلزمفقداملقابالت معها،وإجراء

تمجعطريقة· تمجعطريقةتؤثر –البيا قوالبيا لوجه وجهًاتفاملقابال.  ةاستقصاء العينتكلفةعلىثريًا
الورقة ستخداماملقابالتمنبدًالاحلاسوبمبساعدةإجراء املقابالتمتإذاوحىت.  تكلفةالطريقة األكثر هي

. حملاوريناسفر تكاليفدفععدمبسببتكلفةأقلفهياهلاتفيةاملقابالتأما.  أعلىفستكون التكلفةوالقلم،
تمعجلاألرخص قةالطريا هي اليت تدار ذاتياملقابالتو  حتقق اليت اإلنرتنتعرب املقابالت. ومن بينها البيا

تمجععمليةعنالنظر بصرفو .  الربيدبواسطة  ءاتاالستقصااليت حتققهاتلكمنأكرب  وفورات والعملالبيا
.اهلاتفأولكرتوينإل االربيدأوالربيدعن طريقءإجراء االستقصاتكلفةيفالنظر أيضًاينبغيالرئيسيني،امليداين

مبصادر االستعانةتكونما(عادةبلدكليفاملتاحةالتحتيةللبنيةوفقًاأعالهاملذكورةالعواملتكلفةختتلفماوبقدر
ه ُيذلك،ومع. عامل منهاكللمتوسطحتديديتعذرالداخلية)،التحتيةالبنيةاستخداممن تكلفةأكثر خارجية قرتح أد
اجيباليتالعناصر منةمفصلجمموعة :استقصاء الفساد تكلفةتقدير عندمراعا

إدارة املشروع- ١
ءإدارة االستقصا·
أصحاب املصلحة املعنينيعقد اجتماعات مع ·
الدعممكتب ·

ءاالستقصاختطيط- ٢
أصحاب املصلحة املعنينيمعوإجراء مناقشاتاحلالةحتليل·
مفصلة عملخطةإعداد ·
الدعوة/الدعاية·

وأخذ العيناتءاالستقصاتصميم- ٣
العيناتأخذ خطةوضع·
املعريفواالختبارالتجرييبلالستقصاءعينةإعداد ·
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الرئيسيءالستقصالعينةإعداد ·
نوعيتهاوضمانالعينات تصميمتنفيذتتبع·

ءاستبيان االستقصا- ٤
االستبيانإعداد ·
تقاعدةعداد إ· وبرجمتهااالستبيانبيا
تمجعلطريقةوفقًاستبيانال اترتيب· )٤٤()وما إىل ذلك، CAPI،CATI،CAWI(مثًالالبيا

االستبياننوعيةمراقبة·
املعرفية املقابالتأساسعلىاالستبيانحتديث·
احلاجة عنداحمللية،اللغاتمجيعإىل االستبيانترمجة·

)٤٥(ءتنفيذ االستقصا- ٥

)٤٦(التجرييبستقصاءواال املعريفاالختبار·

هموتدريباحملاورينوظيفت·
امليداينالعمل·
امليداينالعملنوعيةضمان·

تمعاجلة - ٦ والتحقق منها البيا
منهوالتحققاالستبيانرجمةب·
تحترير · البيا
تصحةمنالتحقق· وترجيحهاالبيا
تقاعدةنشاءإ· البيا

ت والتقارير - ٧ خمرجات البيا
تجتميع· املعريفاالختبارمناملستنبطةاملشروحةالبيا
تقاعدة· املرجحةاملصدَّقة و النهائيةالبيا
الرموز كتاب·
املنهجيالتقرير ·
النهائيالتقرير ·
النتائجتعميم·

التقييم- ٨
التقييم·
والنتائجواملخرجاتءاالستقصاعملياتعنيتقييمتقرير ·

)٤٤(CAPI :؛ الشخصية مبساعدة احلاسوبالتاملقابCATIعرب اهلاتف مبساعدة احلاسوب؛ الت: املقابCAWIلى اإلنرتنت عالت: املقاب
.الورقة والقلمستخدام الت: املقابPAPIمبساعدة احلاسوب؛ 

ت املختارة لالستقصاءحد كبري بناًءإىل ختتلف ميزانية هذه املهمة (إجراءات االستقصاء وتنفيذها) )٤٥( .على نوع طريقة مجع البيا
استقصاء األسر املعيشية املتعدد واملعنون ISTAT-يطايل لإلحصاءاملعهد الوطين اإلبلغت تكلفة االستقصاء التجرييب الذي أجراه )٤٦(

مقابلة هاتفية جرت بواسطة التعاقد ٠٠٠١يورو ملا جمموعه ٠٠٠٥٠)، واليت تتضمن منيطة عن الفساد، ما يقرب من ٢٠١٦(األغراض 
.مع شركة خارجية
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ت عن خمصصات امليزانية ملختلف م ٢اجلدول  ويعرض  ) والتقييم تعميم  ال / التحليل و العمليات و التطوير ( ء االستقصا راحل تنفيذ  بيا
احملاورون (لالستقصاء  جلوانب التشغيلية  جناز ا أن غالبية األموال مطلوبة إل ومن اجللي عدد من البلدان.  شهده  الذي  على النحو  

ت اليت تؤدي إىل استنبا ، ) ء الستقصا ل والبىن التحتية األخرى واملعاجلة املواد و  على حنو متكرر،  ء استقصا إذا مت إجراء و . ط البيا
الحتفاظ و مبا يتناسب مع األنشطة األخرى.  مبلغ أقل  مرحلة التطوير إنفاق تقتضي فقد   جبزء صغري من املوارد للتمكن  يوصى 
ألخص – واملخرجات والنتائج ء االستقصا تقييم عمليات من  ستقبل. وتضيف  مرة أخرى يف امل ء االستقصا إجراء إن أمكن و
عن ذلك ،  عنصر املساءلة ه اخلطوة  هذ  .يف املستقبل حتسني العمليات وجتنب املشاكل وتتيح فضًال

ات الستقصاء ، والتكلفة التقريبية لكل مقابلة أجريت  االستقصاء منط  نظرة عامة على حجم العينة، و أيضًا٢يقدم اجلدول رقم  و 
منط  على الرغم من استخدام و ) ٥٠( وإيطاليا. ) ٤٩( نيجري و ) ٤٨( املكسيك و ) ٤٧( يف غرب البلقان بشأن الفساد األسر املعيشية 

ت التكلفة التقريبية للمقابال تتفاوت  ،  ) شخصية ال قابالت  امل أي  ، املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب طريقة (نفسه ء االستقصا 
بني التكاليف  االختالفات  كانت ولئن .  ) اإلقليمي املستوى املستوى الوطين مقابل ( ز اجلغرايف  ي على حجم العينة أو الرتك تتوقف  وال  

.تبقى كما هي تقريبًااملختلفة  مليزانية  ا بنود نسب  فإن  ،  تعزى إىل عوامل متعددة الفردية للمقابالت 

ا ءالستقصاخمتارة لنظرة عامة على خمصصات امليزانية وخصائص : ٢اجلدول  ءاتخمتلف استقصاتتميز 
بني السكان*الفساد 

قانالبلغرب 
)٢٠١١ (

املكسيك 
)٢٠١٥ (

نيجري 
)٢٠١٧ (

إيطاليا
)٢٠١٧ (

٪١٠٪٢٢٪٩٪٩التطوير

٪٨١٪٦٧٪٧٤٪٧٥العمليات 

٪٧٪٤٪٩٪١٢والتعميمالتحليل 

٪٢٪٧٪٨٪٤التقييم

وطينوطينوطينإقليميز اجلغرايفيالرتك

٣٠٠٢٥٠٠٠٣٨٠٦٧٣٣٠٠٠٤٣حجم العينة

الشخصية تاملقابالاالستقصائيةدراسة طريقة ال
مبساعدة احلاسوب 

املقابالت الشخصية 
مبساعدة احلاسوب 

املقابالت الشخصية 
مبساعدة احلاسوب 

املقابالت الشخصية 
/مبساعدة احلاسوب 

املقابالت عرب اهلاتف 
مبساعدة احلاسوب 

لدوالر  ٢٨٤٩٢١٤٥التكلفة التقريبية لكل مقابلة 

معايري حماسبية خمتلفة. وهي تعرض فقط لألغراض التوضيحية، إىل  ةاألربعءاتالستقصالةاهلاتفيوط  اخلطاستئجار  امليزانية لتكاليف  ت خمصصات*  استند
ت. وينبغي توخي احلذر عند إجراء املقار

ملخدرات واجلرمية)٤٧( .)٢٠١١(فيينا، : الرشوة حسب جتربة السكانغرب البلقانيفالفساد ، مكتب األمم املتحدة املعين 
املوقع . متاح على National Survey of Quality and Governmental Impact(ENCIG)،(INEGI)ا الوطين لإلحصاء واجلغرافياملعهد )٤٨(

./http://en.www.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2017: اإللكرتوين التايل
ملخدرات واجلرمية)٤٩( .)٢٠١٧(فيينا، : التجربة العامة واالستجابة الرشوة-يف نيجري الفساد ، مكتب األمم املتحدة املعين 
).٢٠١٦-٢٠١٥(استقصاء األسر املعيشية املتعدد األغراض ، ATIST-املعهد الوطين اإليطايل لإلحصاء)٥٠(
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والنميطات املدجمةوسلبيات االستقصاءات إجيابيات - ٤

منيطةإعداد الفساد أو عن خمصصاستقصاء ما إذا كان جيب إجراء فيخطيط مرحلة التأثناءمن األمهية مبكان البت 
تعد و . التجاريةاملنشآتأو املعيشيةألسر اجيرى علىأوسع ءاستقصايف تدمج)من األسئلة حول الفساد جمموعة(

أمثلة على ونزاهتها مة اإلدارة العانوعيةاستقصاءات األداء و و املنشآت التجاريةبيئة استقصاءات و اإليذاءاستقصاءات 
بني دقة ويُفاضل عمومًا،الفساد. وهلذين النهجني إجيابيات وسلبياتعنمنيطةاليت ميكن أن تشمل االستقصاءات 

ت  حية، واومشوهلا، البيا حية أخرى،والتكاليفالستدامة من  .من 

املخصصة ءات االستقصا(أ)

ستشراء(وما يرتبط به من قضا بدقةاد الفساد الفسعن املخصصة ءاتاالستقصاتتناول  السلوكيات الفاسدة الشعور 
.)وفعاليتهامكافحة الفساد وكاالتووعي ،اوإمكانية قبوهل

اإلجيابيات:

ستشرائهأسئلة مفصلة تتعلق بتجربة الفساد إدراجإمكانية بفضلالشمول · عن خصائص والشعور  ، فضًال
أحدث/أخطر احلاالت

الفساد، وحاالتملوظفني العمومينياالتصاالت  فحصالقدرة على ختصيص املزيد من املوارد  ضلفبدقة النتائج  ·
ل  حتديدًااليت ال تركز على هذا األمر ءات الستقصاخالفًا

يبونمكانية أن يركز  إ· ؛الفساد األساسية املتعلقة بتجربةاألسئلةإىل  اعلى موضوع رئيسي واحد وأن يصلوا تدرجييا
الذاكرةمن اضمحاللحيدقد  نهج ا الوهذ

، السلوكيات الفاسدةوإمكانية قبولاإلجراءات،  /اخلدماتخصائصمكانية تناول مواضيع أخرى ذات صلة، مثل  إ·
وما إىل ذلك

ءالستقصالمنهجي خمصص فرصة وضع تصميم ·

السلبيات:

يعترب عملية مكلفة النوعيةعلى عينة عالية استقصاءإجراء  ·
املخصصءالستقصاارتفاع تكلفةءاالستقصاتدامةساقد تتأثر ·
يبنيعبء على · ءالستقصاعلى اا

املدجمةالنميطات(ب)

تدرجعادة و من جمموعة أساسية من األسئلة حول جتربة الرشوة ونوع املوظف العمومي املعين. ةاملدجم النميطةتكون ت
أخرى ذات الصلة، مثل اجلرمية بشكل عام، واحلوكمة، قضاركز علىاليت تاتءاالستقصااملدجمة حول الفساد يف  النميطات

، وغريها.لاألعمااملؤسسات العامة، وبيئات نزاهةوجوانب احلياة اليومية، و 

اإلجيابيات:

ت، ءاالستقصاتصميم ووقتتوفري يف تكلفة· يندرج ضمن تكلفة من التكلفة ًاكبري ًاجزءألن نظرًاومجع البيا
)كتصميم العينات وتكلفة العمل امليداين(الرئيسي ءاالستقصا

يبنيتقليل العبء على · عدد األسئلة املطلوب اإلجابة عنهاتقليلعن طريق ا
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ت  · ت املستمدة من شرحيةإمكانية ربط البيا ءاالستقصامعها  جي ، واليتحول مواضيع مرتابطةنفسها  السكان  لبيا
)وما إىل ذلكاخلدمات العامة، ونوعيةنوعية احلياة ،مثًالالرئيسي (

ت  ال مجع  استدامة  ، سيتم ضمان  خة راس الرئيسي  ء الستقصا األسس املالية ل كون  ت عندما  · الفساد بشكل دوري عن  بيا

السلبيات:

لفساد · أشدها خطورة من أجل /خر حوادث الفساد املتصلة وأسئلة املتابعةجمموعة حمدودة من األسئلة املتعلقة 
ة مواضيع أخرى تغطي

ثري هنفسء االستقصاضمن االنتقال من موضوع آلخر ن إالتأثري احملتمل على الدقة، حيث · ميكن أن يكون له 
يبنيسلوكعلى  ثريات السياق"إىل إلضافةو . وانتباههما موضوع واحد يف ، مثًال، ذلك، فإن إدخال "

ضوع آخرت عن مو اإلجاعلى ؤثر ميكن أن ياملواضيع متعدد ءاستقصا
أو تصميم استقصاء  استخدام منط  ،مثًالهذا،  الرئيسي. وقد يعيق  ءالستقصالضرورة التكيف مع التصميم املنهجي  ·

استقصاء الفسادأهداف مع يتناسب بشكل أفضل عينة حمدد 
احلساسة كالفسادحول كيفية التعامل مع القضاحملاورين إىل اتدريب خمصص تقدمي عدم ·

املخصص والنميطة املدجمةءاالستقصابني اضلةاملف(ج)

.املدجمةالنميطات و ةاملخصصءاتاالستقصابني بعناية أعاله االختيار اليت ورد ذكرها ألسبابامجيع تقتضي

لفساد ما يليالنميطات املخصصة و ءاتاالستقصاويبني حتليل إجيابيات وسلبيات  : املدجمة املتعلقة 

حيةموليةة/الشاجلود اك مفاضلة بني هن· حية أخرىواالستدامة املتعلقة بكل اختيارمن  تستند و . من 
ولكنها ودينامياته مستقل وتسهل استكشاف تعقيدات السلوك الفاسد تصميمإىل املخصصةءاتاالستقصا

العامة مات  اخلدنزاهة/بشأن جودةعلى الدوام  ءاتاستقصاجتريالبلدان اليت  ولعل  تتطلب كمية كبرية من املوارد.  
لفساد أو غريها من املواضيع املرتبطة بشكل غري  لتضمني هذه يف االستفادة من هذه الفرصة ترغب مباشر 

. ذات الصلةوالتكاليفءاتاالستقصادة عدد بشأن الفساد لتجنب زمنيطة االستقصاءات
الغرض من نتظم مبا خيدم  شكل مساد بينبغي وضع خطط طويلة األمد لضمان وضع مقاييس للف،يف كلتا احلالتني·

.الظاهرةرصد هذه
ت املقاسة /ةالعناية مطلوبة عند مقارن· املخصصة وتلك املقاسة من خالل ءاتاالستقصامن خاللدمج البيا

. املدجمةيطات النم
إىل · نفيذ عايري تمتتثل ملجمموعة صغرية من األسئلة النميطات املنهجية، ينبغي أن تتضمن النوعيةضمان سعيًا

أن تتناول النميطات على وجه اخلصوص،،ينبغيو . )وما إىل ذلك، احملاورينوتدريب ة السريإطار(االستقصاء
.، على التوايلاملنشآت التجاريةاستقصاءات و ،املعيشيةاألسر ءات استقصاجيب دجمها يف الرئيسية اليتاملواضيع

تهءحتديد أهداف االستقصا- ٥ وغا

املنهجية اخلياراتتعتمد و . ءاالستقصايف عملية وضع واألهمهو اخلطوة األوىل أهداف االستقصاءديد من الواضح أن حت 
ت؛وتصميم االستبيان وحمتواه؛مثل تصميم العينة واختيارها(الرئيسية  م)وطريقة مجع البيا على أهداف ا اعتمادًا
)٥١(.ءاالستقصا

ملخدرات واجلرمية )٥١( االستقصائية عن اإليذاء. دليل بشأن الدراسات  ،  ألورو جلنة األمم املتحدة االقتصادية  - مكتب األمم املتحدة املعين 



42

الفساداتدلیل استقصاء

العمود توفر حمددة، و فيما يتعلق بقضاوأصحاب املصلحةستخدمني عادة احتياجات املءاالستقصاأهداف تعكس و 
ملؤسسة أو املنظمة املسؤولة عن يرتبط حتمًااالستقصاء لتايل، فإن اختيار أهداف و . االستقصاءلتطوير الفقري

شارية خاصة وكالة استقد حتتاج  و يرغب مركز أحباث جامعي يف اختبار نظرية حمددة حول الفساد.  . فمثًال، قداالستقصاء
عمال جتارية يف بلد معنيتقييم خماطرإىل   معلومات أساسية إىل  وقد حتتاج مؤسسة حكومية.  الفساد لعمالئها أثناء القيام 
الوكاالت اإلحصائية يف حالة و . رادعةخدمات عامة حمددة من أجل تطوير سياسات وقائية أو يفمستوى الفساد عن

ت عامة عن مدى انتشار هذه الظاهرةيف عادة فساد عن استقصاء إجراء من لرئيسي اهلدف ايكمن، الوطنية تقدمي بيا
، على سبيل املنشآت التجاريةاألفراد أو  (املستهدفة  السكانية  اختيار الفئة  االستقصاء  حتدد أهداف  و الرئيسية.  وخصائصها

املستخدمني أيضًاتراعيلى وجه اخلصوص، أن الوطنية، عاإلحصائية للمكاتبينبغي و إلجرائه. والطريقة املنهجيةاملثال)
.الستقصاء الفساد عند التخطيط وأصحاب املصلحة اآلخرين 

ُتترتجم و  نتائجه  أيضًااالستقصاء حتدد أهداف و مفاهيم ملموسة وأكثر حتديداً. إىل االستقصاء أهداَفاالستقصاء غا
عن احتياجات املستخدمني من البيا الستقصاء ل اف الشاملة  يعكس تصميم املنهجية األهد اإلحصائية وتضمن أن  ت. ، فضًال

:ت التاليةاألهداف والغاالُقطري أهداف التنمية املستدامة على املستوى تطبيق يضطلع به لاستقصاء دد حي أن ميكن و 

ت لتقييم  إنتاج- ءاالستقصاأهداف  · موعات المدى  بيا سكانية تعرضًاانتشار الرشوة وأكثر القطاعات وا
للفساد الدولةاستجابة هلا و 

ت االستقصاء· :غا

o املختارفهم مدى انتشار الرشوة يف القطاع
o  الدخل، و اجلنس،  و العمر،  و اجلغرايف،  التقسيمحسب  (يةموعات السكانادراسة مدى انتشار الرشوة بني

ت التجارية أو)وما إىل ذلك )وما إىل ذلكاحلجم، و القطاع االقتصادي، (حسب خصائص الكيا

o"الرشوةآلياتاستكشاف طريقة العمل و "
o التجاريةاملنشآتالرشوة لألفراد أو تكلفةتقدير
o الرشوة حبوادثاملختصةلسلطات اإبالغتقييم احتمالية
o الرشوةحبوادثاملختصةلسلطات اإبالغحتديد العوائق اليت حتول دون

ألن البلدان  ، وضع عدد من املؤشرات بشأن عدة٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام "مظلة"حتت هاطُلب منقد ونظرًا
. )مثل الفساد ومدى رضا املواطنني عن اخلدمات العامة(املؤشرات قد تكون مرتابطة يف بعض األحيان فإنمواضيع، 

ستكشاف إمكانية اجلمع بني  ف،  كذلككان األمر  إذاو  اليت مية املستدامة  لتنف ااهدأمؤشرات خمتلفة من مؤشراتيوصى 
االستفادة يفاألخرية  عن جتربتهم  الراضنينسبة السكان  :  ٢-٦-١٦املؤشر مثًال،(هنفسءاالستقصامماثلة يف  واضيعمب تتعلق

).العامةمن اخلدمات 

تاهلدف األساسي املقرتح و إىل إلضافةو  أخرى  افًافيما إذا كانت ستعاجل أهدتبتذات الصلة، ميكن للبلدان أن الغا
لرشوة يف لالتصديأيضاً، إىل جانب استقصاء العينة الوطينأن يشمل ميكنو من أجل تغطية احتياجات وطنية حمددة. 

.أسئلة للتحقيق يف الرشوة يف القطاع اخلاصمثًال،القطاع العام
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نوع اجلنس والفساد

مكتب األمم املتحدة املعين اليت يدعمها قصاءاتالستها االفساد، مبا فيعن الوطنية ءاتاالستقصانتائج العديد من تشري 
ا الرجاء والنساءيف  يف كثري من األحيان  وجود اختالفات  إىل  ،ملخدرات واجلرمية م لهالفساد وجتربتهإىل  الطريقة اليت ينظر 

ثرهم  به. و

. كلتيهماالعامة والعائليةياة يف احلعندما يشاركون تباين جتارب الرجال والنساء إىل االختالفات هذهتعزىقد و 
األساسيات على رعاية األطفال وكبار السن، فإن احتمال تعرضهن للفساد يف القائماتعادة النساء هن كانتوملا

ن اليومية يف  وما يثري االهتمام واخلدمات العامة أكرب من احتمال تعرض الرجال له. التعليم والصحةجماالت تفاعال
ختالف  نوع الرشاوى املطلوبة  كانهو ما إذا  كذلك أو الشخص الذي ومياملوظف العمجنس  نوع  وحجمها خيتلف 

(أ).اعامًايشغل منصب

ت خاصة باستنباطومبا أن البعد اجلنساين للفساد ال يزال غري مفهوم بشكل جيد، فإن  مرألاجلنسني عن الفساد نوع بيا
حةعلى األدلة  ضروري لتسهيل عملية وضع السياسات القائمة   كانت ملاو .تطوير مناهج جنسانية حمددة ملكافحة الفسادوإل

ت جنسانية  إلجيادمناسبةهج غري املباشرة لقياس الفساد ليست  النُّ  فإن ،لسياساتيف جمال ااألدلة املطلوبة لصياغة استجا
تميكن أن تربز بدقة البعد اجلنساين للفساد يف مجع وحدها استقصاءات العينة . البيا

:عنداستقصاءات الفساد يف ايننظور اجلنساملدمج نبغييو 

ويف ختطيط االستبيانءاالستقصاواملنظور اجلنساين يف أهداف الشواغل اجلنسانيةدمج ينبغي –تصميم االستبيان
صلة حسب اجلنس مجيع األسئلة ذات التفصيل يشمل دمج األسئلة اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني و هذا . و وتصميمه

يبنيجنس كل من مراعاة،املثالعلى سبيلفيجب، . ءاالستقصايف  والتأكد من أن قائمة ؛نيوظفني العموميواملا
جيب و ؛اإلجراءات اإلدارية تعكس جتربة كل من الرجال والنساء عند التعامل مع اإلدارة العامةني و/أووظفني العموميامل

املنشآت جنس ممثلي إدراج و ؛اخلدمات اجلنسيةأومن خالل اخلدمات سواًءالرشاوىفعدطريقةإمكانية حتديدإدراج 
.هافيومناصبهمالتجارية

بتفاصيل إحصاءات موثوقة لكل من الرجال والنساءيتيح استنباط  التأكد من أن تصميم العينة  ينبغي  –اختيار تصميم العينة
.هادفنوعي جنساين حتليل جراء ة إلسب اخلصائص األخرى املطلوبوتقسيمها حبكافية 

،القائمة على نوع اجلنسبنوع اجلنس والقوالب النمطية املتعلقةقضا القياسمعاجلةينبغي–واملوظفنيتدريب احملاورين
تعلىاحملاورين وتدريبهم للحصولاختيارمن األمهية مبكان احلساسة؛ و األسئلةمعالتعاملجانب كيفيةإىل  قةموثو بيا
.احملاوريناختيارعنداجلنسنيبنيالتنوع. ويفضلاجلنسنيعن 

املقابلة أثناءالتامةالسريةضمانينبغي و عشوائيبشكلمقابلتهمتتمالذيناألشخاصاختيارينبغي–املقابالتإجراء
.)املقابلةأثناءاألسرةأفرادمنآخرفردأيينبغي حضورالأنهأي(

منهجيالفساداستشراءومؤشراتالتجاربمجيعيفاجلنسنيبنيالختالفاتحتليل اينبغي–التحليالتإجراء .احتليًال
اإلجراءات اليتأو/والقطاعاتحتديدجيباجلنسني:بنيالفوارقتراعيالفسادملكافحةسياساتوضعمثًالفيقتضي

والنساء للرجالاملختلفةالسلوكياتوحتديدء؛جرااإلأو/واملوظفحسبخمتلف،بشكلوالنساءالرجاليتعامل معها
م و احلكومةيف هؤالء الرجال والنساء وثقة،احملتملةالفسادمكافحةوسلطاتلفساداإلبالغحيال  . هلانظر

نيجريأفغانستان و يفالعينة عن الفسادءات  استقصاعلىأجريتبنوع اجلنساملتعلقةالتحليالتعلىأمثلةثالثةيليوفيما
ملحوظًاالرشوةانتشارن مدى أالبيانيةالرسومتظهرو . خمتلفةسنواتيفغرب البلقانو  يبني بنيعادة ما خيتلف اختالفًا ا
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ثالذكورمن مع ضباطاتصالعلىيكونونعندماملحوظبشكلالنساءمنأكثرالرشاوىالرجاليدفعفمثًال،. واإل
الرشاوىيف دفعأكربخماطرالنساءتواجهأخرى،حيةومن.  أفغانستان)يفليس(ولكنقانغرب البلو نيجرييفالشرطة
).يفليس(ولكنالبلقانغربو أفغانستانيفواألطباءنيمرض مليتصلنعندما نيجري

املوظفنيمنمعينةفئات وحبسباجلنسنوعحبسبالفسادانتشارنسبة 
)٢٠١٠(البلقانغرب إقليميف

معينةفئات وحبسباجلنسنوعحبسبالفسادانتشارنسبة
)٢٠١٢(أفغانستانيفاملوظفنيمن

).٢٠١٣(فيينا، الرشوة حسبما أبلغ عنها الضحا: أفغانستانالفساد يف ، واجلرميةملخدراتاألمم املتحدة املعين مكتب املصدر: 

الشرطةضباط
األطباء

املمرضون
القضاة/املدعون العامون

حمصلو الضرائب
موظفو تسجيل السيارات

موظفو املرافق العامة
املعلمون

٪صفر٪٢٪٤٪٦٪٨٪١٠٪١٢٪١٤

ملخدرات واجلرميةاملصدر:  ).٢٠١١(فيينا، السكان الفساد يف غرب البلقان: الرشوة حسب جتربة ، مكتب األمم املتحدة املعين 

٪صفر٪١٠٪٢٠٪٣٠٪٤٠٪٥٠٪٦٠٪٧٠

القضاة
املعلمون/املدرسون

(ANP)ضباط الشرطة 

حمصلو الضرائب/اإليرادات

املرافق العامة
املمرضون/املسعفون

األطباء

الذكور 

ث اإل

الذكور 

ث اإل
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معينةفئات وحبسباجلنسنوعحبسبالفسادانتشارنسبة
) ٢٠١٦(نيجرييفاملوظفنيمن

٪صفر٪٢٠٪٤٠٪٦٠

).٢٠١٧(فيينا، التجربة العامة واالستجابة :الرشوة-نيجري الفساد يف ، واجلرميةملخدراتتحدة املعين املاألمم مكتب املصدر: 
مج األمم املتحدة اإلمنائي(أ) Grassroots Women's Perspectives on Corruption anding Beyond the State:See، بر

Anti-Corruption)٢٠١٢.(

املناسبة ءاختيار طريقة االستقصا- ٦

ت تسجيلوأساليب ءاتاالستقصاأمناطنظرة عامة على (أ) البيا

:االستقصاءالسكان املستهدفني يفابالت مع إلجراء مقمن األساليب التالية ُيستخدم أءاالستقصامنط حيدد 
لوجه· املقابالت وجهًا
املقابالت اهلاتفية·
) واحلاسوبيةيةالربيدءاتالستقصاا(ك ذاتية اإلدارة الاملقابالت ·

يبنياحملاورينالتفاعل املباشر بني علىنان األولياالطريقتوتنطوي لثالثة، بينما تسمح الطريقة ابرمتهاالستقصاء خالل وا
.احملاِورمباشرة دون التفاعل مع ءاالستقصاأسئلة ن إلجابة عللمجيبني

احلاسوباملقابالت مبساعدةاعتمادإجراء املقابالت عن طريق  أمناطدة نطاق  زإىل  تكنولوجيا املعلوماتتطوروقد أدى  
(CAI)  .ستخداماحلاسوباملقابالت مبساعدةوتسهل تقنيات االستبيان ترتيب  برجميات حاسوبية لتكييفعملية املقابلة 

ت املقدمة. بناًء ت، احلاسوباملقابالت مبساعدةمنط عند استخدام ليس من الضروري، و على اإلجا إدخال بيا
يف االستبيان هو موجود مما أسئلة أكثر تعقيدًاتسلسل اعتمادأيضًاهذه التقنيات وتتيح كعملية منفصلة. ءاالستقصا

ت املختلفة لكل تسجيل ق ائطر وميكن حتديد)٥٢( الورقي. :كما يليءاستقصامنط البيا

لوجه· :طرائق املقابالت وجهًا

o الشخصية مبساعدة احلاسوباملقابالت (CAPI) -ت  احملاِورويسجل اتتم املقابلة شخصي اإلجا
من استخدام (احلاسوب على  .)الورقة والقلمبدًال

ملخدرات واجلرمية )٥٢( دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء. ،  ألورو االقتصادية  جلنة األمم املتحدة - مكتب األمم املتحدة املعين 

ضباط الشرطة

القضائيون/املدعون العامونالقضاة/املوظفون 

وظفو تسجيل السيارات/رخص القيادةم

حمصلو الضرائب/اإليرادات

موظفو املرافق العامة

املعلمون/احملاضرون

األطباء/املعاونون الطبيون

الذكور 

ث اإل
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o ستخدام الور لوجه ويكتب  -(PAPI)قة والقلماملقابالت  ت على احملاِورتتم املقابلة وجهًا اإلجا
.ورقة االستبيان

:املقابالت عرب اهلاتفطرائق ·

o املقابالت عرب اهلاتف مبساعدة احلاسوب (CATI) -  ت احملاِورويسجل  اشخصيتتم املقابلة اإلجا
من استخدام (احلاسوب على  )٥٣(.)الورقة والقلمبدًال

:اائق املقابالت اليت تتم ذاتير ط·
oاملقابالت عرب اإلنرتنت مبساعدة احلاسوب(CAWI)–يبون عرب ءاالستقصااستبيان جيمع ا

.ستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور شخصيتنياإلنرتنت

يب  جييب  بينما  ،  خصيًا، ميكن إجراء املقابلة ش فمثًال.مبهمًاء االستقصا أمناط يف الواقع، ميكن أن يكون التمييز بني  و  مباشرًةا
لصوت، بينما ميكن إجراء املقابالت اهلاتفية  ستخدام جهاز لوحي أو هاتف ذكي. وقد تكون  املقابلة عرب اإلنرتنت مدعومة 

يبني ستخدام التسجيل اآليل، مما يدفع أيضًا ستخدام لوحة مفاتيح إىل  ا . إدخال الردود 

املختلفةءاالستقصاألمناطواألثر احملتمل ءالستقصاأنواع اخلطأ يف ا(ب)

ثري مباشر أو غري مباشر ملا قد يكون له منالفساد، ات عنءاالستقصاأحد العناصر اهلامة إلجراء ءاالستقصامنط عد ُي
ت ودقتها.  ر رئيسية عند اختيار خصوصًاينبغي النظر و على البيا :مااستقصاء عينةمنط يف ثالثة آ

خطأ التغطية- ١

خطأ التغطية عندما يستبعد إطار يقعميكن أن و . موعة املستهدفةاإطار العينة الذي ال ميثل فيه دى املخطأ التغطية هو 
ومن املرجح أن  .  )تغطية مفرطة(عناصر غري مستهدفة  يشملأو عندما  )نقص يف التغطية(اهلدف  من  عناصر  الالعينة بعض  

التغطية املفرطة و )، عناوين املنازل اجلديدةالقائمة مثًال، عندما ال تتضمن يف التغطية (لنقص مثل ااإلطارعيوبتفضي
تقديراتيفاإلجحافإىل )، أماكن أخرىإىل األشخاص املتوفني أو الذين انتقلواعندما تتضمن قائمة األفراد (مثًال، 

دة  إىل  و أو احلد من موثوقيتهاءاالستقصا عرب اإلنرتنت واهلاتف ءاالستقصامنطي  ت. ويعاين كل من  تكاليف مجع البياز
لوجه عادًةنقص يف تغطية امن  )٥٤(.تغطية أكملما تكون ذات لسكان، يف حني أن املقابالت وجهًا

االستجابةعدمخطأ- ٢

دة العينة ) عدم االستجابة الكلية، عندما ال ميكن إجراء مقابلة مع وح١(:رئيسيان لعدم االستجابةشكالنهناك 
ا ال تستطيع املشاركة يف  التجاريةاملنشآتاألفراد أو  إما( ا، أوءاالستقصا) أل ال ميكن االتصال فيه، أو  املشاركةترفضأل

)٥٥(فقط.ا عدم االستجابة اجلزئية، عند اكتمال االستبيان جزئي)٢(وا؛

عدم يعزىل عدم االستجابة الكلي. فقد الرئيسية ملعدمن بني األسبابا وعدم االتصال وحدة العينة يعترب الرفض و 
ة منزل فارغ. أما حاالت الرفض ر أو زاهلاتفيعن طريق االتصال ،العثور على وحدة العينةةصعوبإىل االتصال مثًال

.املرجع نفسه)٥٣(
)٥٤(specific selection and measurement bias”, discussion paper (The Hague, Statistics-et al., “Disentangling modeBart Buelens

Netherlands, 2012).
)٥٥(national research”-lems and promise of victimization surveys for crossJames P. Lynch, “Prob مكتب األمم املتحدة املعين ؛

.دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء، ألوروجلنة األمم املتحدة االقتصادية -ملخدرات واجلرمية
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ء تقصااالسوعدم الثقة يف غرض  ءاالستقصاوضوع مب الوقت وعدم االهتمام توفر عدمفتعزى، على النقيض من ذلك، إىل
يبوالشك يف مسألة عدم الكشف عن هوية  )٥٦( .ا

خصائص جمموعةالختالفيف النتائج يف ظروف معينة،  يقع إجحافقد  ،  ءالستقصاعلى اأفراد خمتارون  جييبعندما ال  و 
يبني يبني يف  وغري  ا لنسبة ملتغري االهتمام  ًاظهر أمناطالغالب، وقد ُتا من و .  )فة من الفساد تلخم كانتشار أشكال(متباينة 

.االستجابةيف مرحلة التقدير، ويرتبط حجمه مباشرة مبعدل عدماإلجحافالصعب للغاية تصحيح هذا 

ركز االمتياز املشرتك بني مكتب األمم  التابع مل الفساد قياس أدوات مستودع يشملها اليت احلالية عن الفساد  ءات االستقصا تبني  و 
ملخدرات واجل  لوجه اال معدالت أن ، رمية واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا املتحدة املعين  بني  ما ( ستجابة للمقابالت وجهًا

، يف املتوسط،  ) أعلى يف املائة ٨١و يف املائة ١٤ما بني  ( احلاسوب مبساعدة اهلاتف عرب املقابالت و )  يف املائة ٩٥و ائة امل يف  ٦٥
االتصال  ولعل ) ٥٧( ). يف املائة ٢٧و يف املائة ١٤ما بني ( احلاسوب ة اعد مبس اإلنرتنت عرب لمقابالت معدالت االستجابة ل من 

وتربهن بعض األدلة مع ذلك على  . هو أحد أسباب هذا االختالف حماِور مع  )  املقابلة الشخصية عن طريق اهلاتف أو  ( املباشر  
ت طرائق أن  احلساسة.  ضا عند التعامل مع الق االستجابة اجلزئية من معدالت عدم تقلل غري الشخصية ميكن أن مجع البيا

) ٦٠( . وحاالت اإلجهاض ) ٥٩( لدى املراهقني والتدخني ) ٥٨( وقد ثبت ذلك يف حالة تعاطي املخدرات غري املشروعة، 

خطأ القياس- ٣

قيام على احتمالكما يؤثر ،  ءاالستقصاعلى مشاركة الوحدات اليت مت أخذ عينات منها يف يؤثر نوع منط االستقصاء 
يبني لوجهاملوالتحفيز خالل  احملادثة  ؤدي  ت. "قد  اليت تعرضوا هلاتجربة الفساد بإلبالغ  ا استحضارإىل  ، مثًال،قابلة وجهًا

هلاتف هلا  و ذايت.  ءاستقصامنه أثناء استيفاءاألحداث بشكل أفضل   ضئيًاليبدو أن إدارة املقابلة  ثريًا على اإلبالغ  تؤثر 
ملقابالت الشخصية استخدام  أفضل عنديتم بشكل ملسائل احلساسة أن اإلبالغ ، يف اآلن ذاته،يبدوو )٦١(."مقارنة 

يبنياحملاِورويف الواقع، قد مينع وجود  )٦٢(لوجه.املقابالت وجهًاه عند إجراءالذايت منء  االستقصاإجراءات   من الكشف ا
.عيااجتماومذمومةعترب قضية حساسة للغاية يالذيعن جتربة الفساد، 

ملخدرات واجلرمية )٥٦( دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء. ،  ألورو مم املتحدة االقتصادية  جلنة األ - مكتب األمم املتحدة املعين 
national-James P. Lynch, “Problems and promise of victimization surveys for crossلالطالع على مزيد من األمثلة، انظر )٥٧(

research” and Jan van Dijk et al., Final Report on the Study on Crime Victimization (Tilburg University, 2010).
)٥٨(,Public Opinion Quarterlynterview mode effects in surveys of drug and alcohol use: a field experiment”,William S. Aquilino, “I

vol. 58 (Oxford University Press, 1994), William S. Aquilino and L.A. LoScuito, “Effect of interview mode on self-reported drug use”,
Public Opinion Quarterly, vol. 54 (Oxford University Press, 1990); Susan Schober et al., “Effects of mode administration on reporting

on drug use in the NLS”.
)٥٩(,Annals of Epidemiologyrangeau and Ward Kay, “Reports of smoking in a national survey”,Angela Brittingham, Roger Tou

vol. 8. (American College of Epidemiology, 1998).
)٦٠(n of audioues: design and implementatioLessler, J. T. and O’Reilly J.M., “Mode of interview and reporting of sensitive iss

computer-assisted self-interviewing” (1997); London, K. & Williams L., “A comparison of abortion underreporting in an in-person
interview and self-administered questionnaire” (1990).

)٦١(national research”-rveys for crossd promise of victimization suJames P. Lynch, “Problems an.
)٦٢(, Research Study No. 132 (London, Home Office Research and PlanningThe 1992 British Crime SurveyMayhew et al,Pat

Unit, 1992); Catriona Mirrlees-Black, Domestic Violence: Findings from a New British Crime Survey Self-completion
Questionnaire, A Research, Development and Statistics Directorate Report (London, Home Office, 1999; James P. Lynch,

“Problems and promise of victimization surveys for cross-national research”.
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يبني اجتماعيا وينشأ االحنياز ملا هو مستصوب  ت عند تقدمي من ارتياح ا آخر، قد يؤدي  ومن جانب ) ٦٣( . اجتماعيا مقبولة إجا
عندما ، الرشاوى حبوادث عدم اإلبالغ إىل يبني من كشف اهلوية أو اخلجل اخلوف  أو يتحدثون معه  احملاِور يواجهون خصوصًا
يبونالتفاعل االجتماعي إىل تقليل احملاورغياب أخرى، يؤدي حية ومن . مباشرة .املعايري االجتماعيةمراعاة فيحبذ ا

ء االستقصامنطاالعتبارات اليت جيب أخذها يف احلسبان عند اختيار(ج)

كان أ سواء ( االستقصاء م ونوع تصمي ، إلجرائه واملوارد املتاحة ، ء االستقصا النظر يف نطاق منط االستقصاء اختيار يتطلب 
االحنياز ملا هو  و والسكان املستهدفني، واملعلومات املدرجة يف إطار أخذ العينات املتاحة، )، مدجمًةأو منيطًةًاخمصص ًءاستقصا 

ت احملددة ميكن أن ت أمناط أن االلتفات إىل من املهم أيضًاو االستجابة املطلوب. ومعدل اجتماعيا مستصوب  قلل  جتميع البيا
يف املرحلة  االستقصاءات خمتلفة من  أمناط ، ميكن اختبار  ووجيهًاعندما يكون األمر ممكنًاو . تعظمها أو  من حصول أخطاء معينة  

. الهتمام ا ل حم املتغري الرئيسي  وهو احملتمل على قياس الرشوة،  التأثري الوقوف على التجريبية من أجل  

لوجهيقتا املقابلة طر  ستخدام الورقة والقلمو احلاسوبخصية مبساعدة املقابالت الش(وجهًا من  النتقل)املقابالت 
يف ٩٥ويف املائة ٦٥بني ما (األخرى ءاتاالستقصاأمناط معدالت استجابة أعلى من تحقيق ثري التغطية، مما يسمح ب

ملعلى ذلك،  عالوة  و )٦٤().املائة . ويف الوقت نفسه، زيد من املرونةميكن خالهلما السيطرة بشكل أكرب على املقابلة والتمتع 
ن تتطلب ثري القياس من خالل متكنان من الوقت واملال و الكثري من الطريقتان ها تجربة بعلى اإلبالغ التأثري تعزيز 

ثري  .اجتماعيا االحنياز ملا هو مستصوب  الفساد بسبب 

على  لسيطرةتسمح  اهلاتفية مبساعدة احلاسوبلةاملقاب لوجهاملقابالت  وهي أقل تكلفة من،املقابلةع  وضجيدًا . وجهًا
لنسبةيطرح،  )ال سيما بني الشباب(تزايد االعتماد على اهلواتف احملمولة  بيد أن   ألخذ عينات عشوائية من أرقام  مشكلة 
.نقص يف التغطية وعدم االستجابةإىل األرضية، مما يؤدياهلواتف

معدالت إبالغ  يف معاجلة اجلرائم احلساسة، مثل الفساد، وحتققمةهي قيِّحلاسوباملقابالت عرب اإلنرتنت مبساعدة ا
إىل أيضًايف هولنداأجري اإليذاءكبري بشأن ءاستقصاأشارو لتكلفة. من حيث اميزة إضافية يف اآلن ذاته تقدم و عالية، 

ألمناط مقارنًةرتنت مبساعدة احلاسوب ناإل املقابالت عرب منط كانت أعلى عند استخدام إليذاءاإلبالغ تأن مستو
املقابالت عرب اإلنرتنت يف  املبلغ عنها  اإليذاءت  مستوقد يعزى ارتفاع"، فإنهك وآخرونايفان د لسيد  لووفقًا)٦٥(األخرى.

يبنياحنياز) ١(: إىلمبساعدة احلاسوب ذاء؛اإليللمزيد من أولئك املشاركون تعرضبسبب عدم االستجابة، حيث ا
ثري األسلوب" احلقيقي حيث تؤديو)  ٢( ت  إىل  مانوعًااإلنرتنت  عرب  املقابالت  " ، ضحا اجلرميةمن قبلأعلى  استجا

يبنيرمبا ألن   ة تغطية د ميثل مشكلة، فإن زال يزال  كان عدم االستجابة  ولئن)٦٦(".احملاِورم حتت سيطرة  ال يشعرونا
نتائج أفضل يف املستقبل. ومن الضروري إجراء اختبارات مكثفة قبل استخدام طريقة إىل نديؤ ساواستخدامهاإلنرتنت

)٦٧(.اإليذاءءستقصاال مقابلة فردية أو جزئية نمط ك املقابالت عرب اإلنرتنت مبساعدة احلاسوب

specific selection and measurement bias”; Dillman et al., Internet, Mail, and-ing modeBart Buelens et al., “Disentanglانظر أيضًا)٦٣(
Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method, 3rd Edition, Wiley 2009; Edith de Leeuw, “To mix or not to mix data collection
modes in surveys”, Journal of Official Statistics, vol. 21, No. 2. (2005); Allyson L. Holbrook, Melanie C. Green and Jon A. Krosnick,

“Telephone versus face-to-face interviewing of national probability samples with long questionnaires: comparisons of respondent
satisficing and social desirability response bias”, Public Opinion Quarterly, vol. 67, Issue 1, (Oxford Academic, 2003), pp. 79–125.

ملخدرات س الفساد التابع ملركز االمتياز مستودع أدوات قيا)٦٤( واجلرمية واملعهد الوطين لإلحصاء  املشرتك بني مكتب األمم املتحدة املعين 
.قيد اإلنشاء)ين املوقع اإللكرتو (واجلغرافيا

)٦٥(Final Report on the Study on Crime VictimizationJan van Dijk et al.,.
.٢٧و٢٦الصفحتان املرجع نفسه، )٦٦(
)٦٧(VictimizationFinal Report on the Study on CrimeJan van Dijk et al.,.
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املقابالت الشخصية  / احلاسوب ملقابالت عرب اهلاتف مبساعدة  االستعانة (على سبيل املثال، ق املختلطة التسلسلية ائ الطر 
التصال عند  مبساعدة احلاسوب  املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب وإجراء  ، الفرز قسم  و ء االستقصا تقدمي  األول، و القيام 

جمموعة  والتكيف مع احتياجات ء االستقصا تقليل تكاليف على ميكن أن تساعد ) فقط ملتابعة أولئك الذين عانوا من الفساد 
ت يف  العينة مع أي تغيري الحق هناك خماطرة يف فقدان  ، ولكن من السكان حمددة مستهدفة  قد ال يتابع  ، مثًال( أداة مجع البيا

يبون  ) ٦٨( ). املقابالت عرب اهلاتف مبساعدة احلاسوب طريقة  إىل  املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب تغيري طريقة املقابلة عند ا

العينات أخذاعتبارات- ٧
ثري كبري على النتائج النهائيةملنهجيةيكون أن ميكن املفاهيم األساسية يناقش هذا القسمو . لالستقصاءاختيار العينة 

ا االعتبارات عنعامة حملةاملرتبطة بتصميم العينة واخلطأ يف العينة ويقدم  ءاالستقصاعند حتديد حجم عينة الالزم مراعا
حول طر أكثر  لالطالع على مناقشةو )٦٩(.بشكل عام ت  ائق أخذ العينات وطر ائتفصيًال األسرءاتالستقصاق مجع البيا

التجارية اليت تستهدف القطاع  ءاتالستقصالو ؛اجلزء الثالث من هذا الدليلاالطالع علىيرجى بني السكان،املعيشية
.اجلزء الرابعاالطالع علىيرجى االقتصادي، 

ات تصميم العين(أ)

املصممة ألغراض غري قياسعينات الو العينات املصممة لقياس االحتماليات: إىل فئتني عامتني مهااتينالعينقسم تصميم
تقدملتايل  من وحدات العينة، و معلومات متثيليةات، بتجميعياالحتمالنظريةإىل  تسمح األوىل، املستندةو .  اتحتماليال ا

ت اليت اتحتماليال ااملصممة ألغراض غري قياسعينات توفر الو . كملهمالسكان املستهدفني استنتاجات حول  البيا
لضرورة ال  .كافةالسكان  متثل 

من  كل وحدة وى  اتتس"أخذ عينات عشوائية بسيطة"، حيث لقياس االحتماليات يف اختيار العينة ق ائطر أبسط وتكمن
مقارنةعدة عيوب  فإن هلا،  احنيازهاوعدم  تهابساطلالطريقة جذابةولئن كانت هذه  .  اختيارهاوحدات العينات يف احتمالية

وقد تكون، إقليم وطين تكون مكلفة للغاية، حيث ميكن أن تنتشر العينة على نطاق واسع على فقدق األخرى: ائلطر 
موعات املستهدفة قدال كافياً.ممثلة متثيًالتكون ال عينة ضعيفة مبعىن أن بعض ا

ًاشخص٦٠امرأة، فإن أخذ عينة عشوائية بسيطة من ١٠٠رجل و١٠٠من يتألفونان على سبيل املثال، إذا كان السك
و٥٥رجًال، أو ٦٠يفضي إىل اختيارميكن أن من هؤالء السكان  نساء متثيًالالعدم متثيللن يؤدي و نساء. ٥رجًال

يف على و ، بل سبحو لسكان عن النساء من ا تقديرات غري موثوقة احلصول على إىل هذه العينات كافيًا قد يؤثر أيضًا
لنسبة فقد تكونمثًال، إذا كان معدل انتشار الرشوة أقل بني النساء منه بني الرجال، و مجيع السكان. إىل التقديرات 

.قيقيةهذه العينة أعلى من القيمة احليفالسكان هذا املؤشر جلميعاملستنبطة من اتتقدير ال

شرائح خمتلفة ويتم إىل حيث يتم تقسيم اإلطار - ات العشوائية الطبقية" "أخذ العين ق أخرى، مثل ائ طر حيبذ اتباع ، وعليه 
. ورغم أن واملنشآت التجارية الفساد اليت تستهدف السكان يف استقصاءات – من كل طبقة ) ٧٠( عينة عشوائية استخالص 

ا تعتمد أيض يف شرائح طبقية ددة  ، مثل التمثيل الصحيح للمجموعات احمل العديد من املزا ملنهجية أخذ العينات هذه   على  ًا، فإ
. هذا اإلطار وضع ة تكلفة د ز إىل  وجود إطار معقد حيتوي على معلومات إضافية شاملة ضرورية لتكوين الطبقات، مما قد يؤدي 

، اإليذاءالستقصاءات بشأنيف قياس النمط املختلط لدد واالحنيازاحملاالختيارللحصول على املزيد من املعلومات عن )٦٨(
.”Bart Buelens et al, “Disentangling mode-specific selection and measurement biasانظر

ملنشورات )٦٩( .ن هذا الدليل، انظر املرفق الرابع ماستقصاءات العينةاملبادئ التوجيهية الدولية إلجراء عن للحصول على قائمة 
ستخدام أخذ عينات عشوائية بسيطة أو طر من العينة العشوائية أخذميكن )٧٠( .ق احتمالية أخرى ائداخل كل طبقة 
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و٣٠ميكن استخالص عينة عشوائية تتكون من  أعاله،  الوارديف املثالو  حسب  شرائح  إىلالسكان  مّسُِقإذا  امرأًة٣٠رجًال
مناسبًامتثيل كل جمموعةإىل  اجلنس، مما يؤدي لرشوة،متثيًال موعتني فيما يتعلق  لالختالفات يف األمناط بني ا من . ونظرًا

أال تتباين التقديرات يف هذه العينة.احملتمل 

ى:يلي بعض تصاميم العينات الشائعة األخر فيماو 

، واختيار عينة )جمموعات(جمموعات فرعيةإىل تقسيم السكانعلىالطريقة العنقودية ألخذ العيناتتقوم·
موعاتعشوائية من هذه  ة.خمتار جمموعةمجيع الوحدات يف كل مع  مقابلة إجراء و ،ا

من اختيار عينة يف مرحلتني متتاليتني أو أكثر. ومن األمثلة الشائعة علىعلى مرحل متعددةأخذ العينات  يقوم·
املناطق اجلغرافية مث أخذ عينة منهجية من  األقاليم/عينة عشوائية من سحبمتعددةراحل على مأخذ العينات 
.كل منطقة يف املرحلة الثانيةاملساكن داخل

أخذ العيناتيف طأ اخل(ب)

ت أخذ العينايف  خطاء  تنجم األ و أخذ العينات.  وخطأ يفخذ العينات  خطأ ال يتعلق :  نوعان مهاءاتاالستقصااخلطأ يف  
خذاليت ال تتعلقخطاء األ عينة. أما المجيع السكان من بشأناالستنتاجات أنه جيري استخالص ليقني يف عن عدم ا
خذ العينات، وتشمل البالغات اخلاطئة من جانب فتعزى إىل العينات  يبني.أسباب أخرى ال عالقة هلا  ميكن أن و ا

معةاحلساسة ملعلومات الطبيعة نظرًاالفساد استقصاءات  أمهية كبرية يف هلذه األخطاءتكون  .ا

مباشرة وتتوقفأخذ العينات قابلة للقياس الكمي  يفخطاء  األخذ العينات، تكون  اليت ال تتعلقخطاء  األ وعلى خالف
من تصميم م للعينات ضعلى أنه النسبة بني تباين أخذ املقيِّ(DEFF)ثري التصميم ويُعرَّف. تصميم العينة وحجمهاعلى 

ملدى املؤشر مقياسًايوفر هذا و . حلجم عينة حمددةالبسيطةأخذه للعينات عند أخذ العينات العشوائيةنة حمددة وتباينعي
ستخدامه عند تقييم تصميم العينة، إذا كانت األموال واملوارد متاحةكفاءة اسرتاتيجية حمددة ألخذ العينات، .ويوصى 

ما يكون أخذ العيناو  ثري التصميم أقل من  جذابةت الطبقية طريقة  عادًة ظروف يف ظل)واحد(١، حيث ميكن أن يكون 
معينة ، سيعين هذا أن طبقاتاستقصاء الفساد يف سياق  و ملتغريات الطبقية ترتبط مبتغريات االهتمام.  معينة، أي إذا كانت ا

اسرتاتيجيات أخذ يف حالةو ، مثل الرشوة.  الفساد أفعالبكثري أو أقل  أعلى  تظهر انتشارًا)حسب املناطق اجلغرافية،مثًال(
ثري التصميم،  على مراحل متعددةأو  العنقوديةالعينات   ما مييل  تكلفة  فيما متيل،)واحد(١أن يكون أعلى من  إىل  غالبًا

. أن تكون أصغر من تكلفة العينة العشوائية الطبقيةإىل حجم العينة املعينة 

حجم العينة(ج)

إلضافةاستقصاء الفساد )٧١(احلجم املثايل لعينةقفيتو  ، على سبيل اجلرمية(الظواهر االجتماعية النادرة األخرى إىل ، 
:عوامل، منهاعلى عدة)املثال

الفساد،ءاتاستقصاأحد املؤشرات الرئيسية يف ، عموماً،يعد انتشار الرشوة- التحقيق حملندرة احلدث ·
لتايل،  درة نسبييف حسااستخدامهينبغيو اجتماعية مبشاكلمقارنةا ت حجم العينة. ومبا أن هذه ظاهرة 

جيب و هذه الظاهرة خالل الفرتة املرجعية. ستكون قد شهدتفإن نسبة مئوية صغرية فقط من العينة أخرى،
.انتشار الرشوةدى تقديرات موثوقة ملالستنباطيكفي أن تكون العينات كبرية مبا

.للمجيبنيالعينة النهائية إىل سالعينة األولية وليإىل نشري هنا)٧١(
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ميكن أن تكون العينة األولية أصغر مما لو ، مرتفعاإلجابة يف حال توقع معدل "- ةة املتوقعتجاباالسمعدل ·
. وميكن فيهااملكتملةوسيظل من املمكن إجراء العدد نفسه من املقابالتمعدل اإلجابة املتوقع منخفضاً،كان  

رات التجريبية أو التجارب ختبااال منها، تقنياتجمموعة من الستخداماالستجابة املتوقع حساب معدل
ءاتاستقصااإلجابة عن وختتلف معدالت )٧٢(."أخرى مماثلةءاتاستقصاستقاة من التجارب املالسابقة أو 

تائالفساد بني البلدان وطر  .ق مجع البيا

ثري نبتصميم العينة وميكن قياسها مكثريًاتتأثراليتتباين التقديرات،إىل  تشري الدقة- اتدقة التقدير · خالل 
فعادة ما يكون معدل ، اخلالصةالعينات الطبقية يف واحدعن (DEFF)ثري التصميم يقليف حنيو التصميم. 

لتايل متعددةاملأخوذة على مراحلالطبقية العيناتالتباين أعلى يف عينات أكرب لتحقيق الدقة يلزم أخذ، و
.يف التقديراتهانفس

على ءاالستقصاعن الناجتة يف التقديرات املنشود يؤثر هامش اخلطأ - الثقةومستوىاملنشودهامش اخلطأ ·
أخرى إىل هو قياس التغيريات من سنةما استقصاء من ، مثًال،إذا كان اهلدف األساسيفأيضاً.حجم العينة

. احلقيقيشوةالر معدل تغيري على كدالة املقبولة  الضروري اختيار درجة التغيري الرشوة، فمنانتشاريف معدل
لضرورة.أضيق، ملستوى ثقة معني،املرغوب الثقة هامشكلما كان و  زاد حجم العينة 

شديدًالالستقصاء يؤثر مقدار املوارد املالية وأنواع املوارد األخرى املتاحة - املوارد املتاحة· على حتديد ثريًا
ت وتصموطريقة مجع  االستقصاء  منط  يؤثر و حجم العينة.   تكلفة أخذ العينات لكل وحدة. يم العينة علىالبيا

.واألموال املتاحةاملرغوب هذه العوامل وحجم العينة وينبغي إجياد حل وسط بني

حساب احلد األدىن حلجم العينة 
، املنشودينطأ ومستوى الثقة اخللعينة الذي ميكن أن يعطي تقديرات مع هامش جم امن املمكن حساب احلد األدىن حل

:التاليةاملعادلة صيغة من خالل ، اإلجابةومعدل الستبيان ىل تصميم النظر إ

=
̂(1 − ̂)

×

حيث إن:
= z ١٫٩٦، ٪٩٥على سبيل املثال، (الثقة املكتسبة مسبقًاعلى قيمة التوزيع العادي يف اجلداول اإلحصائية للحصول(
= p̂ على سبيل املثالة،شو ر الر انتشا(االهتمامتقدير نسبة(

= DEFFثري التصميم املرتبط بتصميم العينة
e= موعأي فاصل الثقة(للخطأمتوقع أقصى هامشe)+p̂((

= rحلد األدىن ملعدل االستجابة املتوقعةا
p̂لمتغريات موثوقة لولغرض احلصول على تقديرات االستقصاء. قبل إجراء ًامن هذه املعلومات متوفر قد ال يكون جزء و 
جراء ،rوDEFFو من ذلك،جتريبيدراسة استقصائية يوصى  املكتسبة من سابقة الربات اخلميكن أن توفر ة. وبدًال

إلضافةمماثلةاستقصاءات ةدراسات أخرى جرت يف البلد (إىل ،  . مصادر موثوقة للمعلومات)، أو يف بلدان مشا

ث املرتبط العيناتتباين تقريب ، حيث ميكن السكان بسهولةمن نسبة لري التصميموعلى وجه اخلصوص، ميكن حساب 
- p̂(1املعادلة من خالل عشوائية بسيطةعينات خذ  p̂)/n قيمتا املتغريينتستمدأن ينبغي . وp̂ وnيف تاناملستخدم

.البارامرتاتدير هذهاستخدمت لغرض تقاليت سابقة الربة اخلأو التجرييب االستقصاء من عالهأاملعادلة 

ملخدرات واجلرمية )٧٢( . دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء ،  ألورو القتصادية  جلنة األمم املتحدة ا - مكتب األمم املتحدة املعين 
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الدقة املتوقعة هلذه التقديرات عند حتديد حجم كذلك مراعاة عدة متغريات أو مؤشرات و قد يكون من املهم أيضًاو 
انتشار الرشوة، فقد يرغب مدى الفساد عادة ما يكون هو ءات الستقصاالرغم من أن املؤشر الرئيسي العينة. وعلى

ويف هذه احلالة، ميكن إجراء )٧٣(ة.انتشار أفعال الفساد األخرى، أو متوسط حجم الرشو مدىيف النظر يفالبلد أيضًا
ت  ا واحدآنيفةحجم العينالعديد من حسا (أي احلد األقصى) اليت مت حسا وينبغي اختيار العينة األكرب حجمًا
من تقديرات أي مراعاة ًاهم أيضاملمن و . اليت مت النظر فيهامتطلبات الدقة جلميع التقديراتمن أجل تلبية مجيع 

ينبغي الوطين، ، إذا كانت التقديرات مطلوبة على املستوى دونعلى سبيل املثال؛استنباطهايلزمالتفصيلية املتغريات 
وفقًاحجم العينة النهائيةحول القرار املوازنة بني حساب حجم العينة املطلوبة لكل وحدة جغرافية. وينبغي عندئٍذ
.املتاحةللموارد

تصميم االستبيان: ترتيب األسئلة/األقسام- ٨

يبنيأسئلة من أجل احلصول على املعلومات املطلوبة من إىل ء العينةاستقصايف أهداف مجع العلوماتجيب أن ترتجم  .ا

ة يف  ينبغي  و  ميكن و ستبيان.  القي لمنطإدارة عملية اختيار األسئلة وصياغتها بطريقة واضحة وموجزة وبناء هيكل  توخي األ
علىثريًاترتيبها و يؤثر نوع األسئلة املطروحة وطريقة صياغتها أن ت اإل كبريًا نغ  أشاروقد)٧٤(.ءاتعن االستقصاجا
ت لالستصوابثالثة مصادر رئيسية إىل ، على وجه اخلصوص، )٧٥(هينكلو  :ءاتاالستقصااملنهجي عند تصميم استبيا

تصميم خيارات اإلجابة·
صياغة األسئلة·
)سياقال(األسئلة ترتيبثريات ·

لنسبة وجتري  تلك اليت  الفساد بني السكان و ءات الستقصا مناقشة تصميم خيارات اإلجابة وصياغة األسئلة بشكل منفصل 
ثري السياق). ثري "ترتيب األسئلة" (أو  من هذا الدليل. أما هذا اجلزء فيناقش  ٤و ٣يف اجلزأين  املنشآت التجارية تستهدف  

ت يؤثر ترتيب األسئلة أن املكثفة األدبياتأثبتتوقد  يبنيعلى إجا لتايل على نتائج ا قد تؤثر و )٧٦(.ءاالستقصاو
مت تفسري آلية و . ترد يف جزء الحق منهعلى الردود املقدمة على البنود اليت ، خاصة، االستبياناليت ترد يف بدايةاألسئلة 

ا سلسلة من العمليات ئلة األسثري ترتيب  يبونكان لذاكرة: "إذاااسرتجاع عمليات و اإلدراكيةبشكل أساسي على أ ا

ت حجم العينة مع األخذ يف االعتبار )٧٣( يف (وليس النسب)، ميكن العثور على صيغة بديلةاألرقام املتوسطة أو اإلمجاليةلنسبة حلسا
Statistics Canada (2003) املوقع اإللكرتوين التايل. وهي متاحة يف :https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/12-587-x/12-587-

x2003001-eng.pdf?st=uR2Fh0u4 .
)٧٤(Cognitivenational research”; Roger Tourangeau,-James P. Lynch, “Problems and promise of victimization surveys for cross

Aspects of Survey Methodology: Building a Bridge Between Disciplines, Report of the Advanced Research Seminar on Cognitive
Sciences and Survey Methods (Washington D. C. National Academy Press, 1984); Fritz Strack, and Leonard L. Martin, Thinking,
“Judging, and communicating: a process account of context effects in attitude surveys”, Social Information Processing and Survey

Methodology (1987) pp. 123-148; Norbert Schwarz and Hans-J. Hippler, “Subsequent questions may Influence answers to
preceding questions in mail surveys”, Public Opinion Quarterly, vol. 59, No. 1 (Oxford University Press, 1995); Seymour Sudman,

Norman N. Bradburn and Norbert Schwarz, Thinking About Answers: The Application of Cognitive Processes to Survey
Methodology (San Francisco, Jossey-Bass, 1996) .

)٧٥(inkle, “Issues in survey design: using surveys of victimization and of crime as examples”,HMing Yang and Joshua C.-Sue
Handbook of Survey Methodology for the Social Sciences (New York, Springer, 2012) pp. 443-462 .

املرجع نفسه.)٧٦(
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،قصرية املدىاليف الذاكرةلفعل وُحِفَظمرة واحدة  ماستخدالذي،  فإن هذا احلكمسؤال يف موضوع مشابهنقد أجابوا ع
)٧٧(".اجلديدالسؤالن تقدمي إجابة عيسرتشد به يف وس،دىطويلة املالاملعلومات األخرى يف الذاكرة سيتقدم على

حية أخرى، و  ما فإنه من  ت إلدخال مواضيع ُتصمم غالبًا تسهل  أسئلة ميكن أن بتضمينها ، ا قد تثري الذاكرة تدرجيياالستبيا
يبني فهم املوضوع  م. على ا ثري " إىل دف هذه االسرتاتيجية و ) ٧٨( وحتفز ذاكر بعض  احملاِور "، الذي يعطي  هيد تم ال إحداث 

ثري  يثقوا يف لكي  وللمجيبني  م  تتم مقابلته ن الذي األشخاص الوقت لتهيئة مناخ من الثقة واالحرتام مع   حمتوى االستبيان. كما أن 
ت حلاالت اليت يعزز فيها السؤال األويل " يتعلق أيضًاالتمهيد "  ) ٧٩( . ألسئلة التالية ا عن  املقدمة  اإلجا

حول السلوك لكل جمموعة من األسئلة  إرساء موقف أمثلتكمن يف  الفساد، فإن املسألة الرئيسية  ءاتلة استقصااحيف  و 
ثري فقد  ،  اإليذاءاستقصاءات . أما املتعلقة بتجربة الرشوةاألسئلةجتاه الفساد وفهمه إضافة إىل   أظهرت بعض األحباث 

يبوناليت أبلغ عنها ميةضحا اجلر ترتيب األسئلة على اإلجابة عن جتارب  الوطين عناالستقصاء أظهرت نتائج. و ا
يب عن خوفه من جرمية مايف الوال)٨٠(ضحا اجلرمية احتمال يزيد،الفرزقبل مقابلةت املتحدة أنه عندما يتم سؤال ا

دة  إليذاءاإلبالغ   ثري  إىل  وقد عزيت هذه النتيجة")٨١(.ةملحوظلديه ز األسئلة اإلضافية حول لدرجة أن  ،"التمهيد"
ثريأحباثوأجريت )٨٢(."اجلرميةوقائعاستحضاراخلوف من اجلرمية حفزت  الشعور ترتيب األسئلة على أخرى حول 

ألمنأو اإليذاءرتتيب األسئلة، سواء من جتربة ليذكرأي أثر تثبت هذه البحوث وجودومل)٨٣(لسالمة، ،الشعور 
.املتصورةعلى مستوى السالمة

راسخًاهذا  ترتيبها  أن يكون  و أنه ينبغي إدارة ترتيب األسئلة بعناية  إىل  اإليذاءاستقصاءات  تشري األحباث اليت أجريت على  و 
أل و البحث  نتائجومبراعاة.  ، للحفاظ على إمكانية مقارنة النتائجءاالستقصاعرب خمتلف عمليات   ءات استقصاتركيز  ن  نظرًا

املواضيع تتعلق أن من احملبذ، على ما يبدو،فالكشف عن جتربة الرشوة وقياس مدى انتشارها، إىل رف أساسًاينصالفساد 
ستشرائه لسلوكيات الفاسدة  األوىل   ميكن أن تكون ، واليتواحلصول عليهااخلدمات العامة  نوعيةوعلى  اهوفهماوالشعور 
واختبار جترييب ءاستقصايف مجيع احلاالت، قد يساعد استخدام و " لألسئلة اليت تركز على جتربة الرشوة. التمهيدمبثابة "
ر ترتيب اعلىإدراكي .بشكل أفضلسئلة أل حتديد آ

.٤٥٢املرجع نفسه، الصفحة )٧٧(
مل)٧٨( أن أن مثل هذه التجربة ميكن أن حتدث ألي شخص يف أي وقت، واليت تقرتح موجزة عن أكثر األسئلة حساسية، قدمةميكن أيضًا

يب  ملخدرات السؤال، مما يزيد من احتمال الرد واإلفصاح (عن على الشعور حبرية أكرب لإلجابة تساعد ا مكتب األمم املتحدة املعين 
، قتصااألمم املتحدة االجلنة -واجلرمية .)دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاءدية ألورو

)٧٩(Ming Yang and Joshua C. Hinkle, “Issues in survey design: using surveys of victimization and of crime as examples”,-Sue
pp. 443- 462; James P. Lynch, “Review: clarifying divergent estimates of rape from two national surveys”, The Public Opinion

Quarterly, vol. 60, No. 3, (Oxford University Press, 1996), pp. 410-430.
.www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245: املوقع اإللكرتوين التايلمتاحة على )٨٠(
)٨١(National CrimeCrime Survey”,cts of bounding on telescoping in the NationalLinda R. Murphy and Charles D. Cowan, “Effe

Study”: Working Papers (United States Department of Justice, 1976); C. Gibson et al., “Interaction of survey questions as it related
to interviewer-respondent bias: proceedings of the section on survey research methods” (Washington, D.C., American Statistical

Association, 1978).
)٨٢(James P. Lynch, “Review: clarifying divergent estimates of rape from two national surveys”, p.421 .
)٨٣(of safety and victimization: does survey construction affect perceptions?”,Ming Yang and Laura Wyckoff, “Perceptions-Sue

Journal of Experimental Criminology (2010) .
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ا املعهد الوطين  األسئلة التأثري احملتمل لرتتيب  ستشراء اجلرمية: جتربة قام  عند قياس التجربة والشعور 
لإلحصاء واجلغرافيا، املكسيك 

ألمن العامإعدادما مت  عند املعهد الوطين لإلحصاء أجرىيف املكسيك،  )ENVIPE(االستقصاء الوطين عن اإليذاء والشعور 
عايشهاألمن والتجربة اليت تصور الشعورجتريبية لتقييم األثر احملتمل لتغيري ترتيب األقسام على ءاتاستقصاواجلغرافيا

.اجلرميةضحا

يف العينة األوىل قبل قسم الشعور اإليذاءقسم  وضعبحيثالستبيانهيكالن خمتلفان لوائيتان وطُبِّق عليهماواختريت عينتان عش
ألمن فقد جاء ،يف العينة الثانيةأما ألمن؛  أوًال.قسم الشعور 

عن اإليذاء والشعور االستقصاء الوطينإعدادعند أجر يف استقصاءين جتريبيني لضحا اجلرائم املختارة النسبة املئوية 
٢٠١٥يف عام ألمن العام

)١(استقصاء جترييباجلرائم

ألمن قسم الشعور 
قبل قسم اإليذاء 

)٢(استقصاء جترييب

اإليذاء قبل  قسم
ألمن قسم الشعور 

١١٫٠١١٫٤السلب

١٠٫٣١١٫٠االبتزاز

٥٫٦٥٫٤املركبات  وأجزاء من املركبات سرقة 

٣٫٥٤٫٩االحتيال 

٣٫٦٥٫٠التهديد

٢٫٥٢٫٧السطو املنزيل

٢٫٠٢٬٢)١(السرقةأنواع أخرى من 

١٫٨١٫٨االعتداء والضرب

٠٫٤١٫٥)٢(جرائم أخرى

، والسطو املنزيل.املركباتوسرقة أجزاء من املركبات ، وسرقة السلبخبالف السرقاتإىل تشري)١(
اجلرائم. اف السريع، واجلرائم اجلنسية وغريها من تشمل اجلرائم، مثل االختطاف أو االختط)٢(

.املصدر: املديرية العامة إلحصاءات احلوكمة واجلرمية والعدالة، املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا

ت ثري وأن وتبني البيا لذين النسبة املئوية للمجيبني كما مت قياسهاضحا اجلرمية (جتربة أن ترتيب األسئلة قد يكون له 
) أ ،وجه اخلصوص. وعلىضحا اجلرميةقبل قسم نمألالشعور قسم يردعندما تقريبًااحلاالتمجيع كرب يف كانوا ضحا

لنسبة أالتمهيد"ثري فإن " و مع أات)االحتيال والتهديدكما يف حالة(بدرجة عالية من التعقيد ترتبط جلرائم اليت إىل اكرب 
ي).اخلطف والعنف اجلنسمثل (عميقثري عاطفي 

ألمن  ويبدو أن وضع يباحملاِور  الثقة بني  منلتهيئة مناخ  حاسممر  قسم جتربة ضحا اجلرمية أقبل  قسم الشعور  كذلك و ،وا
يب ساعدةم .ع االهتمامو على موض على الرتكيز ا
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يبني - ٩ غرس الثقة يف أنفس ا

يبون على الرد على األسئلة املطروحة يف صادقني متامًاال يكونوا و أملشاركة يف االستبيان االستقصاء يف اقد ال يرغب ا
يبني  فلعل  .  لك ألسباب عدةوذ  امه من  خياف  و  مذموم اجتماعيا أاالعرتاف بوجود سلوك  ال يرغب يف  بعض ا رتكابا

ته،و أه الشك حيال عدم الكشف عن هويتهد يراو خر آل البعض اولعل جرمية.  يكرتث ال و أاحلفاظ على سرية إجا
مشاعر ميكن أن تثري األسئلة ،مواضيع حساسة كالفسادل حو االستقصاءات عندما تتمحور و .استقصاءلمشاركة يف ل

ت  شخصية قوية ت  و حىتاإلجابة أو رفض  أدفاعيةميكن أن تقود إىل تقدمي إجا من الضروري  ذلكلكاذبة.  تقدمي إجا
لفساد ، أو استقصاءات تتضمن منيطات الفساد إجراء استقصاءات ؤولة عن للوكاالت املس ة معالثق، أن تبين متعلقة 

يبني إىل  .ممكنأقصى حد ا

يبني على االستقصاءات وغرس الثقة يف أنفسهم:عالقة مع إقامة ومن الضروري مراعاة العناصر التالية عند ا

خطاب املقدمة(أ)

مناسبًاينبغي  التنسيقية عن طريق الوكالةويف العادة يرسل خطاب مقدمة . اطرح األسئلة فعليقبلتقدمي االستقصاء تقدميًا
(على سبيل املثال، خرى  أل من السلطات الوطنية ااحملتملضايف  الدعم اإل أيضًاواليت تبني  لإلحصاء)،  املكتب الوطين  (مثل  

جل  أمن ) وما إىل ذلك ،مم املتحدةأل ا، و يبو ور أل االحتاد ا، و الفساد لوطنية ملكافحة ا ، والسلطةو العدلأ وزارة الداخلية 
يبني. و ياناالستببسمعةاالرتقاء :عما يليمعلوماتعلى املقدمة خطاب حيتوين نبغي أيو طمأنة ا

لالستقصاء والداعمة لهالوكاالت التنسيقية ·
االستقصاء وأمهيتهغرض ·
ا التقريبية نوع · املقابلة ومد
يبنيلالستقصاءخذ عينات منها أاليت مت املنشآت التجارية/املعيشيةسر أل عدد ا· وكيفية اختيار ا
املنشأة التجاريةو أاملعيشيةسرةأل امن داخلاالستقصاءيب على جي الذيمعايري حتديد الشخص ·
ت اليت مت مجعها · حصائيةإل اخلصوصية والسرية اضمان و وعدم الكشف عن اهلوية استخدام البيا

يبني منلغة واملصطلحاتلجتنب اوينبغي  املقدمة  خطاب يف  لالستقصاءالرئيسيالنطاقاملشاركة عند وصف اليت تثين ا
فيمكن لتحسني عملية صنع السياسات. االستقصاءمهية عن أجيابية إرسالة وينبغي تقدمي،و الفقرة التمهيدية لالستبيانأ

ذكر الدليل لالطالع  هذا  من٤املرفق  انظر  نوعية اخلدمات العامة ونزاهتها.  ن  مهو التحقق  االستقصاءاهلدف من  أن  مثًال
السكان الفساد اليت تستهدف عن الوطنية االستقصاءات الفقرات التمهيدية املستخدمة يف املتاحة من مثلة على األ 

.واملنشآت التجارية

صياغة/ترتيب األسئلة (ب)

ملخدرات واجلرميةأعده دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاءيوصي  الشرتاك مع مكتب األمم املتحدة املعين 
ن  األمم املتحدة االقتجلنة   ملواضيع  صادية ألورو  ت  قبل االستقصاءيف  اليت تثري أدىن قدر من االنفعاالتتبدأ االستبيا

يبملد جسورللمحاِورالبطيء الفرصة النوع من النهجويعطي هذا االنتقال إىل التجارب الشخصية.  ، كما الثقة مع ا
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يبأنه مينح  م.االستقصاء وضوع مب سلالستئناالفرصة نيا ت، )٨٤(قبل االنفتاح على جتار كل من يف  ومتيل اإلجا
كثر حساسية أل سئلة األ كثر دقة يف حال عدم طرح اأتكون  أن  إىل  استقصاءات الفساد واالستقصاءات العامة عن اإليذاء،

.من املقابلةجدا يف وقت مبكر 

يبني سئلة أل اصمو أال تجيب ،عالوة على ذلكو  لالئمة أا إليهم بصفتهم مرتكيب فعل الفساد و تشري عليهم أو تلقي 
.بل جيب أن يُعتربوا ضحا للمنظومةاملعين،

سلوك احملاِور(ج)

العمليات كما هو احلال يف معظم . و التشجيع على إجراء حمادثة مفتوحة وتعاونيةجل أاجلهود من ينبغي أن يبذل احملاور
يبني احملاورينلتعليم حامسًامرًاأاملناسب يعد التدريب اإلحصائية، همحدود جتاوزدون (كيفية بناء عالقة فعالة مع ا

).للخطر كثر تعرضًاأم الشخصية وجعلهم يشعرون

لفهاتتضمن بعض املبادئ األساسية اليت و  يبنياحملاورونيلزم أن  ما يلي:من أجل بناء الثقة مع ا

بسطاء  ولكن م جادونأنفسهم على أويظهرون ودودين، نيقني و أيكونوان أ من رون ينبغي أن يتأكد احملاو ·
.ومتقبلون

يب، ينبغي للمحاورينعند · :االجتماع مع ا
o يب التحية علىإلقاء نفسهمأوتقدمي بلطف ا
o ا وكذلك الغرض من الزةاملنظمواسم همئمساأذكر رة اليت يعملون 
oيبني أرد ميكن سمعاالستقصاء هداف أتقدمي كيف ستعزز ،  على سبيل املثال(ن يفي بتوقعات ا

)فضلأالفساد بشكل مكافحةسياسات النتائج من

oاالستقصاءاملؤسسي الذي يدعم طار إل جياز إىل اشارة إل ا
oمعة السرية اإلحصائيةقدمي شرح واضح ملبدأ ت ت ا حصائيةإل غراض األ يف اوطريقة استخدام البيا

خر آ ي سبب تُنشر على نطاق واسع أل نأن و د فقط، 
o يب لكي يتمكن من ي شكوك أاملسؤولة لتبديد لوكالةاالتصال تقدمي رقم خط ساخن إىل ا

تراودهتظل
.نفسهم طوال فرتة املقابلةأن يعتمدوا على أنفسهم و اهتمامهم وثقتهم يظهروااحملاورين أن على ·
عن ايكتشف احملاورونعند · يب، لدىأو عدم ارتياح ملساراحنرافًا على والتشديد إعادة التأكيد هلم ينبغيا

لفائدة عاملعلومات املقدمة أن يبمبا يف (تمع ى الستعود  .)ن أنفسهمو ذلك ا
.املعقدةمل وبناء اجلُّالتقنيةواملصطلحات للغاية جتنب استخدام الكلمات املعقدة احملاِورين أيضًاى عل·

معلىحكم  ي  أاحملاورونيصدرن  أروف  ظي ظرف من الأتحت ال ميكن  · يبني وردودهم وممارسا أو رد فعل ا
.لشعور عن الرضا جتاههم

ملخدرات واجلرمية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية  )٨٤( . دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء ،  ألورو مكتب األمم املتحدة املعين 
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ا وجتنب السلوك الذيينبغي للمحاورين · يبني وأن يتقيدوا  تمع ا ميكن تفسريه أن حيرتموا املعايري الثقافية 
يب م يف أاالستقصاءات على سبيل املثال، ال ينبغي إجراء و . وخصوصياتهعلى أنه خيالف معتقدات ا

يبنياملعايري العبادة، وجيب احرتام .املناسبة عند االتصال 

يبإحول  تقييمية  من غري املقبول تقدمي تعليقات  · ت ا التعبري احملايد ضروري بشكل خاص عند التماس؛ و جا
ت عن جتارب الفساد والسلوك املتعلق بإ .هجا

مالحظة حول السرية
يبنيخماطبةكيفيةحولأساسيةهي توصياتالقسمهذايفاملقدمةاالقرتاحات ذلك، ومع.  أثناء املقابلةمناسببشكلا

املعلومات املقدمة وسريتها.خصوصيةكيدستفاضة على إعادةاحملاورونيعملأنأيضًااملهممن

يبون،املعلوماتحبمايةتالوكااليُلزمأساسيعنصروالسرية وجيب للوكاالت. الثقةلبناءاألساسوهي(أ)اليت يقدمها ا
خذ مجيعاملسؤولة تأن  يبنيالرمسية ال تسمحاإلحصائيةاملشاريعنتائجأنلتتأكد منالالزمةالضما . بكشف هوية ا

لتايل، جيب ززوه ويشرحوه خالل املقابالت.ويعكاملبشكلااللتزامهذايفهمواأناحملاورينعلىو

يتماملعلومات اليتحبمايةالقانوينحىت لاللتزامالوطنيةاإلحصائيةاملكاتبختضععضو، قددولةكلبتشريعاتورهنًا
مع مبادئألغراضعليهااحلصول يفالثقةتعزيزومن أجل. الرمسيةلإلحصاءاتاألساسيةاملتحدةاألممإحصائية، متاشيًا

يبنيتوعيةاملهممنالوكاالت،هذه احملاورين من حيث السرية).مبسؤولياتالقسم اخلاص(انظراملسؤوليةذها

ملخدرات واجلرمية(أ) ، دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء،ألوروجلنة األمم املتحدة االقتصادية و مكتب األمم املتحدة املعين 
.٧١الصفحة 

يبني ملا(د) وافقة املستنرية وخصوصية ا

يبني إ بشأن أهداف ًاشفافيكون التعاملن أجل أ مر ضروري لبناء الثقة. ومن أن ضمان الشفافية عند التعامل مع ا
يبني. مستنريةينبغي احلصول على موافقة االستقصاء،  ما قد للمشاركني احملتملني بتقييم املستنريةتسمح املوافقة و من ا

.بشأن مشاركتهممستنري واختاذ قرار االستقصاء ملشاركة يف له من ضرر من جراء ا نيتعرضو 

يبني املقدمةوعالوة على ذلك، فإن املعلومات  لفساد، وعدم الكشف عن هوية ا ت املتعلقة  عن استخدام البيا
ت  تخدمها الوكالة املسؤولة أثناء مجع  وبروتوكوالت السرية واخلصوصية اليت تس لغ تعميمهاو تهاومعاجلاالستقصاءبيا أمر 

املسؤولة، خاصة لوكالةعلى ثقته فيهاوثقتهاحلكومة يفوميكن أن يؤثر املناخ السياسي والرأي العام للمجتمع .األمهية
ها من خالل  مور األساسية حماولة التغلب عليأل امنفعندما تنشأ مثل هذه احلاالت،  و مؤسسة حكومية.  عندما تكون أيضًا

س ن العمل الذي تقوم به الوكالة يقتصر فقط على األغراض اإلحصائيةطمأنة املواطنني  .تمرار 

ا ورسائلها اإلعالمية، بيانوينبغي إدراج  تيذكر فيه واضح يف مجيع منشورات الوكالة املسؤولة ومنتجا اليت أن البيا
ملشاركني)الحقة القضائيةئب أو املمثل الضرا(ستخدم ألهداف أخرى  عليها لن ُتحتصل   . حمميةوأن املعلومات اخلاصة 

لتنظيم اإلحصائي  والبنود  ملواد  اذكر إشارات مرجعية إىلميكن أن يساعد  و  يبني لدى  الثقةبناءعلىالقانونية املتعلقة  ا
بشكل أكرب. 
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كل نتائجها وأن تقدم، االستقصاءمراحل ت خالل مجيعسؤولة احلماية املطلوبة للمجيبني والبياالوكالة املويلزم أن توفر 
.مجيع املستخدمني النهائينييفهمها بشكل شامل وعادل وبصيغة 

اختيار احملاورين وتدريبهم - ١٠

احملاِوريستطيع  و .  االستقصاءيف دورة  احملاِورمع مراعاة أمهية دور  احملاور،فريق  الينبغي إيالء اهتمام خاص بتوظيف وتدريب  
ت،  ب]و["تقدمي جودة حمسنة و/أو إدخال التحيز يف البيا يبني من تقدمي  ،سلوكه ومستواه املهينورهنًا ميكنه منع ا

يبني احملتملني. و أن حياول املدربون احملرتفون وذو وينبغي)٨٥(."معلومات خاطئة تعرض األقسام و اخلربة فقط االتصال 
ا يف عملية اختيار أولئك التالية املفاهيم األساسية اليت  احملاورين وتدريبهم.جيب مراعا

اختيار احملاورين  (أ)
التجارب  تسرتعي، املكاتب اإلحصائية الوطنيةملتطلبات العامة اليت تتوقعها معظم احملاورونن يفي لئن كان يوصى 

:لتاليةاالنتباه إىل املعايري احملددة ااستقصاءات الفساد املكتسبة منالسابقة 

لنوع األثر احملتملينبغي النظر بعناية يف ف، التنوع يف اختيار احملاورين بقوةتشجيع على الرغم من –والعمراجلنسنوع
يبنيسلوكعلى احملاِور وعمره جنس  .ا

تمع الذي سيعملون فيه،احملاورينعدم اختيار ينبغيبشكل عام، - املوطن ن احتمال أل نظرًامباشرة من املدينة أو ا
بيد أنه اإلفصاح.  عدمحاالتا أو يزيد من اجتماعيملا هو مستصوب  االحنيازوجود معارف مشرتكة مع احملاِور قد يسبب  

من معرفتهم اللغوية والثقافية للعمل يف واليتهم أو مقاطعتهم، حيث ميكن للوكالة املسؤولة أن تستفيداحملاورين  ميكن توظيف  
.مبناطقها املختلفة

نظرًاو للدقة املفاهيمية للموضوع نظرًابيد أنه . على األقلقد أكملوا املرحلة الثانويةاحملاورونينبغي أن يكون- التعليم
حاصلني على احملاورونيكون أناملفضلملفاهيم القانونية الوطنية األساسية بشأن جرائم الفساد، من للمعرفة املطلوبة 

.عادهلادرجة البكالوريوس أو ما ي

. وهذه املهارات القات والتواصليف إقامة الع ممتازةهارات مب يتمتع احملاورونن أينبغي - مهارات التعامل مع اآلخرين
يبنياملقابالتلضمان إجراءأساسية .وخماطبة ا

يبني، -النزاهة ألن احملاورين ميكنهم االطالع على املعلومات الشخصة اخلاصة  على درجة وان يكونأفينبغي نظرًا
يف خاصةالسابقةعمل الالعمل هذا وجتارب مسارختيار الالدوافع الشخصية وميكن االستفادة من عالية من النزاهة. 

.تقييم هذا األمر

.ومهنيةبسهولةاملقابالت دارة إيف واإلتقانالتأهبمن خاصامستوًىحساسية استقصاءات الفساد تتطلب - اخلربة

ملخدرات واجلرمية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية  )٨٥( ، دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء ،  ألورو مكتب األمم املتحدة املعين 
.٤٨الصفحة 
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اورين ب احملتدري(ب)
إجراء  لتقنية التطبيق الفعال دائهم بني أتوازن أيضًايضمن احملاورين فحسب، بل إنه هلية أاملناسبالتدريب ال يضمن 
تطوير مواصلة للمحاورينأن يتيح التدريب وينبغي .لمجيبلحرتام إظهار اال و بشكل صحيح ملعلومات اومجعاملقابالت

.الل عملية االختياراملهارات اليت جعلتهم مؤهلني خ

ملنهجية االستقصاء و م املنهج التدرييب  ن يصمَّب أجي و  وفقًا وحيتوي الشكل التايل علىاملتاحة.  وارد حجم العينة واملخصيصًا
ملواضيع يلزم معاجلتها.ساسية اليت أل اقائمة 

يف تدريب احملاورينمعاجلتهااملواضيع األساسية اليت يتم : ٥الشكل 

كملها، مرحلة مجع طوالالتدريب بشكل فاعل ومستمر استدامة شارة إىل وجوب إل جتدر او  ت من االستقصاء  البيا
الدورات  هذا على تطبيق وسيساعد . يف ذلك احملاورين املناوبني الذين يتم توظيفهم مبجرد بدء االستقصاءمبا

كذلكهذاوسيساعد سئلة.أل يف جوانب عدة مثل صياغة ااحملاورينميكن دعم حبيثةالتصحيحيبية/اإلجراءاتالتدري
.احملاورينوساطأيف "االحرتاق النفسي"ومينعاحملتملةعلى ختفيف حاالت التوتر 

اسرتاتيجية املقابالتاالستقصاء 
العمل امليداين 

فهم هدف االستقصاء•

فهم املفاهيم املستخدمة •
يف االستقصاء

وصياغتهافهم األسئلة •

بنية االستبيان•

طريقة مجع املعلومات  •
وتقنيتها

ت  • جماالت مجع البيا
ومنهجيته

علىالتدريب التقين •
إجراء املقابالت مبساعدة 

وباحلاس

تتسجيلعملية • البيا

اسرتاتيجية االستقصاء يف •
جمال العمل امليداين

االستقصاء وشرحه تقدمي•

يبني املؤهلني• اختيار ا

وإمتامتشجيع املشاركة •
املقابالت 

املوافقة املستنرية•

يبني• إدارة العالقة 

االحرتافية واالحرتام •
والتعاطف

ملخاوف حول  دئة ا•
والطمأنةالسرية 

املسؤوليات األخالقية  •
والقانونية

توجيه الشكر للمجيبني•
حل املشاكل واملواقف  •

احلرجة

ت العمل• اضطرا

هيكل فريق العمل•

اإلشراف واإلبالغ •
واملراقبة

والدعمة جلسات اإلحاط•

الطوارئ بروتوكوال•
واملساعدة

إطار نوعية التنفيذ•
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معة- ١١ ت ا ضمان سرية البيا

يبوافقينبغي تطبيق بروتوكوالت السرية الفعلية يف حال  ن أعلى فكرة بناًءاالستقصاء املشاركة يف على مرادنو ا
حثي  بعد ذلك جيبستكون حممية.  اليت يفصحون عنها  علومات  امل ويف  يتحملوا املسؤولية األخالقية،ن  االستقصاء أعلى 

يبني، عن  معظم احلاالت القانونية ممحاية مصاحل ا ألحرى  مثاليًاينبغي اعتبار السرية هدفوال  .  وهو مطلب  ا، بل هي 
)٨٦( .والوكالة املسؤولةاحملاورين من قبل كل من االستقصاءثناء دورة أحمدد جراء إينبغي اختاذ لتايلو.وجوهريساسي أ

ألن و  ت استقصاءات الفساد قد املعلومات اليت مت مجعها يف نظرًا ن ضمانعن اجلرائم اجلنائية السابقة، فإحتتوي على بيا
لنسبة إىل كل من احملاوريالسرية .الوكاالت املسؤولةن أو له أمهية قصوى، 

على السرية احلفاظعن احملاورين مسؤوليات(أ)

ت  احملاورونيلتزمأنجيب· وينبغي أن تذكر جيب أن توفر الوكالة املسؤولة مدونة سلوك  –صارمةسلوكمبدو
يبني وكيفية و أثناء العمل امليداين، كيفية تصرف احملاورينبوضوحفيها يبنيرةداإكيفية معاملة ا .معلومات ا

يبنيأنمن احملاورونيتأكدأنجيب· موضوعحساسيةأخذمع–فرديبشكلاالستبيانعن أجابواا
أي فرد وجود دون بو ،ضغط خارجيأياالستبيان دون عناإلجابةللمجيبنيينبغييف االعتبار، االستقصاء
الستيعابالتصرف كيفيةمتأكدين من  احملاورونكون أن يوجيب. التجاريةاملنشأةاملعيشية/األسرةآخر من 

.مثل هذه املواقف

الضوء )٨٧(يسلط فان دايك وآخرون–عن املعلومات  الكشفمبسؤوليةدرايةاحملاورون علىحيب أن يكون·
يبني. عن كشف للالقانونية لعواقبمة احملاورين توعية توعيةمهية أعلى  لناملعلومات املتعلقة  ىل  سبة إو

عايري ، ميكن أن يؤدي عدم الوفاء مب على سبيل املثال، ت املتحدةالوالإحصاءات العدالة يف مكتبموظفي 
اإلدانةيف حالة  مخس سنوات  ىل  ملدة تصل إو السجن  أو/أمريكيدوالر٠٠٠٢٥٠تصل إىل  غرامة  السرية إىل  

لكشف عن املعلومات الفردية دون تصريح.
لتعليماجيب أن يلتزم احمل· احلاالت، قد حيدث انتهاك للمعلومات بسبب اإلمهال أو يف بعض –ت اورون 

م سلسلةداخل من املعطاة هلم التعليمات احملاورون يتبع السهو غري املقصود. لذا، من األمهية مبكان أن قياد
.بعناية شديدة

مسؤوليات الوكاالت عن احلفاظ على السرية (ب)

السرية اإلحصائية وجود إطار قانوين متني ميكن أن مينع احملاورين من الكشف عن احلامسة اليت تضمنمن عوامل الوقاية 
بشأن وجيب وضع إطار إلجراء استقصاء الفساد  )٨٨(معرفتهم حبدث إجرامي، مثل عرض الرشوة. ضمن الئحة أوسع نطاقًا

كيد أالتيضًاأالضروري  منو معايري السرية.  ال يستوفونالذيناحملاورين  فرض التزامات ومسؤوليات على  ، تحصائيإل ااإلنتاج  
.عند بداية كل حواراوالتشديد عليهاحملاورين أثناء تدريبعلى هذه املسؤوليات 

)٨٦(VictimizationFinal Report on the Study on CrimeJan van Dijk et al.,.
املرجع نفسه.)٨٧(
ت  )٨٨( ) إىل  الرشو أو االرتشاء رتكاب جرمية (مثل  العلم  جيب الكشف عن  ألنه  القضائية، قد تكون القضية أكثر تعقيدًايف بعض الوال

أحكام تشريعية حمددة. فرض  املقابالت ب يف هذه احلالة، جيب محاية سرية  و حبد ذاته.  جرمية  السلطات املختصة، وقد يشكل عدم القيام بذلك  
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يب–املستنريةاملوافقة· يبة/تشري إىل موافقة ا على تكون/يكونأن  فقط بعداالستقصاء  املشاركة يف  على  ا
وميكن احلصول على املوافقة املستنرية .  يت يواجهها/تواجههايات والبدائل ذات الصلة العلم جبميع العواقب والتداع

فقط يف االستقصاءات اليت تستهدف األطفال، ستخدم  ما ُتعادةن هذه املمارسة  ألرغم من  شفهيا أو خطيا (
ء  اليت املستنرية لموافقة لاسيةاألسبعض العناصر وتشمل . ا)خطيعلى املشاركة موافقتهم ويلزم أن يقدم اآل

يبنيةحصاء الوطنيإل مكاتب ا تطلع  :عليها ما يليا

o يب للمشاركة، ،غراض البحثأوصف وشرح جراءات إل اووصفمبا يف ذلك املدة اليت سيحتاجها ا
o ت  تقدميمهية أمتوقعة و فوائد ي أوصف صادقةإجا
oيبني واعن كيفية اإلفصاح املعلوماتحلفاظ على سرية عدم الكشف عن هوية ا
o ضمن الوكالة املسؤولةا (ليهإسئلة أل يتم توجيه اجهة االتصال اليت عن اإلفصاح(

محاية املعلومات عن ة يسؤولاملالوكاالت تتحمل –السريةعلىاحملافظةلكيفيةوخارجيداخليتوضيح·
يبني. و على املسؤولية بدقة املعايري القانونية اليت حتدد هذه عرضينبغي و طواعية. هلا املقدمة على املنوال ا

مكانية الوصول إىل   أن يكون أي شخص يتمتع  علم الوكالة على  داخل  املعلومات اخلاصة  نفسه، ينبغي أيضًا
.املهنيةتهمبسؤولي

يبنيجتنب· أن تتسبب أسئلة و/أو إجراءات االستقص–املقابالت أثناءإحلاق األذى  اء من احملتمل دائمًا
يبني، وإن كان ذلك من غري املرجح يف حاالت االستقصاءات  يف إحلاق أضرار جسدية أو   عاطفية أو نفسية 

يبون أو حىت يبدون ردة فعل بسبب  ألن الفساد موضوع حساس، فقد ينزعج ا املوجهة حنو الفساد. ونظرًا
م. يتذكرون دما نعالصدمة اليت تعرضوا هلا ا تطفلية  ال يُنظر إليار األسئلة لكيلذا ينبغي اختبجتار ها على أ

ا تؤدي حىت إىل جترمي الذات .أو حمرجة أو أ

يب منع حتديد هوية · يب –ا عندما تؤدي انتهاكات املعلومات إىل حتديد هوية ا .  ميكن أن حيدث الضرر أيضًا
لتايل للوكالة املسؤ  يب على املأل، ينبغي  ت ا بروتوكوالت حلماية  ولة أن تضمن اعتماد " ولكي ال تذاع إجا

يب اليت يقدمها املعلومات  ت حتديد اهلوية وحذف ن و ا ، وختزين املعلومات بشكل  على االستقصاء ردود ال من بيا
ت اإلبالغ"  ينبغي  ق خمتلفة، ولكن بشكل عام،  ائ من خالل طر وميكن حتقيق ذلك  ) ٨٩( . آمن، وتشفري امللفات وبيا

ت ميكن  ًاجهود ل  بذ أن ت لوكاالت  ل  يبني أو  هوية  حتديد  يف  أن تستخدم لضمان سرية املعلومات، ومحاية أي بيا ا
تتاح  يف احلاالت اليت  و للمتغريات الرئيسية.  العوامل اخلارجية احلاالت الفردية، والتشويش على رموز التعريف وفحص  

ت   لكامل. عدم الك وضع إجراءات حمددة لضمان يلزم للباحثني،  االستقصاء  فيها بيا يبني  شف عن هوية ا
لعمليات العلمية واملعايري الدولية اليت التقيدلوكاالت املسؤولة ينبغي ل–والعلمية املهنيةألساليبالتقيد·

ت  ال  صحيحًاولكن أيضًافحسب  تضمن صحة البيا ألغراض إحصائية. وهلذه الغاية، استخدامها استخدامًا
ت الفردية سرية توجيهمبادئيلزم أن تضع ت أخالقية حمددة تضمن بقاء البيا وعدم استخدامها  ية ومدو

)٩٠( .لألغراض اإلحصائية، على النحو املنصوص عليه يف مبادئ األمم املتحدة األساسية لإلحصاءات الرمسيةإال 

وينبغيالنزاهة.  من  قصاء  االستعمليات  يف  مراقبني مستقلني  ميكن أن يعزز إشراك–إشراك املراقبني املستقلني·
ًًاتقييمويقدمواتطبيق مجيع تدابري السرية املواظبة على مدى منأن يتحقق هؤالء املراقبون  عن ذلك.مكتو

ملخدرات واجلرمية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية  مكتب األمم املتحدة امل )٨٩( . دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء ،  ألورو عين 
: املوقع اإللكرتوين التايل. متاحة يف [A/RES/68/261]مبادئ األمم املتحدة األساسية لإلحصاءات الرمسية)٩٠(

https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-A.pdf .
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ت االستقصاء: جتربة املعهد الوطين اإليطايل لإلحصاء  ضمان سرية بيا
وال ميكن .  )٣١٢/٨٩رقمالتشريعي(املرسوماإلحصائيةيةالسر احرتاميشرتط القانون على املعهد الوطين اإليطايل لإلحصاء  

معة أثناء االستقصاءات إال ألغراض إحصائية، وال ميكن نقلها إىل مؤسسات أخرى أو أشخاص  ت ا استخدام البيا
للتشريعد.) إذا مل يتم معاجلتها ونشرها يف شكل جداول دون إشارة إىل أفرااجلنائيةالعدالةسلطاتذلكيفآخرين (مبا ووفقًا

علىيردكانإذاماوجيوز له أن يقرراحلقوق،ذهمقابلتهمتتالذيإبالغ الشخصجيب)،٧املادةمن٢(الفقرةنفسه
ت أم اليف خمتلف أقسام الواردة" احلساسة"األسئلة (املرسوماخلصوصيةمحايةحيكمالذيومبوجب القانون. االستبيا

ت. ويرد فيما)، فإن ١٩٦/٢٠٠٣رقم  التشريعي يلياملعهد الوطين اإليطايل لإلحصاء هو اجلهة الوحيدة املعنية مبراقبة البيا
يبني بشروط السرية:يبني كيف أبلغ احملاورونمثال ا

عن أمنجنري"كدأبنا يف السنوات السابقة، التعاملاحلال، سيتموبطبيعة. جدافيه مهمةومشاركتكماملواطنني،استقصاًء
تحتليلوسيتمصارم من السريةيف إطارردودكممجيعمع معةالبيا معلومات املستحيل الكشف عنمنجتعلبطريقةا
املشاركني."عن

>>ذكر ذلك  القانون  يقتضي  <<

ت، سرية لقانون وفقًانه، أبلغكم أن مسحوا يل "ا  مما لألغراض اإلحصائية، حصراملقدمة املعلومات مجيع استخدام سيتم البيا
م ا." يضمن إخفاء اهلوية إخفاًء

االختبار املعريف- ١٢

ت االستقصاء بشكل سليماالختبار املعريف خطوة أساسية لضمان تطوير  االختبار املعريف ألربعةينبغي تطوير و . استبيا
)٩١(:هيأسباب رئيسية

يبون · اة كما يقصده مصمموهيفهمون معىن األسئلتقييم ما إذا كان ا
واضحة للمجيبنيغري أسئلة معينة غري مفهومة أو ا إن كانتالتأكد مم·
يبني إىل يدللمجيبني، مما  مزعجةحساسة للغاية أو  معينة  إذا كانت مواضيع عما  الكشف  على  املساعدة · فع ا

رفض اإلجابة عنها
ملوضوع، وكذلك استيضاح· يبني  جداالستبياإذا كان ما درجة اهتمام ا إ ن طويًال

يب ميكن مالحظة أوًال، ف. النهجق االختبار املعريف العديد من ائطر وتتضمن ، نيًاو االستبيان. وهم ميألون ببساطة نيا
يب  ع  شجُِّي يبوُيشجَّع  " أثناء اإلجابة على األسئلة.  مرتفععلى "التفكري بصوت  احملاِور ا التعليق على كل سؤال ن علىو ا
اإلجابة عنيب، بعد  مع اشفهيبتحقيق  ميكن للمحاورين أن يقوموا  ،  لثًاو النهائي.  اجلواباختيارية  كيفلشرح  قدمي  تو 

، قد يتضمن لسؤال أو اإلجابة. وأخريًامعلومات حمددة أخرى ذات صلةجيوز للمحاِور أن يطلب ا هعندو السؤال، 
تم اختيارهم من يالذين اختاره املشاركونملوضوع غري رمسيةأي إجراء مناقشة االختبار املعريف استخدام جمموعات الرتكيز؛ 

.املعنينيالسكانبني 

ملخدرات واجلرمية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية  )٩١( ، دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء ،  ألورو مكتب األمم املتحدة املعين 
.١٣٣الصفحة 
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على سبيلو .  االستقصاءمفيدة الختبار جوانب حمددة من االستبيان أو حىت منهجيةميكن أن تكون االختبارات املعرفية  و 
.فرتة املرجعيةالأو مدة الفرزلة لتأكد من صحة أسئلهذا االختبار ضروراملثال، قد يكون 

ذا النوع من يعد هو .تزداد االختبارات املعرفية أمهيةبشأن قضية حساسة ومعقدة مثل الفساد، ءعند تطوير استقصاو 
يبني لا للتحقق أساسياالختبارات أمرًا جيدًاألسئلة املتعلقة بتجربة الرشوة من فهم ا .فهمًا

لفساداملتعلقةاملعريفاالختبارعلى أسئلةأمثلة

ملخدرات مكتب األمم املتحدة املعين -) ٢٠١٧(واالستجابة العامةالتجربة: الرشوة-نيجري يفالفساد
نيجريلإلحصاء،الوطينواملكتبواجلرمية

يبون ائ هو دراسة الطر ا االستقصاء  كان اهلدف من االختبار املعريف يف هذ  ا ا جييبون عنها  ويفكرون فيها، مث سئلة األ ق اليت يفسر 
اية املطاف  ت ، وكذلك حتديد  يف  :تعليقات بشأن القضا التالية وقد مت احلصول على  .  األخطاء احملتملة يف اإلجا

ا أ كيفية · إنشاء فئات اإلجابة يف مفيدة هذه املعلومات (سئلة مفتوحة استجابة الناس لبنود لو طرحت على أ
) النهائية املوحدة

يب مييز بني مة خيارات ءمال· ت املوجودة مسبقاً؛ وما إن كان ا وملاذا خيتار فئة حمددةالفئات املقدمة اإلجا
ت نفسها، وإذا كان األمر كذلك،· يبون املختلفون جييبون عن السؤال نفسه بفئة اإلجا هي  مافما إن كان ا

الفئاتأهم 
لطرح األسئلة حول املفاهيم؛ وينبغي معرفة ئمة للغوية مفهومة ومالن تكون املصطلحات اأ: ينبغي البندفهم ·

يبون قد فهموا اإما سئلةألذا كان ا
يبويشعر مباذا كان يفكر · وا يصيغوا الردود على البنودعندما كانون ا

بعد املقابالت اءحصإلالوطين لوأجرى موظفو املكتب . إلجراء مقابالت شخصية متعمقة معهمربعني جميبًاأمت اختيار و 
ت مالحظة ثناء احلوار املعريف ومتألوجه وجهًاوكانت األسئلة تدار . ةاملعرفياتاالختبار احلصول على التدريب على إجراء

يبني  :األسئلةعن لإلجابة املعرفية لعملية التالية لاخلطوات األربعالشخصيةاملقابالت واستكشفت .الردأثناء ا

األجوبةاتئفو فهم األسئلة -١
ها املعلومات املطلوبة/البحث عناستحضار-٢
بهما جيب اإلبالغ على كم احلالتفكري يف اإلجابة و -٣
إلجابةاإلبالغ -٤

بني دقيقة يف املتوسط، ٤٧٫٢ملدة شخصيةاستمرت كل مقابلة وقد  سئلة و دقيقة. ٧٣ودقيقة ٢٧مرتاوحًة فيما يتعلق 
(تقصالالسالفرز الرئيسية  مثرية ، كانت نتائج هذا االختبار املعريف )أي التواصل مع املسؤولني العموميني وجتربة الفسادء 

. بشكل خاصلالهتمام

املعرفيةاالختباراتنتائج-واخلاصالعامالقطاعنيخبدماتاالتصال

يبون األسئلة بسهولة)أ( كان على احملاورين املرجعية، لذارج الفرتةالردود خاالوحيد يف تاليف تقدمي  التحدي  وكمن.  فهم ا
يبني  .املقابلةقبلشهرًا١٢فرتة املرجعية كانتالن تذكري ا

حلالة اتصال"  إلجراء  "متسقة  تفسريات  كانت هناك  )ب( يبني ربطوا ذلك االتصال  ألن معظم ا مبوظفني عموميني، نظرًا
بة.يبون فئات اإلجاممكناً. وفهم االيت كان طلب الرشوة فيها 
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يبون  )ج( املتاحة يف القائمة. املرجعية معىن االتصال حىت بعد قراءة اخلياراتخالل الفرتة  اتصال  لديهمالذين مل يكن  فهم ا
ت "إلمعظم اكانت  ،لذلك واضحًالسؤالقائمة على فهم اال"بجا يبأمثال  وكان كل  .  فهمًا إىل مستندًاونعطاه ا
.و قريب لهأو جار مقرب أربة صديق جتو أمجتربته

املعريفاالختبار نتائج-العموميني املوظفنيمعالرشوةجتربة

يبون  تمناقشة موضوع الفساد ليس)أ( .يةشكالإجابة الثنائية  إلافئاتمل تطرح  . و بسهولةالسؤالحساسة للغاية وفهم ا

يبني أن التحدي الوحيدكان )ب( عنه.لرغم من عدم تكرار السؤالفهم مبدأ رد اجلميل، يفمشاكل واجه بعض ا
يبني التجارب ا تنطوي على رد اجلميلاليت وعادة ما اعترب بعض ا يبني اآلخرين رشعلى أ اوى، يف حني أن ا

.يعتربوا هذه التجربة مبثابة رشوةمل

االستقصاء التجرييب - ١٣

والتحيز يف والتغطية واالستجابةاملوارد املتاحة بني سبيل للمبادلةفضل أديدحت علىالتجريبية االستقصاءات تساعدال 
ا أساسية أيضًاالقياس فحسب، الرشوة األسئلة يف قياس جتارب غة اوفعالية صيومشوليته؛االستبيان عبء يف تقييم بل إ

يب.ومستوى احملاورين؛ جتربة ؛ و والفساد  تعاون ا

يبني. االستقصاء مراحل مجيع اختبار ، يتم التجرييبوخالل االستقصاء  وللتحقق من هيكلية على عدد قليل من ا
ت وغريها من املسائل اهلامة، االت التاليةينبغي التأكد من االستقصاء واحملاورين وتدفق املعلومات والبيا :ا

يبنيامعايري · ختيار ا
ت والتحيز · ا (أي طريقة مجع البيا ثري القياساإلجابةثري عدم وةالتغطيثري املتصل  )و

االستقصاء طول ·
االستقصاءيف قياس موضوع الفعالية مشولية االستبيان واملقبولية و ·
ريبهمدتفعالية و احملاورين خربة·
)بنود االستبيانالرد (ككل وحبسب معدل عدم ·

)والتعويضاختيار العنوان ،ثالعلى سبيل امل(واملشرفني احملاورين يف االستقصاء تدفق املعلومات بني ·

ت وتنزيلها· تسجيل البيا

من اختيار وحدات العينة اليت متثل إمجايل  يبني بدًال وعند تطوير استقصاء جترييب ما، من املهم اختيار أمناط معينة من ا
ذه وذلك بغية التأكد من أنه مت اختبار خمتلف أساليب االتصال. )٩٢(عدد السكان املعنيني، ة، سيكون من الطريقو

احملتمل للسكان املستهدفني: على سبيل املثال، ينبغي أن تشمل الدراسة التجريبية سوء التمثيلاملمكن حتديد التحيز أو 
)٩٣(.إجراء مقابالت معهم (مثل أفراد جمموعات األقليات)أو لناس االتصال يتعذرتوقع أن يشرائح من السكان حيث 

ملخدرات و )٩٢( االستقصائية عن اإليذاء. دليل بشأن الدراسات  ،  ألورو اجلرمية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية  مكتب األمم املتحدة املعين 
.١٣٥املرجع نفسه، الصفحة )٩٣(
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:التجريبيةاتاالستقصاءعلىأمثلة
إيطالياالفساد،لقياسالتجريبيةالنميطةعنجترييباستقصاء
وروما ودوفا وميالنمدنيف٢٠١٥يوليه /متوزيف إيطاليا يف ىجر جترييباستقصاءلفساد يف املخصصة لالنميطةاختربت

لريمو،   بويل و سوب. مقابلة شخصية مبساعدة احلا١٥٠اهلاتف مبساعدة احلاسوب وعربمقابلة  ٥٠٠ومشل االستقصاءو
تعدد املاملعيشيةاألسراستقصاءيف النميطةأدجمتالتجرييب ككل، اليت حققها االستقصاءلنظر إىل النتيجة اإلجيابية و 

.٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر مطلعيف إجراؤه ي بدأ ، والذاألغراض: سالمة املواطنني

التجربة العامة واالستجابة: الرشوة-ري نيجيفالفساداالستقصاء التجرييب عن 
أجرى ،٢٠١٧يف عام  يف نيجريتهااخلدمات العامة وسالملالستقصاء الوطين عن نوعيةقبل إجراء العمل امليداين الرئيسي  

جتريبيا املكتب الوطين لإلحصاء  .االستقصاءللتحقق من فعالية مشروع االستبيان واملستوى العام للتأهب لتنفيذ استقصاًء
االت الرئيسية اليت انصرف إليها الرتكيزومشلت :التجرييب ما يلياالستقصاء خالل ا

لغرض من االستبيان لاحملاورينفهم ·
واتساقهااألسئلةموثوقية اختبار ·
تكييف األسئلة مع السياق·
املصطلحات احمللية لتسهيل فهم االستبيانتكييف·
تالتحقق من طول االستبيان والوق·
ت تقان استخدام جهاز ا· اإللكرتوين مجع البيا

إىل و  تالنوعيةتدابري مراقبة تمداعُتالتجرييب، االستقصاء حصائلاستنادًا :التالية لضمان موثوقية مجع البيا
ترمجة االستبيان إىل اللغات احمللية·
تملكبديل حمإضافيًةمعيشيًةًاسر ليشمل ُأاملعيشيةحتديث إطار قائمة األسر·
واتساقهاملقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوبللجهاز املستخدم يف إجراء من األساس املنطقيحتسني التحقق ·
استخدام اجلهاز اإللكرتوين املعتمد للعمل امليداينعلىاملزيد من الدورات التدريبية إىل احملاورينتقدمي ·

حدد سلسلة من العوامل التشغيلية العملية لتحسني جودة إنه  حيثاالستقصاء  إلجراءحاسم  التجرييب  ءاالستقصاوتبني أن
.العمل امليداين

جراء  و  :الفساد، ينبغي إيالء اهتمام خاص الختبار اجلوانب التالية عن  التجريبية  االستقصاءات  فيما يتعلق 

ستشراء الفساد لقياس جتربة الرشوة و ء مالءمة أسئلة االستقصا · الشعور 
لدى ، وحتسني الثقة اجتماعيا االحنياز ملا هو مستصوب ة من أجل جتنب دمة لتحديد الرشو املصطلحات املستخ ·

يبني  يبني  فئات  والتأكد من أن مجيع  ا الفهم ذاته لظاهرة قيد التحقيق ستفهم ا ا
معاجلة ممارسات أو أوضاع حمددة موجودة يف البلد ضرورة ·
الرشوة املطروحة عن يف األسئلة  امة إلدراجها اخلدمات الع / ني ي املوظفني العموم مشولية قائمة  ·
الرشوة املطروحة عن مشولية قائمة قطاعات األعمال االقتصادية املدرجة يف األسئلة  ·
ة واحملسوبية وشراء األصوات االنتخابية · جدوى التحقيق يف أشكال حمددة من الفساد مثل احملا
الردود وقية  قبول االستبيان وموث ·
على أفضل وجه عاجل مسألة الرغبة االجتماعية ي ي ذ ال االستقصاء  منط ·
للتحقق من موثوقية الردود الرقابية سئلة  األ احلاجة إىل جمموعة من  ·
ة الثقة د لز حمددة  أو مؤسسات عامة  مصلحة حمددين  ضرورة إشراك أصحاب  ·
الرد معدل ة د مؤسسية أو غري مؤسسية خاصة من أجل ز من خالل قنوات  تقدمي االستقصاء  إلعالن عن  ضرورة ا ·





 استقصاءات الفساد
بني السكان

3



قیاس الفساد:
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استقصاءات الفساد بني السكان-لثًا
جلزءاهذاوتُعرض يف . العينة عن الفساد استقصاءات العامة املتعلقة بتطوير ناقش اجلزء الثاين من هذا الدليل القضاي

.السكانعمومبني نةات العياستقصاءاإلحصائية ومتطلبات واحلصائلاقرتاحات تفصيلية لتحديد األهداف 

ته- ١ أهداف االستقصاء وغا

دف استقصاءات الفساد تنجز على غرار األنشطة اإلحصائية األخرى اليت  إنتاج إىل يف إطار اإلحصاءات الرمسية، 
تطوير ميكن ودة ميكن أن تساعد صناع القرار والرأي العام على معرفة السمات الرئيسية للفساد، حبيثمعلومات عالية اجل

العينة عن الرشوة استقصاء  إجراءاألهداف احملتملة عندمراعاة عدد من  ،، حتديدًاجيبو سياسات أفضل وتنفيذها ملواجهته.  
:ومنهاالسكان، على 

املوظفني املعرضة للخطر وأنواع  الفئات السكانية  اجلغرايف و مدى انتشارها وتوزيعها  فهم مسات الرشوة من حيث  ·
املطلوبة وطريقة العمل ونوع العالقة بنييني واإلجراءات اإلدارية املعرضة للخطر وأنواع الرشوة عناملالعموميني

وما إىل ذلك، هاأو رفضالرشوة رشوة وعواقب قبول الدفع  لالنظراء والسبب الرئيسي 
الرشوة دوافع ، مبا يف ذلك وحاالت وقوعهافيها الرشوة مجع املعلومات عن السياقات اليت حتدث ·
نوع و مثل السن(الرشوة  جرميةيف  املتورطنية ألولئك  التحقيق يف اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادي·

)٩٤()وما إىل ذلكاجلنس والتحصيل التعليمي ومستوى الدخل والتعرض لوسائل اإلعالم، 

، من أجلوأمناطهالفساد  اجتاهاتيفمن أشكال الفساد، وكذلك الرأي العام  االرشوة وغريهمدى إدراكقياس  ·
يبنيتجربة بمقارنة النتائج  ا

يتعرضون لتجربةتدابري مكافحة الفساد، مبا يف ذلك قنوات اإلبالغ واألنظمة املتاحة ألولئك الذين  فعاليةتقييم  ·
ملخالفات، ووجود ضوابط رمسية وغري رمسية مثل شفافية املؤسسات العامة، وإجراءات اإلبالغ (الرشوة

)وما إىل ذلكنزاهة،لل
لرشوة، وكذلك الدوافع واملخاطر الضعف، و مواطنمجع معلومات عن · ونوعيةاإلجراءات الروتينية املرتبطة 

القطاع العاماليت يقدمهااخلدمات 

إلضافة تإىل و ت تتيح املذكورة أعاله، الغا ة مؤشر هدف التنميلتحقيقاستقصاءات الفساد بني السكان مجع البيا
. ٥- ١٦التنمية املستدامة هدف غايةاحملرز يف حتقيق طنية بتتبع التقدم، مما يسمح للسلطات الو ١- ٥-١٦املستدامة 

ت مفصلة عن مدى انتشار الرشوة؛ استنباطتنفيذ استقصاءات الفساد أيضًاوسيتيح ت مستوعلى وذلك مثًالبيا
. عمومينياملوظفني الأنواع خمتلفة منبني جغرافية خمتلفة و 

عن مسائل خمتارة يف أخذ العينات، وكيفية تصميمترد يف األقسام التالية معلوماو  االستبيان وصياغة أسئلة ت أكثر تفصيًال
.استقصاءات الفساد بني األسر املعيشية

استنباط تفاصيل عن الفساد بني السكان قادرة على االستقصاءات الوطنية عن ه جيب أن تكونأنإىل تشري أهداف التنمية املستدامة)٩٤(
، ومستوى دخل الراشني، والتحصيل العلمي وجنسهمأعمار الراشنياملوظف العمومي، و فئةلرشوة، على األقل، حسب انتشار امدى 

ا التفاصيل تقدمي مزيد من ذلك، ُتشجَّع البلدان على إىل إلضافةو . لراشنيل ا الدميغرافية عن تركيبا تلتفصيلواحتياجا .البيا
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ااستقصاءات الفساد بني السكانأهدافعلىمثال وغا

.املوظفني العمومينيمعاملواطنونيتعاملعندماومنطهاانتشار الرشوةمدىيفرصد االجتاهات-اهلدف

تاستنباطاستقصاءات الفساد بني السكان  منتكون الغاية األساسيةأنينبغي-الغاية   الرشوة بنيانتشارمدى  عنبيا
تاملزيد من إضافةيفالنظروميكن. املوظفني العمومينيمعالتعاملعندالسكانعموم االحتياجات تغطيةأجلمنالغا

.اخلاصالقطاعموظفيمعالتعاملعندالرشوةانتشارمثل،املهمة لألحباثاحملددة الوطنية

منكًالشملوتالرشوة تقدميأومن قبيل الوعدسلوكًاأيضًاتتضمنالرشوةأنمنالرغمعلى-وتفعيلهاملفهومتعريف
أكثرقياسهااليت ميكنالرشوةمنمعينةأشكالعلىيركز١-٥-١٦ستدامةملاالتنميةمؤشرفإن(أ)واخلاص،العامالقطاعني

علىتؤثراليتالرشوةنوعاملؤشرويوضح هذا(ب).العامالقطاعنطاقمنوحيدطلبها)أو/الرشاوى وتقدمي(غريهامن
.العمومينياملوظفنيأو/والعامةاإلدارةمعتعاملهميفاملواطنني

ت مفصلة عن مدى قادرة السكان بني عن الفساد الوطنية االستقصاءات تكون أن جيب - به املوصى التفصيل  على تقدمي بيا
.التعليمي وحتصيلهم دخلهم، وأعمار الراشني وجنسهم، ومستوى املوظف العمومي، فئة حسب األقل، على الرشوة، انتشار 

ا التفاصيلمنمزيدتقدميعلىالبلدانع جَُّتش،تبلغ مستوى موصى به من التفصيلالفئاتهذهألنونظرًا عن تركيبا
ا  تلتفصيلالدميغرافية واحتياجا .البيا

ا: )ICCSالتصنيف الدويل للجرمية لألغراض اإلحصائية (تُعرَّف الرشوة يف (أ) وعد موظف عمومي أو شخص يدير مؤسسة يف "على أ
ها، أو التماسها أو قبوهلا، على حنو مباشر أو غري مباشر، لالقطاع اخلاص أو يعمل فيها مبزية غري مستحقَّة   كي  أو عرضها عليه أو منحه إ

تعريف رشو املوظفني إىل التعريفويستند هذا" .واجباته الرمسيةلقيام بفعل لدى أداءبفعل أو ميتنع عن اذلك املوظف أو الشخص يقوم 
ة األمم املتحدة نب ومسؤويل املنظمات الدولية والرشوة يف القطاع اخلاص الوارد يف اتفاقيالعموميني الوطنيني ورشوة املوظفني العموميني األجا

).٢١و١٦و١٥ملكافحة الفساد (املواد 
ت الوصفية للمؤشرات العاملية املقرتحة (ب) ت الوصفية للهدف ؛٢٠٣٠الستعراض خطة التنمية املستدامة لعام البيا ، متاحتان يف ١٦والبيا

. https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-16.pdfاإللكرتوين: املوقع 

تومجعالعيناتطرائق أخذيفخمتارةمسائل- ٢ البيا

املستهدفون وإطار االستقصاء السكان (أ)

االستقصاء تهدفد على أن يسوجرى التقلي)٩٥(.منهايراد مجع املعلوماتاليت يةفئة السكاناالستقصاء اليستهدف
ت قد يكون من املفيد أيضًاو . املعينالسكان ضمن فئة عمرية معينة مقيمة يف البلد  فرعية من  مفصلة عن فئاتمجع بيا

.السكان، تتعلق بنوع اجلنس أو العمر أو املوقع اجلغرايف

لنسبة   وبينما يوضع عادة .  الوطينخمتلفة على املستوى  حلدود العمرية للسكان املستهدفني، فقد لوحظت ممارساتإىل اأما 
يف املعتاد)عام١٨و١٥ما بني  (حد أدىن للعمر   العمرية  الفئاتالتايل  يبني اجلدولو .  فال يوضع عادة حد أقصى للعمر ،  ًا

:األخريةالسكان يف السنواتاليت أجريت علىاستقصاءات الفساد للسكان املستهدفني يف العديد من 

)٩٥(Statistics Canadaالوكا) (لة املركزية لإلحصاءات يف كندا)التايل:املوقع اإللكرتوين . متاحة على )٢٠٠٣
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/12-587-x/12-587-x2003001-eng.pdf?st=uR2Fh0u4.
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مؤخرًاالسكان اليت أجريت علىاستقصاءات الفساد يفاملستهدفنيللسكانالعمريةالفئات:٣اجلدول

العمريالنطاق السنة (السنوات)االستقصاء 

٨٠إىل ١٨من ٢٠١٥)إيطاليا(املواطننيسالمةاستقصاء األسر املعيشية املتعدد األغراض:

٦٤إىل ١٨من ٢٠١٠: الرشوة حسب جتربة السكانيف غرب البلقانالفساد 

أو أكرب٢٠١٥١٨(املكسيك)االستقصاء الوطين للجودة واألثر احلكومي

Latinobarómetroأكربأو ٢٠١٣١٨

أو أكرب٢٠١٧١٨-٢٠١٣احلوكمة والسالم واألمن يف اسرتاتيجية توحيد اإلحصاءات يف أفريقيامنيطة 

أو أكرب٢٠١٧١٨و٢٠١٦الشفافية الدوليةمنظمة–مقياس الفساد العاملي 

أو أكرب٢٠١٥١٥(املفوضية األوروبية): الفساد٣٩٧املقياس األورويب اخلاص 

أو أكرب٢٠١٧١٨الرشوة: التجربة العامة واالستجابة–الفساد يف نيجري  

ملخدرات واجلرمية واملعهد الوطين لإلحصاالمتياز املشرتك بني مكتب األمم املتحدة املمستودع أدوات قياس الفساد التابع ملركز  املصدر:   .اء واجلغرافياعين 

ن تتضمن العينات الحتياجات كل وفقًاو  من أجل أو أكثر، عامًا١٨يبلغون من العمر الذين واطنني املبلد، يوصى 
ملوقع اجلغرايف، نظرًااس و سب العمر واجلنللسكان حب ممثلة العينة تكون ملبادرات احلالية وأن مقارنة النتائج إمكانيةضمان

موعات السكانية قد تتأثر مبستوألن هذه العتبة  تنظر يف ختفيض ولعل البلدان تود أن ت وأنواع خمتلفة من الفساد. ا
.للتشريعات الوطنيةًاوفقالعمرية

العينة منها. تم اختيارياليت)مثل سجالت السكان أو السجالت االنتخابية(املصادرميثل إطار أخذ العينات جمموعة من  و 
تم كي تالسكان املستهدفني لمن  لة اليت توفر وسيلة الختيار أفراد معينني  ميثل قائمة الوحدات واملعلومات ذات الصأي أنه

)٩٦(.االستقصاءمقابلتهم يف

طار أخذ السكان املستهدفنيوتربط. املستهدفنيالسكانحسن حتديد اختيار إطار أخذ العينات أمهية عنال يقل و 
حمل نياملستهدفالسكان يستند إىل على الرغم من أن اختيار إطار أخذ العينات ينبغي أن ف: عالقة ذات اجتاهنيالعينات

اية فاالهتمام،  .لفعلاالستقصاء السكان الذين يشملهم املطافإطار أخذ العينات حيدد يف 

املستشفيات ثلاألشخاص الذين يعيشون يف بيئات مؤسسية مامنهمن السكان،  قطاعات  قد تستبعد أطر أخذ العينات  و 
ويف هذا السياق،  بسبب احلواجز اجلغرافية. )هظ الثمنأو (مستحيل الوصول إليهاوالسجون، أو قد تتضمن مناطق 

، تمامجيب إيالء االهو موعات السكانية الفرعية من السكان املستهدفني يف مرحلة التصميم. هذه اينبغي استبعاد 
ن تلك  بشكل خمتلف عاملستبعدة من إطار العينة للرشوة يةموعات السكاناتعرضتألي حتيز حمتمل إذا خصوصاً،

.املدرجة يف إطار العينة

، كربىقضية  لى سبيل املثال، ميكن أن يصبح هذا األمر ، ع(CATI)اليت أجريت عرب اهلاتفاالستقصاءات يف حالة و 
اليت تتصل املعيشية  كون هلا خصائص خمتلفة عن األسر  تأن  إىل  أرضيةهاتفيةاليت لديها خطوطةاملعيشياألسر متيل  حيث  

في حالة فعالوة على ذلك،  و .  يغري املسجلة يف أي دليل هاتفاملعيشية  ن األسر  عبشكل حصري عرب اهلاتف احملمول أو  

)، ٢٠٠٨(نيويورك،  ٩٨العدد  ، واو ، دراسات يف الطرق، السلسلة  تصميم استقصاءات األسر املعيشية: إرشادات عملية األمم املتحدة،  )٩٦(
.٧٥الصفحة
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لوجه   بنية حديثًاتشمل املنازل املقد ال ن قدميةعناويقائمةميكن أن يفضي استخدام،(CAPI)إجراء االستقصاءات وجهًا
تتعرض بعض  . ويف كلتا احلالتني، ال يغطي إطار أخذ العينات مجيع السكان، وقد إىل إعداد إطار معيب ألخذ العينات

موعات اليت تعرضت  .الستبعاد لللرشوة ا

أحدث تعداد سكاين. إىل فساد بني السكان لاالستقصاءات خذ العينات السليم ألطار اإل بشكل عام، ميكن أن يستند و 
أل  اتتحيز والاملستهدفني  السكان  لتجنب النقص يف تغطية  أن تكون حديثة وكاملة ودقيقة قدر اإلمكان  جيب  ن األطر  ونظرًا

.تعداد للسكانإطار أحدثالفساد على أساساستقصاءات جراء يوصى ، ةاحملتمل

العينةوحدة )ب(

ا أصغر وحدة على النهائية ةالعينف وحدة عرَُّت العينة السكاين، تكون وحدة االستقصاءيف و العينة. الختيارختضعأ
العينة وحدات بالفساد، ال حيتوي إطار أخذ العينات على قائمة استقصاءاتيف كثري من األحيان يف و النهائية هي الفرد. 

ألحرى على وحدات بلالنهائية،  .املعيشيةر األسثلم،املتوسطةالعينةحيتوي 

ميكن  ، ولكن ) على سبيل املثال، يف حالة مدفوعات املرافق ( ككل  املعيشية  دفوعات الرشوة األسر  مب يقصد يف بعض احلاالت،  و 
ا  أن   إىل  على سبيل املثال، يف حالة الرشاوى املدفوعة ( يدفع نيابة عن عضو آخر  املعيشية الذي  أحد أفراد األسرة  أيضًايقصد 

نه جيب اختاذ  يف هذه احلاالت، ميكن  و ؛  ) يني الصحيني أو املهن املدرسني  لتايل تكون  وحدة املعيشية األسرة التحجج  مرجعية و
الفرد الذي وقع عليه االختيار من  ال يكون لدى  قد تشح التقديرات يف هذه احلاالت، حيث قد  . ومع ذلك،  العينة وحدة  هي  

ملوظفني أفراد األسرة كل ومات كاملة عن مجيع اتصاالت عل م املعيشية لإلجابة عن االستقصاء األسرة  العموميني  املعيشية 
ستخدام األفراد كوحدات  ، االرتقاء بدقة النتائج لضمان  و ومدفوعات الرشوة ذات الصلة.   األمر الذي قد يفضي للعينة، يوصى 

ا. عشوائياختري الذي  ب  ي ملقابلة ا رات متعددة ز القيام ب دة التكلفة بسبب احلاجة إىل  إىل ز 

االستقصاءمنط)ج(

ت (منط  عد ي  مهماالستقصاء اختيار طريقة مجع البيا يبني  استعداد على  يؤثر ا من استقصاء الفساد، حيث ميكن أن  ) جانبًا ا
ت على أخطاء  اختيار طريقة حمددة جلمع يؤثر  قد  و .  االستقصاء لرشوة واملواضيع األخرى اليت يغطيها  ل جتربتهم لكشف عن  ل  البيا

الستجابة لالستقصاء )، ومعدل االستجابة  االحنياز ملا هو مستصوب اجتماعيا دوافع ياس (مثل  الق  .والتحيزات غري املتعلقة 

ملواضيع احلساسة (مثل العنف ضد املرأة أو  االستقصاءاتوكشأن يلزماملخدرات غري املشروعة)،  تعاطياألخرى املتعلقة 
خذ اخ ت يف االعتبار املمارسات اليت يشيع استخدامها يف البلد املعين واخلربات واملوارد املتاحة، تيار طريقة أن  مجع البيا

.استقصاء خمتلفة يف املرحلة التجريبيةأمناطينبغي، إن أمكن، اختبار  و عينات.  أخذ الأطر مبا يف ذلك توافر أنواع خمتلفة من  

تمجعطرائق علىأمثلة السكاناليت تستخدمها استقصاءات الفساد الوطنية بنيالبيا

املعهد أجراه الذي،استقصاء األسر املعيشية املتعدد األغراض: سالمة املواطننييفالنميطة املدجمة بشأن الفسادأظهرت
املقابالت منلوجهوجهًااملقابالتإلجراءأعلىاستجابةمعدالت،٢٠١٥/٢٠١٦الفرتةيفالوطين اإليطايل لإلحصاء

التحيز على دليًالالطريقتني منأييقدم ومل. الطريقتنيكلتايف  لفسادبالغاإلمعدالتأظهرت تقاربولكنهااهلاتفية،
لوجه واملقابالت اهلاتفية، منخمتلط منطتبينفإناإليطالية،للتجربةووفقًا. مستصوب اجتماعياملا هو  املقابالت وجهًا

ممكنًاأيضًايكونقد، اهلاتفيةللمقابالتاالستجابةمعدالتوموازنةالتكاليفحتواءيسمحوالذي قد .ومتسقًاخيارًا
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ستخدام ،٢٠١٥عام يف،السلوكيات الفاسدةاالستقصاء بشأن مكافحة لإلحصاء يف إندونيسياالوكالة املركزية وأجرت 
فعالةيف إندونيسيااملقابالت عرب اهلاتف مبساعدة احلاسوب. ومل تكن طريقة املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوبطريقة

لوجه لألسباب التاليةاملقابالتك ت) تباين١(:وجهًا ت وتفاوتالتعليميةاملستو بني الثابتةاهلواتفإىل الوصولمستو
.وتفسرياتإيضاحاتيتطلبالذياالستبيانتعقيدومدى)٣(مرتفع؛استجابةمعدلإىل احلاجةو ) ٢السكان؛ (

واجلرميةملخدراتاملتحدة املعين األمم  (مكتبواالستجابةالعامةالتجربة:  الرشوة-نيجرييفاستقصاء الفسادوقد أُجري  
لتسجيلحممولجهازستخداموذلكلإلحصاء) عن طريق املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب،واملكتب الوطين

ت مجاجلهازاستخدم يفوقد. املقابلةأثناءالبيا ومكَّن اجلهازاإلجابةخياراتبنياالتساقمنآيلخاصية َحتقُّقوذبر
تمحَُِّلتاملقابلة،وبعد. تلقائياقواعد التخطياتباع طريقعنسلسةتمقابالإجراءمن  معاجلةمركزيفتلقائياالبيا

ت .منهاوالتحققمعاجلتهاتمتفاملكتب الوطين لإلحصاء (يف أبوجا)،مقريفاملركزيالبيا

تصميم العينة(د) 
ما يستخدم يف على الرغم من أن  الطرائق األخرى ف، األسر املعيشية بني فساد ال استقصاءات "أخذ العينات الطبقية" غالبًا

على مراحل  "أخذ العينات العنقودية" و"أخذ العينات املتناسبة مع احلجم" و"أخذ العينات تشمل خذ العينات الشائعة أل
التوجيهية العملية لتصميم  األمم املتحدة مبادئ ق يف ائطر وميكن العثور على مزيد من التفاصيل حول هذه ال". متعددة
)٩٧( .ألسر املعيشية ااتاءاستقص

الفساد يف العديد من البلدان: عن  خمتلفة استقصاءات يف العيناتيوضح اجلدول التايل تصميم و 

استقصاءات الفساد املختلفة يف تصميم العينات :٤اجلدول

العينةتصميم االستقصاءالبلد

: ٣٩٧املقياس األورويب اخلاص االحتاد األورويب
(Eurobarometer 397)الفساد

األسراختريتوقد . املنطقةالتقسيم حسب الوحدة اإلدارية اإلقليمية ونوع
معيشية كل أسرة  من  واحدمت اختيار جميبو .بطريقة عشوائية ومنهجيةاملعيشية  
ريخ"قاعدةبتطبيق ".ميالدأقرب 

االستقصاء بشأن مكافحة إندونيسيا
الفاسدةالسلوكيات 

على مقاطعة/مدينة ١٧٠. عينة من متعددةمراحلعلى خذ العينات أ بناًء
اختيار و االستبدال. مراعاة مع حجم السكان، مع تناسبمبا يلعينات اأخذ 

اختريتمث احلضرية. /حسب املناطق الريفيةوتقسيمها، عشوائياكتل التعداد
كل من  واحد واختري جميبكتلة تعداد. من كلعشوائياأسر معيشية عشر 
يبني "كيشستخدام "إجراء شبكةمعيشية أسرة  (وهي طريقة الختيار ا

.الستقصاء األسر املعيشية عشوائيا)

االستقصاء الوطين للجودة املكسيك
)٢٠١٥احلكومي (واألثر

دون الوطين. لضمان التمثيلالسكانيةالتكتالتحبسبالتقسيم الطبقي 
ا.عشوائيمعيشية أسرة كلمن  واحد جميب واختري

نيجري
الرشوة: –الفساد يف نيجري 

التجربة العامة واالستجابة 
)٢٠١٧(

. )ريفية/حضرية(نوع املنطقةحبسب التقسيم الطبقي على مستوى الدولة و 
أسرة١٥واختريتمن كل والية. اعشوائيتعدادمنطقة٦٠واختري زهاء

كل أسرة من  واحد جميب اختريمث . تعدادا من كل منطقة عشوائيمعيشية 
ا.عشوائيمعيشية 

(نيويورك، ٩٨العدد  ،  واو، دراسات يف الطرق، السلسلة  األسر املعيشية: إرشادات عملية عينات  تصميم استقصاءات  األمم املتحدة، )٩٧(
.دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء ،  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروملخدرات واجلرمية و ؛ ومكتب األمم املتحدة املعين ) ٢٠٠٨
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العينةتصميم االستقصاء البلد

إيطاليا

ضمنالفساد مدجمة عن منيطة
تعدد استقصاء األسر املعيشية امل

واطنني سالمة امل: ضاألغرا
)٢٠١٦-٢٠١٥(

متلك اليت املعيشية أخذ العينات الطبقية لألسر .تصميمان، و النمنفصنإطارا
يف املائة من ٨٥: املقابالت عرب اهلاتف مبساعدة احلاسوب(بتةهواتف
متلك اليت الالعينات الطبقية حبسب البلدية لألسر املعيشية أخذو .العينة)

بتة   ).العينةيف املائة من١٥:  اسوبصية مبساعدة احلاملقابالت الشخ(هواتف 

بنما 
االستقصاء الوطين لضحا  

العامةوالسالمةاإليذاء 
)٩٨()٢٠١٧(

العينة بشكل مستقل حتديد حجمو .  السكانتكتالتحبسبالتقسيم الطبقي  
املناطق لضمان حتقيق النتائج التمثيلية لسكان املقاطعات/احملافظةحسب 

ن(مقاطعتانةاملقاطعاحملافظة و وى مستعلىيةاحلضر  ).حمدد

ملخدرات  مستودع أدوات قياس الفساد التابع ملركز االمتياز  املصدر:   .واجلرمية واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيااملشرتك بني مكتب األمم املتحدة املعين 

حجم العينة(هـ)
موعات حمددة من السكان  إىل  ةاألسر املعيشيبنيفساد الاستقصاءات  هدف العديد من  ي احلصول على تقديرات موثوقة 
.املزيد من القيود على حساب حجم العينةيفرض، مما )املنطقة دون الوطنيةوحسب سبيل املثال، حسب اجلنس، على(
لتايل،  لرتتيب العينة طبقياهذه املتغريات  تستخدمعندما  و  دقة تقديراتيفحكمالت، من املمكن التحكم يف حجم العينة، و

موعات السكانية الفرعية ذات الصلة.   بقات، طهناك العديد من املنهجيات لتخصيص عينة على الوجه األمثل عرب عدةو ا
)٩٩(.ساب أحجام العينات املطلوبة لكل طبقةحلأو 

يبني(و) اختيار ا
مناسبًايبنيااختيار  ألالفساد. استقصاء هو املفتاح لضمان موثوقية نتائج اختيارًا ة السكانياالستقصاءات ن ونظرًا

يب شفافة وعشوائيةاختيار  يجب أن تكون عمليةف،  املعيشية)وليس األسر (تستهدف األفراد   أخذ  وحدة  عندما تكون  ا
مجع ينبغي،  من اإلطارمعيشية  مبجرد اختيار أسرة  فإنه  لتسهيل االختيار العشوائي،  و .  املعيشيةاألسرة  هيالوسيطة  العينات  

إدراج إمكانيةيتيح. ويكتسي ذلك أمهية كبرية ألنه  هذه األسرة املعيشيةمن أفراد األساسية الضرورية عن كل فرد  املعلومات
لتايل، يتم حساب أوزان يف عينةكل وحدة ا، و .سليمبشكل املستخدمة يف مرحلة التقدير العيناتالعينة املراد حسا

النهستخدم ُيو  :العشوائياالختياريف التاليان ن ارئيسيالجانعمومًا

ريخ ميالد-١ ريخ ميالده األقربالفرد ُخيتار–قاعدة أقرب  ريخ إىل من األسرة املعيشية الذي يكون 
املقابلة كمجيب

وتسجل هذه ، يف األسرة املعيشيةمؤهل جمموعة فريدة من األرقام لكل فرد تعني–كيششبكةإجراء-٢
ا يف تلك الشبكةعشوائيوختتاريف شبكة اختيار موعةا على مكا .ا بناًء

يبني يف اختياراستخدام معايري أخرى وال ينبغي متابعة  " األسرة كبري "مع ، مثل إجراء املقابالتاملعيشيةاألسرة منا
املعيشية راد األسرة اء مقابالت مع مجيع أفممارسات أخرى، مثل إجر تباع . كما ال يوصى املعيشيةأكرب فرد يف األسرةأو

ر التجميع املعيشيةل جتربة مجيع أفراد األسرة واحد حو فرد أو إجراء مقابلة مع ، ألن هذه األساليب ميكن أن تثري آ
يبني واخنفاض دقة غري تفرض عبئًاو/أو .الردود ضروري على ا

)٩٨(Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana املوقع اإللكرتوين التايل. متاح على :
www.siec.gob.pa/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16&Itemid=239.

). متاحة على ٢٠٠٣((الوكالة املركزية لإلحصاءات يف كندا) Statistics Canadaعامة عن هذه الطرائق، انظرلالطالع على نظرة)٩٩(
.https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/12-587-x/12- 587-x2003001-eng.pdf?st=uR2Fh0u4: املوقع اإللكرتوين التايل
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، املكسيك )ENCIG(األثر احلكوميالوطين للجودة و االستقصاءحساب حجم العينة: مثال 
ثالث مراحل، مصنفة حبسب التكتالت اختريت على عينة على االستقصاء الوطين للجودة واألثر احلكومي تصميم منوذج يقوم 

أو أكث ١٨بلغ من العمر  ـ شخص ي املختارة هي  وحدة النهائية  ال ، حيث تكون  السكانية  نتائج  لتحقيق وقد ُصممت العينة  ر.  عامًا
ا  لمدن امل ل ستوى الوطين ومستوى الوالية و وقة على امل موث  وأكثر. نسمة  ٠٠٠١٠٠كسيكية اليت يبلغ عدد سكا

.عدة خيارات حلساب حجم العينة يف املوجة األوىل من االستقصاءُدرَِست، فقد جمهوًالانتشار الرشوة معدل وملا كان

انتشار معدلاستخداملرشوة يف املكسيك، فقد تقرر انتشار ايضاهي معدللسرقة معدل انتشار اأن كان من املعتقد وملا
حامسًاعن اإليذاءسابقة استقصاءات السرقة كبديل. أما يف البلدان اليت ال تتوفر فيها  .، فإن إجراء مترين جترييب يعد أمرًا

ستخدام الصيغة احملددة يف  عتبار أنمكسيكية، حلساب حجم العينة لكل والية ٥١املوجود يف الصفحةاإلطارو و
،  ١٫٤٧بلغتصميم الثري وأنيف املائة، ١٥بلغاحلد األقصى املتوقع للخطأ النسيبوأنيف املائة، ٩٠بلغثقةالمستوى 
، مت احلصول على حبسب الوالية،يف املائة١٧٫٢ويف املائة  ١٠٫٤بنيوتذبذب النسبيف املائة،  ٨٥بلغستجابة  االومعدل  

.معيشية لكل واليةرة  أس٨٠٠١و٠٠٠١ترتاوح بني أحجام عينات

لنسبة  ت اليت كانت النسبة فيها أقرب إىل إىل او يف املائة، كان حجم العينة املطلوب أقرب إىل ١٠٫٤لوال
أسرة معيشية، كما توضح املعادلة التالية:٨٠٠١

=
̂(1 − ̂)

× =
1.645 0.104(1 − 0.104)

(0.15 × 0.104)
×

1.47
0.85

= 1,792

ملثل،  ت اليت كانت النسبة فيها أعلى فإو لنسبة إىل الوال أقل كان يف املائة،  ١٧٫٢وأقرب إىل ن حجم العينة املطلوب، 
أسرة معيشية تقريباً:٠٠٠١حبيث بلغ

=
1.645 0.172(1 − 0.172)

(0.15 × 0.172)
×

1.47
0.85

= 1,083

يف  ٠٫٥نسب منخفضة قدرها أسرة معيشية، وهو حجم عينة ميكِّن من تقدير ٠٠٠٣٨وعلى املستوى الوطين، بلغ هذا العدد 
ا للحد األقصى  املائة   ثري التصميم اخلطأ النسيب املتوقع من  ستخدام البارامرتات ذا ة. ومعدل عدم االستجاب ، ، ومستوى الثقة، و

االستبيان تصميم - ٣
تترتجمأنيلزم يبنيمناملطلوبةاملعلوماتعلىاحلصولأجلمنأسئلةإىل العينةاستقصاءيفاملعلوماتمجعغا . ا

واضحة وموجزة وبناء هيكل استبيان منطقي، حيث صياغةوصياغتهاسئلة أل عملية اختيار اإدارةيف توخي العنايةجيبو 
)١٠٠(.االستقصاءعلىالردود على ًاكبري ًاثري اخلصائص تؤثر هذهأن ميكن

املسائلهذا القسم إىل معاجلة  يهدفالعامل،  بلدانيف العديد من  أجريتكثرية عن الفساد  استقصاءاتإىل جتارب  واستنادًا
.ةسئلة احلساسة عن جترية الرشو أل وكيفية صياغة اتناوهلاجيبنفا من خالل اقرتاح املواضيع الرئيسية اليت آاملذكورة 

ملخدرات وا )١٠٠( ؛دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء ،  االقتصادية ألورو األمم املتحدة  جلنة  و جلرمية مكتب األمم املتحدة املعين 
James P. Lynch, “Problems and promise of victimization surveys for cross- national research”; Roger Tourangeau, Cognitive

Aspects of Survey Methodology: Building a Bridge Between Disciplines; Fritz Strack, and Leonard L. Martin, Thinking, “Judging,
and communicating: a process account of context effects in attitude surveys”; Norbert Schwarz and Hans-J. Hippler, “Subsequent

questions may Influence answers to preceding questions in mail surveys”; Seymour Sudman, Norman N. Bradburn, and Norbert
Schwarz, Thinking About Answers: The Application of Cognitive Processes to Survey Methodology.
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املواضيع اليت جيب إدراجها يف استقصاء الفساد(أ)

نواع معاجلة أ، لضمان السكانبني عموم يف استقصاءات الفساد تناوهلايتعنياملواضيع اليت لنقاش هذا القسم يتناول
.املعلومات ذات الصلة بسياسات حماربة الفساد متعددة من

الفسادستشراءرالشعو املؤسسات و يفالفساد والثقة شكلةالوعي مب

ونزاهتها وتقييم نوعيتهااخلدمات العامة  احلصول على(أ)
موعة من ا ونوعية األساسيةاخلدمات علىاملواطنني حصول عنمعلومات عادةسئلة أل تتضمن هذه ا

مالءمة هذه اخلدمات  مبدىشعورهمعنو جهة،منالصحة والتعليم)، خدمات(مثلاخلدماتهذه
داء  أيقوض شكله،عنالنظر بصرف،الفساد استشراءأن ومن الشائع)١٠١(.أخرىجهة من،اوفعاليته

على  يؤثر العامة و اتاخلدم هذه العالقة تقييملذا ميكن)١٠٢(ت،لتلك اخلدماوتقييمهماملواطنني  شعورسلبًا
العامة.اتاخلدمعنرضا املواطنني حولسئلة أل جمموعة من اإدراجعن طريق

سلوكيات خمتارةقبولإمكانيةلفساد و اماإلمل(ب)
موعة من ايُطلب يبني يف هذه ا من يف مفهومهم ًافساد السلوكيات اليت تعترب حتديدعادةسئلة أل من ا

الفاسدة السلوكياتفهميفلسلوكيات. وهذا األمر مفيد لتأطري االختالفات  امن  قائمةمنختيار  ال خالل ا
موعات السكانية املختلفة (على سبيل املثال، حسب  ولكنالبلدان عرب ليس فقط وقبوهلا، عرب ا أيضًا

موعة من او اجلنس والعمر).   املواقف املتخذةهناك عالقة بني  تذا كانإما  ملعرفة أيضًامهمةسئلة  أل هذه ا
.اوىدفع الرشةجتاه الفساد وجترب

املؤسسات العامةيف مستوى الثقة (ج)
ة، نفاذ القانون ونظام العدالة اجلنائيإالثقة يفلكذ مبا يف ،املؤسسات العامةيف الثقة يفق يقينبغي التح

ستشراء الفساد ذا كان إما لمساعدة على فهمل يف  تؤثر على الثقة الفعلية لفساد اجتربةو/أو الشعور 
لفعل، فقد . وكيفية حدوث ذلكاملؤسسات العامة سسات العامة مرتبط  ؤ امليف الثقة ن مستوىأ ثبت و

)١٠٣(مبا يشعر من استشراء للفساد فيها.

موعة من اوترتبط  .املؤسساتبني خمتلف ستشراء الفساد لشعور  بتلك املتعلقة سئلة أل هذه ا

ستشراء اجتاهات(د) املؤسسات العامةنطاقه داخل الفساد و الشعور 
ستشراء  تضمن  قد يفرشوة،  ن قياس جتربة الفساد يركز على الأ الرغم من  على   وسع أالفساد جمموعة  الشعور 
موال  أل استخدام السلطة واختالس اإساءة تضارب املصاحل و (على سبيل املثال،واملعتقداتاملواقفمن 

ستشراءإدراجأيضًااألمهية مبكانومن ).وما إىل ذلكالعامة للوقوف علىالفساد أسئلة حول الشعور 

“Participation &-Social Development Notesa note on the concept and methodology,-Citizen report card surveysالبنك الدويل،  )١٠١(
Civic Engagement, Note No. 91 (2004)  على املوقع اإللكرتوين التايل:  ، متاحةhttps://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/

10986/11277/286010CRC0SD0note09101public1.pdf?sequence=1&isAllowe d=y .
)١٠٢(hip between corruption and citizenark and John Blenkinsop, “The roles of transparency and trust in the relationsHeungsik P

satisfaction”, International Review of Administrative Sciences (2011), pp.254-274; Alberto Vannucci, “Three paradigms for the
analysis of corruption”, Labour & Law Issues, vol. 1, No. 2 (2015) pp. 1-31 .

)١٠٣(rris, “Corruption and trust: theoretical considerations and evidence from Mexico”, Meeting of the MidwesternStephen D. Mo
Political Science Association, Chicago, Illinois (2008); Heungsik Park and John Blenkinsop, “The roles of transparency and trust in

the relationship between corruption and citizen satisfaction”.
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تكمل، احلاالتمجيع . ويف نطاقهاجتاهاته و فيما خيص العام والشعورة املباشرة للفساد العالقة بني التجرب
.ال تدل على جتربته، ولكنها لة جتربة الفساد سئأل هذه ا

وعي وكاالت/مؤسسات مكافحة الفساد وفعاليتها(هـ)
فعالية  وتصورةائمالقالفساد  مكافحةوكاالت  بالسكان  سئلة إىل حتسني فهم مستوى وعي  ألدف هذه ا

كافحة مب سئلة حمددة عن التزام احلكومة أضافة إميكنذلك،ضافة إىل إل و.وكالة من هذه الوكاالتكل
.وما تبذله من جهود يف هذا الصدد الفساد 

جتربة الرشوة عند التعامل مع املوظفني العموميني

الرشوة عند التعامل مع املوظفني العمومينيحاالت(و)
دف ذا القسم اجلزء اجلوهري من االستبيان. ل هميث موعة من او حتديد مجيع حاالت إىل سئلةأل هذه ا

رجعية امللفرتة  يف اوظف عمومي  على األقل مب اتصال واحد  الذين كان لديهم  ن  و املواطنتعرض هلاالرشوة اليت  
.العامطاعالقيف وتواترها الرشوة انتشارمدىسئلة قياسأل هذه اوتتيح ختارة. امل

خصائص الرشوة وظروفها عند التعامل مع املوظفني العموميني(ز)
يبتعرض هلاخر حاالت الرشوة اليت آ على بناًء حادثة الرشوةضافية عن خصائص إمعلومات مع جت ، نو ا

موعةتتيح هذه  و .  )وما إىل ذلك،املدفوعبلغ  املو املوظف العمومي املتورط وجنسهفئة(مثًال،   سئلة  أل من اا
وضع و كامًالفهمًاالرشوة يف القطاع العام ات الناشئة عنتعقيد من أجل فهم الضافية إل حتليل املعلومات ا

.األدلةعلى قائمة سياسات 

استسالم الراشني إلغراءات الرشوة عند التعامل مع املوظفني العموميني(ح)
موعة من ا الرشوة، حادثةبالغ السلطات املختصة عن إتم مل ي/ذا متإعماسئلة معلومات أل جتمع هذه ا

.وما إىل ذلكاستجابة السلطات املختصة،رضا عن  ، والا أو سبب عدم اإلبالغإلبالغ  عدم اة  نتيجأو  
موعة من األسئلة وهذ .لرشوةلاجلنائية العدالةنظام لفهم فعالية استجابة ة مهمه ا

لقطاع اخلاصعند التعامل مع موظفي اجتربة الرشوة

الرشوة عند التعامل مع موظفي القطاع اخلاصحوادث(ط)
موعة من ادف   الذين كان لديهم ن  و املواطنتعرض هلاحتديد مجيع حاالت الرشوة اليت  إىل  سئلةأل هذه ا

حد موظفي القطاع اخلاص يف ااتصال واحد   ياس  سئلة قألهذه اوتتيح  ختارة.  املرجعية  امللفرتة على األقل 
اخلاص.يف القطاع وتواترها الرشوة انتشارمدى 

خصائص الرشوة وظروفها عند التعامل مع موظفي القطاع اخلاص(ي)
يبتعرض هلاخر حاالت الرشوة اليت آ على بناًء حادثة الرشوةضافية عن خصائص إمعلومات مع جت ، نو ا

موعة من و . )وما إىل ذلك،املدفوعبلغ املو وجنسه املتورط القطاع اخلاص موظف فئة(مثًال،  تتيح هذه ا
فهمًااخلاصالرشوة يف القطاع ات الناشئة عنتعقيدمن أجل فهم الضافية إل سئلة حتليل املعلومات األ ا

.األدلةعلى قائمة سياسات وضع و كامًال
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ءات الرشوة عند التعامل مع موظفي القطاع اخلاص استسالم الراشني إلغرا(ك)
مجتمع ه ة نتيجأو الرشوة، حبادثةالسلطات املختصة أبلغتذا عما إسئلة معلومات ألوعة من اذه ا
ا أو سببه عدم اإلبالغعدم ا وهذه .وما إىل ذلكاستجابة السلطات املختصة،رضا عن ، والإلبالغ 

موعة من األسئلة مهمة لفهم  حلوادث الرشوة هواستجابتتهفعاليوكفاءته و اجلنائيةالعدالةسري نظام ا
يف القطاع اخلاص.

أخرى من الفسادشكال أجتربة 

ة(ل) جتربة احملسوبية و/أو احملا
لرغم من أيف صاحب العمل األكرب والوحيد تشكل مؤسسات القطاع العام معًا ن تلك أي بلد. و

من حرية التقدير  وتة  تفاة مدرجترتك  عملية التوظيف  فإنلضمان الشفافية،  عادة ما قد نظَِّمت املؤسسات  
الوطنية، ينبغي اختيار فضل املمارساتألمبادئ واللوائح و لوفقًاو .ألولئك الذين خيتارون القوى العاملة

إىل معايري املوظفني اجلدد  بتدخل عوامل أخرى  إلبالغ ما يتم اواخلربة، ولكن غالبًاةءتشمل الكفااستنادًا
انتشار معدليف قياسةاحملاأو /احملسوبية واملعلومات عنمجع سهم ينأميكن و . ةاحملسوبية واحملاهامن

.يف التوظيف العامألخص الفساد، و 

االنتخابيةجتربة شراء األصوات(م)
مبا يف ،ولوائحهاهاقواعدو العملية االنتخابية  طرائق  ي دميقراطية يف  أمظاهر التطور الرئيسية يف  أحد  تجلى  ي

مواضيع هامة كلها عالم. وهذه  إل وسائل اوالوصول إىلحزاب أل االنتخابية ومتويل اتذلك لوائح احلمال
ا  تطبق  للغاية وحساسة ت  إجراء  لضمان  مستفيضةتشريعاتالبلدان بشأ وشفافة. ويف هذا  عادلةانتخا

لالنتخاب اتيحلرتشتتعلق حتديد معايري  إىل  البلدانمم املتحدة ملكافحة الفساد  أل الصدد، تدعو اتفاقية ا
ويف هذا السياسية. حسب االقتضاء، األحزابو الرتشيحات، ملناصب العامة وتعزيز الشفافية يف متويل يف ا

يكشف النقاب ميكن أن  االنتخابيةصواتأل شراء اإىل  ذا كانوا قد تعرضوافإن سؤال املواطنني عما إاإلطار،
افيتها.جانب حمدد يتعلق بنزاهة العملية االنتخابية وشفعن

للمجيبني صائص االجتماعية والدميغرافية اخل

االجتماعية والدميغرافية للمجيبني على االستقصاء  صائص اخل(ن)
يبني على االستقصاء لتحديد عن األساسية علومات املمجع من الضروري  موعات السكانية ا ا

موعات من التعرض حتقد العوامل اليت لتحديد وكذلكبشكل خاص، املعرضة للرشوة  مي تلك ا
والدميغرافية ةواالقتصاديةاالجتماعياحلالةعنالقياسية  ضافة إىل املعلومات  إل. والفسادةممارسات  لل

واحلالة العلمي امليالد والتحصيل كان ومواجلنسية مثل اجلنس والعمر واحلالة االجتماعية ،للمجيبني
صول أالعرق و من قبيل جوانب إضافيةمجع املعلومات عن، ميكن النظر يف الوظيفية ومستوى الدخل

من خالل مجع معلومات حمددة  وعوامل وقائية  يف عوامل خطر  ق  يعاقة. وميكن التحقإلاحالة  و هاجرينامل
ألدواتاالجتماعي واعالم ووسائل التواصلإلمثل التعرض لوسائل اخمتارة،ظروف  عن   .الرقميةإلملام 

التقييم

لة املقابتقييم (س)
على سبيل املثال،  (اخلصائص الرئيسية و املقابلة تطور جل متابعة أ هذا القسم من احملاور ستكمل ي ن أ جيب 
وما إىل ذلك). ، اكتماهلا سبب عدم واكتمال املقابلة أو عدم اكتماهلا ،  ، لغة التجميع،  مدة املقابلة طول 
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خصصة والنميطات املدجمة عن الفسادمواضيع مقرتحة إلدراجها يف االستقصاءات امل: ٥اجلدول 

معلومات حمددةاملوضوعالقسم
مستوى األولوية  

يف إلدراجها
االستقصاء املخصص

مستوى األولوية  
يف إلدراجها

النميطة املدجمة

يمب
وع

ال
كلة

ش
ثقة

وال
ساد

الف
يف

تو
سا

ؤس
امل

راء
تش

س
ور

شع
ال

ساد
الف

اخلدمات العامة احلصول على
ونزاهتهانوعيتهاوتقييم 

!اخلدمات العامة املختلفةاحلصول على

!الرضا عن اخلدمات العامة املختلفة

لفساد  /وقبولهاإلملام 
احلساسية جتاه سلوكيات معينة 

االختيار من قائمة السلوكيات اليت تعترب 
!فاسدة 

املؤسسات يف الثقة مستوى 
العامة

!نوع املؤسسة العامة 

!قةمستوى الث

ستشراء  الفساد الشعور 
املؤسسات العامةيف

ما هي املمارسات الفاسدة اليت تعترب  
بني  و واسعة االنتشار بشكل عام 

املؤسسات املختلفة
!!

ستشراء مستوى  الفساد يف احلياة  الشعور 
!اليومية

االجتاه امللحوظ يف الفساد خالل السنوات 
!الثالث/اخلمس املاضية

الفاسدالكشف عن السلوك هل كان
احملتمل للعائلة أو األصدقاء أو املعارف

للراحة؟ مبعثًا
!

وعي وكاالت/مؤسسات 
!الفساد وفعاليتها مكافحة 

عام
عال

طا
الق

يف
شوة

الر
ربة

جت

الرشوة عند التعامل  حوادث 
مع املوظفني العموميني

!!!!عموميالوظف  ملاالتصال 

نيملوظفإىل ااملقدمة/املدفوعةالرشاوى 
!!!!نيالعمومينياملوظففئةحسب نيالعمومي

املوظف فئةعدد الرشاوى املدفوعة حسب 
!!العمومي

ونالعمومي وناملوظفطلبهااليترشاوىال
املوظف فئةولكنها مل ُتدفع، حسب 

العمومي
!!!!

ُعرضت على موظف عمومي  اليت رشاوى ال
املوظف فئة، حسب تقبلنها مل ولك

العمومي
!

حادثة آخرمعلومات عن 
يف القطاع العاموقعترشوة

!!!!حادثة املوظف املتورط يف آخر فئة

!!حادثة جنس املوظف املتورط يف آخر 

نوع اخلدمة العامة اليت ُدفعت الرشوة من 
!!!!أجلها

!!الغرض من الرشوة 

!!لرشوةمىت ُدفعت ا

كم كانت القيمة االقتصادية للرشوة 
!!!!املدفوعة
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استسالم الراشني إلغراءات 
الرشوة عند التعامل مع 

العمومينياملوظفني 

!!!!ا؟السلطات املختصةهل أبلغت

!!انتيجة اإلبالغ

!!اسبب عدم اإلبالغ

الرضا عن العمل الذي قامت به السلطات  
!املختصة

لعدم دفع الرشوةالسلبية العواقب
!املطلوبة

!الفائدة من دفع الرشوة

طاع
الق

يف
شوة

الر
ربة

جت
ص

خلا
ا

جتربة الرشوة عند التعامل مع 
موظفي القطاع اخلاص

!االتصال مبوظفي القطاع اخلاص 

موظفي إىل املقدمةالرشاوى املدفوعة/
!فنيوظاملفئةالقطاع اخلاص حسب 

موظفي فئةدفع الرشوة حسب حاالت
!القطاع اخلاص  

القطاع اخلاص  وموظفطلبهااليت الرشاوى
موظف فئةولكنها مل تدفع، حسب 

القطاع اخلاص 
!

عرضت على موظفي القطاع اليت رشاوى ال
فئةاخلاص ولكنها مل تقبل، حسب 

موظف القطاع اخلاص
!

للفساد (تتعلق شرةبااملتجربة غري ال
من الشخص الذي نيقريبالألشخاص

املقابلة، مثل األقارب أو همعىجتر 
)األصدقاء أو زمالء العمل أو اجلريان

!

حادثة آخرمعلومات عن 
يف القطاع اخلاصوقعت رشوة 

!حادثة  آخراملوظف املتورط يففئة

!حادثة آخر جنس املوظف املتورط يف 

خلاصة الذي دفعت الرشوة دمة انوع اخل
!من أجلها

الرشوة الغرض من 
!مىت ُدفعت الرشوة

كم كانت القيمة االقتصادية للرشوة 
!املدفوعة

إلغراءات استسالم الراشني
عند التعامل  حادثة رشوة آخر
موظفي القطاع اخلاص مع 

من قبل الراشني

!ا؟السلطات املختصةأبلغتهل

!ا نتيجة اإلبالغ

اسبب عدم اإلبالغ
الرضا عن العمل الذي قامت به السلطات  

!املختصة

!املطلوبةلعدم دفع الرشوةالسلبية العواقب

!الفائدة من دفع الرشوة
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مفتاح الرموز:
.على التوايلاستقصاء الفساد، يف منيطة الفساد ويف عن استقصاء خمصصينبغي إدراجها يف مواضيع!!
.ت الوطنيةبتوافر املوارد واألولوالفساد، رهنًااستقصاء خمصص عن دراجها يف إمواضيع ميكن النظر يف !

.١-٥-١٦املستدامة حلساب مؤشر هدف التنمية مطلوبة مواضيع 

١-٥-١٦ؤشر هدف التنمية املستدامة املتعلقة مبصياغة األسئلة الرئيسية (ب)

العناصر و ، السكانلرشوة بني عامة افضل جتربة اليت جتسد بشكل أسئلة أل صياغة اكيفية يقدم هذا القسم اقرتاحات حول  
تقابلية ان لضمتغطيتهاجيب الرئيسية اليت ت الوصفية ملوا،للمقارنةالبيا التنمية املستدامة  هدفؤشر المتثال للبيا

،الصياغة من خالل مراعاة عدد من اجلوانبستكيف،  استقصاءي  أستبيان يف  اال عند تطوير و )١٠٤(.الردود ولتحسني دقة  
ت. وطولهالعام لالستبيان األسلوبمثل  الصياغة الدقيقة، يف كل بلد، سيتم حتديد عالوة على ذلك،و ومنط مجع البيا

.من خالل مراعاة معىن املصطلحات يف اللغة الوطنية (أو اللغات) واستخدامها (أو قبوهلا) يف السياقات الثقافية املختلفة

اتصلوا مرة واحدة شخاص الذين أل نسبة ا": على النحو التايل١-٥-١٦مؤشر هدف التنمية املستدامة وقد مت تعريف 
، أو طلب منهم أولئك املسؤولون احلكوميون دفع رشوة، خالل  ملسؤول حكوميودفعوا رشوة ؤول حكومي مبسلى األقل ع

".املاضيةاالثين عشر شهرًا

:١- ٥-١٦مؤشر هدف التنمية املستدامة حلسابمقابلةهناك ثالث مهام رئيسية وأسئلة و 

يبني الذين حتديد-١ لالستقصاءخالل الفرتة املرجعية عمومي ل مبوظف على األقاتصلوا مرة واحدةا

يبني الذين دفعوا رشوة مرة واحدة على احتديد -٢ لالستقصاءقل خالل الفرتة املرجعية أل ا

يبني الذين طلب منهم حتديد -٣ دفع رشوة ولكنهم مل يفعلوا ذلكونعموميالونوظفاملا

ت الوصفية ملؤشرات ُنشرت)١٠٤( ئق التنمية املستدامة يف مستودع هدفالبيا الذي حتتفظ به شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، الو
./https://unstats.un.org/sdgs/metadata: املوقع اإللكرتوين التايلحة على وهي متا

ربة
جت

ال
شك

أ
رى

أخ
شوة

الر
من

ة ة و جتربة احملسوبية/احملا ما جتربة احملسوبية/احملا !اإلملام 

االنتخابيةشراء األصوات 
يب أو فرد آخر من األسرة  جتربة  ا

!املعيشية

ت (وطنية أو جمالس حملية) !نوع االنتخا

عية
تما

الج
صا

صائ
اخل

بني
جي

لم
ةل

رافي
ميغ

الد
و

اخلصائص االجتماعية  
والدميغرافية للمجيب

واحلالةالعلميالعمر واجلنس والتحصيل 
مستوىو ومكان امليالدواجلنسيةية الوظيف
الدخل

!!!!

!وحالة اإلعاقة وأصول املهاجرينالعرق 

عالم ووسائل التواصلإل التعرض لوسائل ا
لتكنولوجيا الرقمية االجتماعي و  !اإلملام 

ييم
لتق

ا

تقييم املقابلة 

!طول مدة املقابلة 

!لغة التجميع

!و عدم اكتماهلا اكتمال املقابلة أ

!اكتماهلا سبب عدم 
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يبني على البحث أعني من املسلوك اليت حتدد اللصلة ذات ااخلصائص مجيع كل سؤال يشمل  ن أوينبغي جل حث ا
م يف  رشادات حول كيفية صياغة إقسام التالية ألتقدم او )١٠٥(.تلك اخلصائصكل حداث اليت تتضمن  ألاعنذكر

.ثسئلة الثالألا

:١السؤال 

ي من املشهر االثىنألا"هل اتصلت، خالل  من خالل ا يف ذلكلني، مبني التاوظفني العموميعشر املاضية، 
"وسيط؟

حلالية عامة السكاالفساد بني  استقصاءات املدرجة يف الفرز سئلة أ
استعراضجرىو على اخلدمات العامة، أالعموميني املوظفنين تركز على أالفرزسئلةينبغي ألكانإنفهم ما إىلسعيًا
ركز االمتياز املشرتك بني مكتب األمم  ملالتابعالفسادقياساتأدو مستودعلدىحمفوظًاللسكان عن الفساد استقصاًء٥٨

ملخدرات واجلرمية واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا .املتحدة املعين 

:كل فئة من الفئاتاالستقصاء يف  لتصنيف املطبقة ةالرئيسياملعايري وترد فيما يلي

ًإو أسئلة على الفرد، الذي يشرتك سلبًاألتركز ا-نيالعمومينياملوظفنوحاملوجهاالستقصاء . املربرةيف الصفقة غري جيا
لفرد (مثًال، موظفي اجلمارك لاحملددةوظيفة  الو تفصيل  أ"  العموميوظف"املـسئلة يف هذه الفئة إىل التصنيف العام لألتشري او 

).ذلكإىلوماوعناصر الشرطة، 

املتعلقةالرمسية املواقفو أسئلة بشكل رئيسي على اخلدمات ألتتمحور ا-اإلداريةاإلجراءاتحنواملوجهاالستقصاء
إىل ويل ألالنهج اويشريبعمل فاسد. والتورطالسلطة معتصال الميكن للمجيبني فيها إقامة اكاناليت  و التجاريلعمل

.خدمة حكومية/حكوميجراءإلو متلقٍّأاملسجيب كمستخدٍم

يباالستبيان أيشمل -دارية إلجراءات اإلاعن فصل املوظفني العموميني من كمستفيد سئلة مفصلة بوضوح تضع ا
إلضافة إىل  أو مستخدم هلاالعامةجراءات  إلخلدمات واا مع املوظفني العموميني و/أو املوظفني سئلة اليت تقيس االتصال  ألا، 

.العموميني احملددين

قائمة بكل من املناصب/السلطات العمومية سئلة إىل ألتشري ا-واإلجراءات اإلداريةاملوظفني العمومينيدمج 
.فراد واخلدماتألمييز بني اسئلة ال ألهذا النوع من او .ات العامةجراءإلا/واخلدمات

مخسةيف املائة)، كان من بينها  ٣٤(املوظفني العمومينيحنوًاموجهسؤال فرز  ن  تضمَّاستقصاًء٢٠وخلص التحليل إىل أن  
ها هؤالء املوظفون يف سلوك فاسد.فيحتديد نوع اإلجراء أو اخلدمة اليت تورط  سعت إىل  سئلة متابعة  ت تضمنت أاستقصاءا

آخر (١٧ومشل  فئةأسئلة متابعة لتحديد أسئلة فرز موجهة حنو اخلدمات العامة، تضمَّن أحدهايف املائة)٢٩استقصاًء
خمتلفة فرز أو أقسام  سئلة  يف املائة) أ١٤استقصاءات (تضمنت مثانية  و .  جراءاتإلتلك ايف أثناء  الذي طلب الرشوة  املسؤول

أشارت يف آن فرز سئلة أيف املائة)١٠(استقصاءات، يف حني تضمنت ستة العامةواخلدمات املوظفني العموميني ن أبش
.واإلجراءات العامةاملناصب احلكومية واحد إىل 

)١٠٥(national research”-James P. Lynch, “Problems and promise of victimization surveys for cross.
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عامة السكانالفساد بني استقصاءات املدرجة يف الفرزتركيز أسئلة جماالت 

ملخدرات واجلرمية واملعهد الوطين لإلحصاء عين األمم املتحدة املمستودع أدوات قياس الفساد التابع ملركز االمتياز املشرتك بني مكتب املصدر: 
.واجلغرافيا

الفرز ستخدام أسئلة اأنمن قبل السكان اليت أجريت علىءات الفساديف استقصااملتبعةاملمارسات استعراض ويتبني من
.هو اخليار املفضلاملوظفني العموميني قائمة ممارسة شائعة وأن استخدامتدرجييا أصبح 

مبوظفني عمومينياتصال مباشر وا على الذين كانعامة السكان فراد من بني أل حتديد ايف أعاله ١وُيستخدم سؤال الفرز 
ويساعد املوضوع العام للمقابلةيضًاأخطر الرشوة. ويوضح هذا السؤال إىل ،نتيجة لذلكتعرضوا، ، و خدمات عامةأو /و

يبني على الرتكيز عليه لتسهيل تذكر  .حداث ذات الصلةهم لألا

يبنيسؤال  رئيسيان لجانهناك  و  م األخرية  عن  ا معينة بفئاتجتربة االتصال)  ١(:ومهادارة العامةإل يف االتصال جتار
. التعامل مع بعض اإلجراءات اإلداريةو جتربة ) ٢موميني؛ (املوظفني العمن 

حيث يضمن ،املوظفني العمومينيفئةيفضل استخدام سؤال فرز يعتمد على، عامة السكانالفساد بني ويف استقصاء 
فيما يتعلق ملوظفني العموميني ال يتم دائمًااالتصال ألن ذلك و . الرشوةيف جمال مشل لتجارب املواطنني ألك تغطية ذ 

املواطنني أن يبدو ). وعالوة على ذلك، و املدرسنيأالشرطة ضباط عند التعامل مع ،على سبيل املثال(جراء حمدد 
املتعلقة فضل من تذكر احلوادثاملوظفني العموميني) بشكل أيف هذه احلالة هم (وتعاملهم معلناس م اليتذكرون اتصا

.جراءاتإل 

لتحديد الفرز سؤال تصميم عند املوظفني العموميني لفئات املختلفة من قائمة وري أن ترفقن الضر فإنه مهلذا السبب، و 
يبني الذين  ملوظفني العموميني فئة املوظف مبوظفني عموميني. اتصلوا سبق و ا إلضافة إىل ذلك، يوضح تقدمي قائمة  و

تعلى تساعد هذه الوسيلة أيضًاو الذي ينبغي مراعاته عند استحضار جهات االتصال السابقة.  .إجراء مقار

موعة  و  واإلقليمية املوجودة الوطنيةخالل مراجعة االستقصاءات  من  اجلوهرية التالية من املوظفني العموميني  مت تطوير ا
ل ا شاملة، وإمنا كأساس ميكن استكماله  موعة على أ على فئات ذات الصلة عن الفساد. وال ينبغي تفسري هذه ا

.طيناملستوى الو 

املوظفون العموميون

اإلجراءات اإلدارية

فصل املوظفني العموميني واإلجراءات اإلدارية

ني العموميني واإلجراءات اإلداريةدمج املوظف

حمددغري 

٣٥ ٪

٢٩ ٪

١٤ ٪

١٠ ٪

١٢ ٪
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االستقصاءدراجها يف استبيان إلغرض للموظفني العموميني قائمة قياسية مقرتحة :٦اجلدول 

األولوية مستوى املوظفون العموميون

!!)مبا يف ذلك الشرطة احمللية(ضباط الشرطة/األمن العام 

!!احملاكميف املوظفون القضائيونالقضاة/املدعون العامون؛

!!اإليرادات/و الضرائبصلحم

!!موظفو اجلمارك 

ء،  !!)وما إىل ذلكالصرف الصحي، و املياه، و موظفو/مفتشو املرافق العامة (الكهر

!!)ياتالعامة أو املستشفاتاألطباء/املمرضون/مسؤولو الرعاية الصحية (العياد

!!احملاضرون (املدارس احلكومية/اجلامعات)/ املعلمون/األساتذة

!!هيئات الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية

!!موظفو جوازات السفر

!!قيادة التسجيل السيارات/رخص موظفو وكالة 

!!أفراد القوات املسلحة

!!(مصلحة املساحة)موظفو سجل ملكية األراضي

ت/احملافظات  !!موظفو البلد

ت، و (احملافظات،ونممثلو احلكومات احمللية املنتخب !!)وما إىل ذلكاملقاطعات،  و البلد

!!ن و خباملنَتاالحتادية/ممثلو احلكومة احمللية

!الوطين واحمللينيأعضاء الربملان/اهليئة التشريعية على املستوى

!)منفصلة عن الشرطةاهليئة فيها يف البلدان اليت تكون (املرورموظفو هيئة إدارة 

!) وما إىل ذلك، التذاكر يف احلافالت والقطاراتوعلى سبيل املثال، مفتش(موظفو وسائل النقل العام 

!اهلجرة موظفو خدمة 

!)وما إىل ذلك ، العملو اإلطفاء، و السالمة، و الصحة، (التفتيش وموظف

!موظفو السفارات/القنصليات للبلدان األجنبية

!املصارف العامة واملؤسسات املالية 

!إدارة السجون

!املوظفون العموميون/موظفو اخلدمة املدنية اآلخرون

:زينمفتاح الرم
ت االستقصاء دراجهم يف إالذين جيب املوظفني العموميني فئات!!  تاستبيا .لضمان املقارنة يف البيا
ت إميكن  الذين اإلضافينياملوظفني العموميني فئات! .ت الوطنيةاقالسياالستقصاء، مع مراعاة ادراجهم يف استبيا

املشاركة من قبل  دىن من  أن كان هناك حد  إاتصال حىت و اعتباره ك ينبغياملوظف العمومي  تفاعل مع  الن  أمن املهم حتديد  و 
يب. /جراءإل يف ااملوظف العمومي  م ا ، اتصاًالعلى سبيل املثال موقع مكتب ما سؤال بسيط عن ال يعد و القضية اليت 

أعاله، ميكن أن يكونحيدد السؤال . وكما داري معني اتصاًالإجراء إل جب اتباعها خلطوات الواالسؤال عن ايف حني يعد 
.إما بشكل مباشر أو غري مباشر قد جرى من خالل وسيطاالتصال
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:٢السؤال

ة يف املاضيًااالثىن عشر شهر خاللموظف اخلدمة املدنية/املوظف العمومي معأجريتهاأخذ مجيع االتصاالت اليت يرجى
اإلضايفاملالبعضمنحهماأو هلمامجيلرد و أأي منهما هدية إعطاءمناسبة استدعت أيهناك تعتبار: هل كاناال 

(خبالف الرسوم الرمسية)، مبا يف ذلك من خالل وسيط؟

ا ساسيأمر أن صياغة السؤال حول جتربة الرشوة إ جابة إاحلصول علىتسهل يف الوقت نفسه و ، تستلزم حتري الدقةأل
ر احملتملة الضمحالل الذاكرة  تسعى و . واالحنياز ملا هو مستصوب اجتماعيا إىل احلد األدىندقيقة من خالل تقليل اآل

:االعتبارالنقاط التالية بعني خذ أهداف عن طريق أل حتقيق هذه اإىل الصيغة املقرتحة للسؤال

صياغة السؤال ينبغيدىن،األ احلد  إىل  و مستصوب اجتماعيا  هواالحنياز ملااالجتماعيوصم  قضا التقليل  من أجل  -١
يب يشعر املتعلق بتجربة الرشوة بطريقة جتعل ستخداموميكن  دفع الرشوة.  على  ًاجمرب كان  نه  ا حتقيق هذا الغرض 

".وما إىل ذلك، إىل دفع مبلغ إضايف من املالاضطررتاجلملة التالية "هل

اخلدماتوأو البضائع أموال أل تبادل اإىل تشرياليت التعابري استخدام و "الرشوة"؛ حم مصطلاستخداجتنب ينبغي -٢
منه يبني الذين خيشون اجتربة  من احتمالية الكشف عن  ا النهج  هذويزيد  .  بدًال الفعل  ذابالغ  إل الرشوة من قبل ا

يبني نأل يُفضل استخدام هذا النهج عالوة على ذلك، و ا. اجتماعياملنبوذ  من و يف حاالت كثرية ال يعترب ا جتار
.كشكل من أشكال الرشوة

تتطلب  (كلفةتالللموازنة بنيعادةفرتة جيدةعترب فرتة االثىن عشر شهرًاُت:فرتة املرجعية بوضوحالحتديد ينبغي-٣
فرتة املرجعية قل  الكلما طالت (ديراتدقة التقو )يدانية سنومن املقابالت املإجراء املزيد فرتات املرجعية القصريةال

ريخ  أميكن  . و )حداث املاضيةأل ر اتذكُّ ايتها  ن يساعد حتديد  التداخل "ثري  على تقليلبوضوح  بدء الفرتة املرجعية و
يبون صعوبة يف حتديد أي عندما يواجه "،الزمين .املرجعية املناسبةفرتة الخالل األحداث بدقة ا

:٣السؤال 

املاضية، هل كانت هناك أي مناسبة طلب االثينخالل  بشكل مباشر موظف عمومي، منك فيها عشر شهرًا
مسألة أو إجراء يتعلق بوظائفه ولكنك جناز إلدفع مبلغ إضايف من املال أو أو رد مجيل له غري مباشر، تقدمي هدية أو
؟ئًاشيتعطهمل 

لرغم من الرفضهاتقدمي رشوة ولكن مل يتم ب ُتطلالرشوة عندما حاالت لتحديد ضروريهذا السؤال  تصنف هذه ، . و
ا رشوة، األحداث أيضًا )١٠٦(.الرشوةحسب تعريف حاالت على أ

معة يف ا١- ٥- ١٦املستدامة حلساب مؤشر هدف التنمية ستخدم تأن وينبغي ٣و٢و١سئلة أل املعلومات ا
ت قابلة للمقارنة.  استنباطلغرض  وتوحيدها ا لضمان قابلية مقارنة التايل  اجلدولويبنيبيا العناصر اليت ينبغي االحتفاظ 

. املستدامةالتنمية فيما يتعلق برصد أهداف ١-٥- ١٦املؤشر 

والرشوة يف فني العموميني يف املنظمات الدوليةترد تعاريف رشو املوظفني العموميني الوطنيني ورشو املوظفني العموميني األجانب واملوظ)١٠٦(
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.٢١و١٦و١٥القطاع اخلاص يف املواد 
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١-٥-١٦الرئيسية حلساب مؤشر التنمية املستدامة العناصر :٧اجلدول 

الوصفعنصر املعلومات 

السابقة شرين عاالثالسنة التقوميية األخرية أو الفرتة املرجعية شهرًا

)١٠٧(سنة أو أكثر١٨الفئة العمرية

قائمة  أحد منرشوة معتعرضوا حلاالت الو اتصاًالأجروا ولئك الذين أإىل شارةإلاينبغياملوظفون العموميون
)١٠٨()!!(مستوى األولوية ٦يف اجلدولاملوظفني العموميني األساسية الواردة  

طريقة احلساب

أو طُلب منهم املوظفني العمومينيرشوة واحدة على األقل ألحد دفعواين عدد األشخاص الذ
يفعلوا ذلكخالل الفرتة املرجعية ولكنهم مل موظف عمومي دفع رشوة من قبل

كنسبة مئوية من

على األقل مبوظفني عموميني خالل الفرتة املرجعيةاألشخاصعدد  واحدًا الذين أجروا اتصاًال

ربة دفع الرشوةملتابعة حول جتصياغة أسئلة ا)ج(

طرحاألمثللئن كان من عن الرشوة. و مفصلة سئلة متابعة جلمع معلومات أدارة إجتربة الرشوة لى جيايب عإي رد أيتطلب 
يبني وحتسني دقة  من أجل احلفاظ على عبء معقول على عاتق  الرشوة،  حوادثسئلة املتابعة عن كل  أ فيوصى،  ردودهما

يبعلى آخر جتربة رشوة  كيز  رت الن ينصبَّ ا ا ، اتالستقصاءلتوقيت  أو  للرشوةحمدد  موسم  أنه ال يوجد  وهب)١٠٩(.مر 
ا  لرشوةجتربة اإىل  فيمكن النظر  لتايل فهي متثل مجيع الرشاوى اليت ميع  اختيار عشوائي جلاألخرية على أ جتارب الرشوة، و

يبون تعرض هلا  الستقصاء.اعنا

تتخذ على أساسها اإلجراءات  معلومات استنباطجل ألرشوة من احمليطة فهم الظروف الدقيقة إىل تابعةاملسئلةأدف و 
لسياسات ، هلدف احملدد للرشوة ونوع الرشوة وقيمتهااملعلومات املطلوبة  تتعلقن  أفعلى سبيل املثال، ميكن  .  وذات صلة 

لسياسات يف رسم امعلومات ميكن استخدامها مباشرًةوتستنبط منها  شوةآليات الر العناصر مجيع هذهوحتدد  .  وما إىل ذلك
املختصة واللوائح  الوكاالت  للرشوة بشكل خاص و املعرضةجراءات  إل املثال، اعلى سبيلاليت تستهدف،  و األدلة  إىل  املستندة

جل استبعاد الوقائع أالرشوة من ةحلادثعلى التوقيت الدقيق أيضًاسئلة املتابعة أن تركز أميكنو ذات الصلة والتكاليف. 
املرجعية. فرتةالخارج وقعتخرى اليت أل ا

على استقصاءات الفساد احلالية .لرشوةسئلة املتابعة املتعلقةأل نواع الرئيسية أل اجلدول التايل ابني ، يوبناًء

عند حساب مؤشر  الفئة العمرية أولئك الذين هم خارج إىل للسكان املستهدفني أوسع، فال ينبغي النظرت الفئة العمريةإذا كان)١٠٧(
ت لرصد هاللضمان إمكانية مقارنة١-٥-١٦تدامةهدف التنمية املس .ف التنمية املستدامةدبيا

إضافيني يف أسئلة الفرز األويل، فال جيب أخذهم يف االعتبار عند حساب مؤشر هدف التنمية موظفني عمومينيإدراجإذا مت )١٠٨(
ت لرصد أهداف التنمية امل١-٥-١٦املستدامة .ستدامةلضمان إمكانية مقارنة البيا

عن الرشاوى األكرب من املتوسط. وجتدر أمشلللحصول على صورة خطورة احلوادثأشد طرح بعض أسئلة املتابعة حول ميكن أيضًا)١٠٩(
إلضافةأشد احلوادث أنه جيب مجع معلومات حول إىل اإلشارة .ة األخري احلادثةمعلومات حول إىل خطورة 
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سئلة املتابعة عن آخر :٨اجلدول  وة)دفع الرشوة (جتربة الرشحوادثقائمة مقرتحة 

ت فئات األسئلة مثال على املوضوع اإلجا

لشهر الذي  هل ميكنك إخباري ريخ احلادثة
لتحديدفيه هذه احلادثة آلخر مرة؟ وقعت الشهر والسنة 

املوظف العمومي فئة
حادثة آخر املتورط يف 

فيهايف املرة األخرية اليت اضطررت 
هدية تقدميدفع مبلغ إضايف أوإىل 

من هو املوظف الذي ، دثة)(آخر حا
؟هيلإقدمتها 

٦انظر اجلدول 

الذي املوظفنوع جنس 
تلقى الرشوة

إىل يف املرة األخرية اليت اضطررت فيها
ذاهدية، ماتقدميدفع مبلغ إضايف أو 

جنس املوظف الذي تلقاها؟كان نوع

ذكر-١
أنثى-٢
ال أعرف-٣

نوع الرشوة
إىل فيهايف املرة األخرية اليت اضطررت 

هدية (آخر تقدميدفع مبلغ إضايف أو 
حادثة)، ما الذي قدمته؟

ت -١ طعام ومشرو
أو ما إىل ،ذهب، أو جموهرات، أو هواتفأشياء مثينة (-٢

أو غريها من السلع،)ذلك
لعملة الوطنية)-٣ بعض املال (يرجى حتديد املبلغ 
مجيلتبادل مع خدمة أخرى أو -٤
ال أعرف-٥

قتصادية ة االالقيم
للهدية/املال/اخلدمة 

املقدمة

كيف ميكنك حتديد التكلفة االقتصادية 
يرجى التعبري عن القيمة بـ [العملة الوطنية]هلذا املبلغ/اهلدية/اخلدمة احملددة تقريباً؟ 

نوع اخلدمة العامة اليت 
دفعت من أجلها الرشوة

اخلدمة اليت كنت إىل يرجى اإلشارة
رة األخرية اليت  تبحث عنها يف امل

دفع مبلغ إضايف إىل فيهااضطررت 
.تقدمي هديةأو

سفر، الجوازأو بطاقة اهلوية، (شهادة أو مستند إداري -١
)أو ما إىل ذلكيالد، املشهادة أو 

، تصريح بناءأو رخصة قيادة، (رخصة إدارية أو تصريح -٢
)أو ما إىل ذلك

طيب أو فحص أو تدخلرةز-٣
اقة بدنيةة جيدة/ليشهادة صح-٤
مدرسة حكوميةمندرجة امتحان يف جامعة حكومية أو -٥
جامعة/مدرسية حكوميةقبول يف مؤسسة-٦
طلب وظيفة يف مؤسسة خدمة عامة/حكومية-٧
حكومية/خدمة عامةمؤسسة ترقية يف -٨
ت عامة مشرت/حكوميعقد -٩

ء، (العامة الرافق املخدمات -١٠ صرف الأو ياه،املأو كهر
)أو ما إىل ذلكصحي، ال

إقرار ضرييب أو إعفاء -١١
بضائعالاسترياد/تصدير -١٢
أخرىخدمة -١٣
رفال أع-١٤

الغرض من الرشوة

إىل فيهايف املرة األخرية اليت اضطررت 
ماذا هدية، تقدميدفع مبلغ إضايف أو 

املبلغ اإلضايف  كان الغرض من دفع 
؟اهلديةتقدميأو

جراءتسريع اإل-١
الرشوة ملا كانوالذي لوال(جعل اإلجراء النهائي ممكنًا-٢

ممكناً)
نب دفع غرامةجت-٣
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دة النقاطز، على سبيل املثال(تلقي معاملة تفضيلية -٤
أو ما إىل ، دة العالواتزأو تقليل الضرائب، أو،احملرزة

ذلك).
، تذهبإىل أينما (إجراءعناحلصول على معلومات -٥

وما إىل ذلك)من جيب أن تتوجه، وإىل
تقدير للخدمة املقدمةكان للداللة على ال-٦
على عالقات من األفضل احلفاظ(ال يوجد غرض حمدد -٧

)جيدة
عرفأال -٨

نوع طلب الرشوة

إىل فيهايف املرة األخرية اليت اضطررت 
كيف هدية،  دفع مبلغ إضايف أو إعطاء

دفع  فهمت أنه كان من املتوقع منك 
؟هديةتقدميمبلغ إضايف أو 

املوظفطلب مباشر من -١
بشكل غري مباشر دفع املبلغ طلب املوظف -٢
لث-٣ طلب دفع املبلغ اإلضايف شخص 
/فعلت ذلك لتسهيلوإمنا مل يطلب أحد ذلك، -٤

تسريع اإلجراء
عرفال أ-٥

توقيت الرشوة
إىل فيهايف املرة األخرية اليت اضطررت 

مىت هدية، تقدمييف أو لغ إضادفع مب
لضبط؟قدمت اهلدية/املبلغ 

بل تسليم اخلدمةق-١
بعد تسليم اخلدمة-٢
تسليم اخلدمةفيه يف نفس الوقت الذي مت -٣
بعد تسليمها وجزءقبل تسليم اخلدمةجزء-٤
ال أعرف-٥

سبب الرشوة
إىل فيهايف املرة األخرية اليت اضطررت 

فما هدية، تقدميدفع مبلغ إضايف أو
؟كان سببها من بني األسباب التالية

نيابة عن أو (مثًال، من أجلك، أسباب شخصية/عائلية -١
)مجيع أفراد األسرةنيابة عنأو فرد آخر من أفراد األسرة، 

لعمل/أسباب -٢ من كجزء(النشاط االقتصاديتتعلق 
)التجارينشاطك االقتصادي أو عملك 

كالمها -٣
رفأعال-٤

حمصلة الرشوة

إىل فيهايف املرة األخرية اليت اضطررت 
هل هدية، تقدميدفع مبلغ إضايف أو 

حصلت على اخلدمة مقابل الرشوة  
دفعتها؟اليت

نعم-١
ال-٢
ال أعرف-٣

إبالغ السلطات املختصة

إىل فيهايف املرة األخرية اليت اضطررت 
هل هدية، تقدميدفع مبلغ إضايف أو 

(على سبيل سلطة رمسية ا أبلغت
أو  املدعي العام، أواملثال، الشرطة،

) أو ما إىل ذلك،وكالة مكافحة الفساد
مؤسسة غري رمسية؟أو

نعم-١
ال-٢
ال أعرف-٣

السلطات الرمسية احملددة 
اليت مت إبالغها عن 

احلادثة

ما هي السلطة الرمسية اليت قمت 
بالغها؟ 

الشرطة-١
الفساد افحة وكالة مك-٢
الشكاوى العامةمكتب-٣
وكالة/مؤسسة املوظف الذي طلب الرشوة-٤
مؤسسة أخرى -٥
سلطة غري رمسية-٦
ال أعرف-٧
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املؤسسة غري الرمسية 
األخرى اليت مت إبالغها 

حلادثة

ما هي املؤسسة غري الرمسية األخرى 
بالغها؟ اليت قمت 

وسائل اإلعالم -١
نظمة دوليةم-٢
منظمة غري حكومية-٣
مؤسسة أخرى -٤
ال توجد مؤسسة أخرى -٥
عرفأال -٦

بعد اإلبالغ حدث ماذا 
ادثة الرشوة؟ حببعد اإلبالغ حدثماذا حلادثة

جراء رمسي ضد املوظف إاختذ-١
اهلدية /املالأُعيد يل و ية غري رمسبصورةمت حل املشكلة -٢
بالغييف ُنصحت بعدم االستمرار -٣
مل يكن هناك متابعة لبالغي-٤
ادثة حلبالغ إلاسبب سلبية بنتائجعانيت من -٥
خرى أسباب أ-٦

لعمل الذي أجنزته  الرضا 
املعنية السلطات 

ي قامت لذعن العمل اًاهل كنت راضي
الرشوة؟ ةادثحبهااليت أبلغتبه السلطة

نعم-١
ال-٢
أعرفال -٣

سبب عدم اإلبالغ 
حلادثة

ادثة حبملاذا مل تبلغك)كذليكن  مل إن(
؟الرشوة

؟اممارسة شائعة، ملاذا جيب علي اإلبالغ-١
ا -٢ ، ال أحد يهتمةغري جمديأل
أبلغجيب أن منأعرف ال-٣
ا جدةبعيدا، ولكنههاأبلغجيب أن اجلهة اليتأعرف -٤
السلبية النتائجاخلوف من  بسبب -٥
اهلديةتقدمياملال/من دفعاستفدتألنين ا بلغ أمل -٦
على داللة اهلدية كقدمت /ألنين دفعت املالاأبلغ مل -٧

االمتنان
ألنين ال أريد أن أحتمل نفقات إضافيةامل أبلغ-٨
أسباب أخرى -٩

ال أعرف-١٠

التحليل- ٤

تاملستنبطة النتائجحتليل ُيستخدم وميكن اختاذ شاملة ول على معلومات داة رئيسية للحصأك اليت مت مجعها  من البيا
أن تكون السكان علىجتري استقصاء الفساد اليت وينبغي للوكالة السياسات. رسمعملية لدعم اإلجراءات بناء عليها

ا مهية املعلومات على دراية  ت اليت ستستمد اليت فهم للنواتج التحليلية و وفائد ينبغي إجراء لذلك، مت مجعها.من البيا
ت حت  ايهدف مع أخذليل للبيا استشراء واضحة وموضوعية عن رؤى تقدمي املطاف ةاالستقصاء بعني االعتبار، ويف 

.السكاناليت يعاين منها االرشوة واجتاها

السكانالذي جيرى علىالفساداستقصاء صياغة تقرير )أ(

ت اليت مت مجعها و استنادًا الرئيسية الالزمة لدعم التحليالت ذات الصلة  واملتغريات ؤشرات الضوء على امل تسلط اليت إىل البيا
تفصيليالعام النموذج يقدم هذا  و لسياسات، يرد يف هذا القسم منوذج عام عن هيكلة التقارير وصياغتها.   تقرير  عن ا خمططًا
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يتضمن  و ) ١١٠( . خرية أل مت دعمها و/أو تنفيذها يف السنوات ا الفساد قليمية عن إ بعدة تقارير وطنية و سرتشدًاحول الرشوة م 
ت اليت مجعت ذات التقليدية العناصر الرئيسية النموذج  استقصاء الفساد ويقدم اقرتاحات حول  يف األمهية عند حتليل البيا

دراجه يف التقرير التايل. أ نوع التحليل الذي ميكن  تقرير أي يقتصر ن تايل ال املخطط يوحي ذلك، ال ومع ن يكون جديرًا
املصلحة ألصحاب أمهية ذات ضافية إ دراج عناصر إ ينبغي ، يف الواقع و . العناصر هذه على املستقبل يف الفساد عن استقصاء 

ت من الكاملة االستفادة أجل من  . املعينة اإلقليمية أو الوطنية للسياقات وفقًاوذلك مجعها، مت اليت البيا

تنفيذيالامللخص

ا اتقدمي النتائج الرئيسية لعنصر ال غىن عنه هوالتنفيذي خصاملل موعة من املستخدمني املهتمني لدراسة اليت خرجت 
ما يكون امللخص التنفيذي غالبًامن األمهية،  نفسه  تطوير تدابري مكافحة الفساد. وعلى القدر  يف  ستخدام تلك املعلومات  

لتايل،.  االستقصاءنتائج  تعميممها وسائل اإلعالم عند  املصدر الرئيسي للمعلومات اليت تستخد فإن امللخص التنفيذي و
.املطافايةيفوجناحهاالستقصاءتقرير ثري هم بقدر كبري يف اميكن أن يسبعنايةر واحملرَّاملصوغ

ستخدام لغة بسيطة غري  وذل موجزة، اجليد مجيع النتائج الرئيسية للتقرير بطريقة واضحة و امللخص التنفيذي وسيتضمن  ك 
التوضيحية واملخططات  البيانية لرسوم  ل وميكن .  حرفيا عالم  إل وسائل ا لتقتبسها فهمها غري املتخصصني ومناسبة  ي أن ميكن  تقنية 

ت   . وتيسر فهمها الرئيسية النقاط على تؤكد أن إعالمية املعقدة بطريقة  الكمية البيانية البسيطة اليت تلخص البيا

ةقدمامل

الوكاالت طار الزمين املشمول وحجم العينة و إل الفساد، مثل ااستقصاء  ساسية عن  أمعلومات  مقدمة مقتضبةتوفر ن  أينبغي
األخرى لفساد اشكال أنهجية العامة املتبعة يف قياس جتربة الرشوة و املتقدمي معلومات حول إلضافة إىل املعنية،املنفذة
إىل املرفق املنهجي للحصول على تفاصيل االستقصاء وقد تشري .االستقصاءيف الواردة  .التقنةاملقدمة أيضًا

الرشوةمدى 

نيالرئيسيين املؤشر وأن يعرض الفصل املوضوعي األول من التقرير نتائج رئيسية عن مدى انتشار الرشوة يقدمينبغي أن 
الوطنية املعدالتوأمعدل االنتشار اإلمجايل، . وميكن أن يشري التحليل املقدم إىلوتواترها: انتشار الرشوة نياملستخدم

وميكن أن يُدرج يف .خالل عرض النتائج على شكل نص وأشكال وخرائطودون الوطنية أو االنتشار مع مرور الوقت من 
ت تتاح العندما و . اليت يدفعها الراشون)متوسط عدد الرشاوى (الرشوة القسم نفسه تواتر  الستقصاءين أو أكثر، بيا

ت اجلغرافية)تتجلى أمهيةس ت االجتاهات (على مجيع املستو .مقار

توفري ، قد يكون من املفيد االستقصاءالعينات يف تقديرات يف أخذ خطأ الذي يعزى إىل يعدم اليقني اإلحصائلتوضيح و 
مع ربة الرشوة يف التعاملمعلومات عن جت مجَُِعت أيضًاإذا و . ااخلاصة بفرتات الثقة مرفقة تواتر معدالت االنتشار وال

مقارنة هذا من خالل ذلك مناظرة، مبا يفيقدم قسم من هذا الفصل مؤشراتميكن عندئذ أن موظفي القطاع اخلاص، 
لرشوة  .املوظفني العمومينيالتعامل مع عند النوع من الرشوة 

.analysis/corruption.html-and-http://www.unodc.org/unodc/en/data: التايلوقع اإللكرتوين املالتقارير الكاملة متاحة على )١١٠(
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ستشراءمعلومات عن  أيضًااليت مجعت  الستقصاءاتإىل النسبة  و  تقدمي فساد بني اجلمهور، ميكن هلذا القسم  الالشعور 
ت القائمة على التجربة  لمقارنة  تقدمي  ،  ومهماعندما يكون ذلك ممكنًاو ،نتائج رئيسية ت القائمةلبيا على التصورات  لبيا
.والسلوكيات

قرتحة:املؤشراتامل

ملوظفني العمومينياتصال لديهم ذين بني املواطنني الاملوظفني العموميني مع التالتعاميف نتشار الرشوة ا·
إىل  الراشوندفعهامتوسط عدد الرشاوى اليت (بني املواطنني املوظفني العموميني مع تالتعاماليف الرشوة واتر ت·

)يف الفرتة املرجعيةاملوظفني العموميني

وظفي القطاع اخلاصصال مب الذين لديهم اتالقطاع اخلاص بني املواطنني  موظفي  مع  تانتشار الرشوة يف التعامال·
الراشوندفعهابني املواطنني (متوسط عدد الرشاوى اليت اخلاصالقطاعموظفيمع تيف التعامالالرشوة تواتر ·

)يف الفرتة املرجعيةالقطاع اخلاص موظفيإىل 

كيف تعمل الرشوة

ت ستخدام البيالرشوة وآليتها ووصفها، وذلك يف هذا القسم حتليل طبيعة سيتم  معةا الذي من(الرشوةةطريقحول ا
الذي تتخذه الرشاوى (نقدًاشكل الو ،والغرض من الرشوةاخلدمة)،تقدمي بعد/قبل(وتوقيت الرشوة)،حيرض على الرشوة

أخرى)،  أو أشكاًال أن جيري التحليل  وكما كان احلال من قبل، ميكن ).القيمة النقديةاوى (الرش(مبلغ) وقيمةأو سلعًا
للفئات التحليلية املصاحل لتوجهاتوفقًا ت) أو جيري وفقًا . االهتمامحملاإلقليمية/اإلدارية (مثل املناطق الفرعية أو الوال

توقيت الرشوة أو ، مثلاالهتمامحملبشكل خاص اجلمع بني خمتلف املتغريات املفيد ، قد يكون من ةخري أل ويف حالة ا
الرشوة.دفع اليت استخدمت لالوسيلةأوشكلها 

فحص إلضافة إىل الرشاوى املتوسطة والوسطى،مستوىالنظر إىل من د حتليل حجم الرشاوى النقدية ييستفن أميكن و 
حتليل الغرض من  يوفر ن أميكن و كبرية يف مناطق معينة. رشى  دفع مبالغإىل بشكل خاص اليت قد تشري العوامل اخلارجية 

للعدالة)  املتكافئ(مثل التأخري يف اخلدمة أو التطبيق غري  العامة  تعاين منها اخلدمات  دقيقة للمشاكل اليترؤىدفع الرشوة  
العامة من خالل حتليل الرشوة املرتبط دارةإل التعامل مع اعنكثر تفصيًالأمعلوماتميكن احلصول على  و مناطق معينة.  يف  

(على سبيل املثال، عالهملذكورة ألتحليل مع املتغريات اكان ميكن دمج هذا النوع من اذا  إ، خصوصًاامللتمسةبنوع اخلدمة 
االستقصاءبشكل عام، كلما كان حجم عينة  و .  )دفع الرشوةالوسيلة اليت مت من خالهلا  اجلغرافية والغرض والشكل و املناطق

.أكثر دقةوعرضهانتائجها (اهلامة إحصائيا) أكرب، كان حتليل 

:قرتحةاملؤشرات امل

اوى دفع الرشاليت مت خالهلا ومن أجلها دارية إل ا تاإلجراءانوع ·
وما إىل ذلكتوزيع النسبة املئوية للرشاوى حسب التوقيت والغرض منها،·
للموظفني العموميني متوسط حجم الرشاوى النقدية املدفوعة ·
املوظف العموميإىل نوع املزية غري املستحقة املقدمة·
القطاع اخلاصملوظف متوسط حجم الرشاوى النقدية املدفوعة ·
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الرشوةالذي يتقاضىمن

الرتكيز  ستخدام العديد  ها. أو يطلبرشاوى اليتقاضىالذي املوظف العمومي ، أي املرتشييف هذا القسم على ينصبُّ و
املوظف فئةالرشاوى وحتديد  الرشوة، ميكن حتليل متلقييف  املتورط  املوظف العمومي  فئةإىل  من املؤشرات الرئيسية اليت تشري 

تعرض  إىل  لنسبة  ن يقاس دائمًاأن وقوع الرشوة جيبأيف هذا القسم  ن يكون واضحًاأجيب  و األكثر عرضة خلطر الرشوة.  
لرجوعاملوظف العمومي) وحبسببشكل عام (انتشار الرشوة، مما يعين أن الفعلالفرد ملثل هذا  الذين أولئك إىل يقاس 

خرية. أل اعشر شهرًاخالل فرتة االثيناملوظفني العموميني من ةمعينبفئةصال كانوا على ات

وتقدميها حسب  املوظفني العموميني  معينة من  لفئاتمن معدل االنتشار ومتوسط عدد الرشاوى املدفوعة  ميكن حتليل كلو 
ميكن أن تكون معظمو .  )أو الغرض من الدفع املتلقيعلى سبيل املثال، جنس  ذات أمهية (اجلغرافية أو أبعاد أخرى  املنطقة

شريطة املوظف،  فئةحتليل أكثر دقة حسب  إلجراء  مهمة)عمل الرشوةتكيف  (يف القسم السابق  املدرجة  األبعاد التحليلية  
ملموسة.تقديرات الستنباطأن تكون العينة كبرية مبا يكفي 

ت املتعلقة مبوظفيحتليل وينبغي  منفصل.الذين يتلقون رشاوى بشكلالقطاع اخلاص البيا

:قرتحةاملؤشرات امل

املوظف العموميفئةحسب مفصل، املوظفني العمومينييف التعامل مع وتواترها انتشار الرشوة ·
املوظف العموميفئةحسب مفصل ،)وما إىل ذلك، التوقيت والغرض(توزيع النسبة املئوية خلصائص الرشوة·
موظف القطاع اخلاصفئةحسب مفصلاخلاص، يف التعامل مع موظفي القطاعوتواترها انتشار الرشوة ·

يدفع الرشوةالذي من 

اجلمع بني ، وكيف يؤثر للمرتشنيوالوصف الشاملني تحليل المهية أمن ه القدر نفسيكتسي التحليل املفصل للراشني 
الراشني تفصيل فيد من امل، لذلك ضعف املواطنني أمام الرشوة.على احملددة الظروف الدميغرافية واالجتماعية واالقتصادية 

بعاد أل ااجلمع بني هذه  و ،والتعليم ومستوى الدخل اجلنس والعمر نوع  مثل  ، دميغرافيةالجتماعية و ال احسب عدد من األبعاد  
دفع  تالذي  املوظف  فئةحسب  ،مثًال(خرىأفئات  لريفية، وحسب املنطقة أو الوالية)، أو  اجلغرافية (مثل احلضرية/ابعاد  واأل 
على سبيل املثال، حسب مستوى (الراشني انتشار الرشوة بني جمموعات معينة منميكن أن يكشف حتليل ). و الرشوةله 

إما ىل جمموعات فرعية من السكان الذين ضافة إإل الرشوة ن طبيعةمالكثري عن )أو املهنةاحلالة الوظيفية و أالدخل، 
للحصول علىبالغ غري متناسبة ملثل هذه املدفوعات مالرشوة أو يستخدمونمدفوعات غري متناسب من يتحملون عبئًا

.بعض اخلدمات العامة

:قرتحةاملؤشرات امل

حسب اجلنس والعمر ومستوى الدخل والتحصيل مفصلة، املوظفني العمومينيانتشار الرشوة يف التعامل مع ·
لراشي لالعلمي

حسب الذي حصل على الرشوة و املوظففئةحسب  مفصلةاملوظفني العموميني،انتشار الرشوة يف التعامل مع  ·
الراشيخصائص
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حسب اجلنس والعمر ومستوى الدخل والتحصيلمفصلةانتشار الرشوة يف التعامل مع موظفي القطاع اخلاص،  ·
للراشي علمي ال

الرشوةتلقى  موظف القطاع اخلاص الذي  فئة حسب  مفصلةالرشاوى املدفوعة ملوظفي القطاع اخلاص،  نصيب  ·

لرشوةلوناملواطنيستجيبكيف 

من أهم أقسام تقرير الفساد ألغراض رسم السياسات  حتليل ومناقشة رد فعل  سيجري في هذا القسم ف . يعد هذا القسم واحدًا
. لرشوة  السلطات املختصة دفعها ولتصل إىل إبالغ  رفض  و اوى ترتاوح بني دفع الرش اليت  – ودفعها  على طلب الرشوة  املواطنني 

ولئك الذين  أو ،ن دفعهاالرشوة وأولئك الذين ال يرفضو دفعالذين يرفضونلراشنيجتماعي واالقتصادي لالتحليل اال ويوفر 
. ابالغإلورفضها واشاوى  الشروط اليت تسهل دفع الر عنهامًةمعلوماتا،  أو الذين ال يبلغون  الرشوة  حبوادثيبلغون  

ت اتقيس مؤشرات ويوفر أيضًا .ابالغ إل ن تعزز رفض الرشوة واأن ميكلسياسات اليتاستجا

،لرشوةبالغها  إونوع السلطات اليت مت  املوظف العمومي،  وفئةمية،  التفاصيل اإلقليذات الصلة  التحليل  بعاد  أتشمل  قد  و 
ميكن اكتسابوغريها. و بالغإل اعدم لرشوة ودوافع بالغإل واخلربات يف ا،قنوات املسؤولة عن تلقي البالغاتالومعرفة 

ر املرتتبة على رفضمدى قبولالعامة بشأن السلوكياتعن طريق حتليل املعلوماتاملزيد من  ، اواإلبالغ هاالرشوة واآل
ت التعليمية.،مبتغريات اجتماعية واقتصادية أخرىذلكاقرتنما خاصة إذا  مثل اجلنس والعمر واملستو

:قرتحةاملؤشرات امل

عن الرشوة يف التعامل )وكاالت مكافحة الفساد مثل الشرطة و (لسلطات املختصةاإىل  معدل البالغات املقدمة·
املوظفني العمومينيمع

عن الرشوة يف التعامل )  وكاالت مكافحة الفساد مثل الشرطة و (السلطات املختصةإىل  معدل البالغات املقدمة·
موظفي القطاع اخلاصمع

ر املرتتبة على السياساتآلاالستنتاجات وا

الفساد. وينبغي صياغة االستنتاجات استقصاء متابعة نتائج يف تشكيل دخالت ملموسة مب هذا القسم يساهمن أميكن 
. قسام السابقة من التقرير أل الواردة يف او القائمة على الوقائعاحلججقوة  املرتتبة على السياسات حبذر حىت ال تقوض  رآل وا

التقنينيرباء اخلصلة، قد يكون من املفيد استشارة مكافحة الفساد ذات الابري وتدسياسات االستقصاء بربط نتائجوبغية
.عند صياغة هذا القسمقضا الفساد لفون وطنيني الذين المارسني املو 

املرفق املنهجي

رض تقدمياملهتمني من اجلمهور لغ األفراد م املتخصصني و مفصلةخري من التقرير معلومات أل يف القسم اينبغي أن تدرج 
مثل طريقة االستقصاء التقنية. وينبغي أن يشمل ذلك املعلومات مهمة لتقييم االستقصاء، جوانب عنعمقة تمعلومات م

مراقبة  و احملاورين وتدريب االستقصاء التجرييب ونتائجمنط االستقصاء و االستقصاء وتطويرها داة أخذ العينات وتصميم أ
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ت  الامليداين وتسجيلالنوعية واإلصدارات اللغوية والعمل توفر أقسام أخرى من املرفق  وقد  .وتنقيتها وحساب املؤشراتبيا
ملناطق ذات أمهية جداول ورسوم بيانية تفصيلية  .اليت ُأجري فيها االستقصاء)،تمثل الوالواملناطق الفرعية (تتعلق 

النتائجتعميم التواصل و (ب)

لتعاون . وتعميمهااالستقصاءنتائج يف نشر ستقصاء اال دورة لخرية أل حدى اخلطوات اإتتمثل و وينبغي االضطالع دائمًا
لعملية اليت يتم من خالهلا احلصول على املعلومات خالل االستقصاء عن الفساد  مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني 

نشر املعلومات على املستخدمني النهائيني. واليت يتم من خالهلا أيضًا

مل توفرة وطلب املستخدمني وأصحاب املصلحة يف االستقصاء، قد ترغب الوكاالت املسؤولة يف إنتاج منشورات  وارد املورهنًا
وذات أمهي ، أو منتجات خمصصة ألصحاب املصلحة،  ة خاصةحمل اهتمام عام عن جترية الفساد، أو منشورات أكثر حتديدًا

.أو خدمات إحصائية حمددة

ثري اجلودة احلكوميةطين عن الو االستقصاءنتائج تعميم املكسيك ، هاو
ثريهااحلكومية ودة عن اجلالوطين االستقصاء اسرتاتيجية تعميمغطيي ترسل الوكالة ،وًال. أهاتبمن اجلواسعًانطاقًاو

نظام الفرعي شبكة جهات االتصال يف اللنتائج الوطنية إىل ) العرض التنفيذي لواجلغرافياالوطين لإلحصاءاملعهد(املسؤولة
نتاج عروض تنفيذية لكل من العام  ألعن احلكومة واالوطين للمعلومات   والعدالة. مث يقوم املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا 
مواضيعييتوالية مكسيكية و  للوزارات شاركها مع احلكومة احمللية. وبعد ذلك، يعد املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا عروضًا ًة

النتائجرئيس املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا هذه ويعرض. واألمن العام، وغريها)،إدارة الضرائبو الصحة، االحتادية (
أخرياً، و املعلومات برامج حتسني اإلدارة لديهم. تثري ن أمل أالوزراء املعنيني، على مع يف اجتماعات مغلقة تعقد املواضيعية 

. الفريق املسؤول النتائج ملنع إساءة استخدامها أو سوء تفسريهام، يشرح فيهن النتائج لوسائل اإلعالععرض عام قدم ي
ئق ذات الصلة والبيان الصحفي وتنشر  يف اليوم نفسه.الو معًا

:على اجلوانب التاليةوتعميمها يركز نشر النتائج وينبغي أن 

ت  االفساد  استقصاء  نتائج  تعكسن  أينبغي- النتائجوضوح· موجزة و بطريقة واضحةب تقدميها  جي و بدقة  لبيا
وصانعويستند إليها  تكون ذات أمهية خاصةو استخدامها  املستخدمني النهائينيحبيث يسهل على مجيع  سقة  ومت

.ني على التجربة القائممؤشري هدف التنمية املستدامة  الرتكيز على  يضًاأوينبغي  .يف اختاذ اإلجراءاتالسياسات

التقرير إعداد جانب إىل - اإلنرتنتشبكةعلىاملوجودةوالقنواتليديةالتقالنشرقنواتاستخدام·
الرسوم البيانية النتائج و و البيان الصحفي(عالمإلوسائل اإىل  بغية تقدميهاذات الصلة  جمموعة األدوات  التحليلي و 

أعضاء و واخلرباء املمارسنيعالم وإالتواصل االجتماعي عداد محلة مناسبة على وسائلإمن املهم )، املختارة
تمع املعنيني مبثل هذه البحوث .ا

ستزداد . و وتنفيذهاالستقصاء  تصميم  كيفية  املنشورات منهجية شفافة توضح  توفر ن  أجيب  - املنهجيةشفافية·
ت الواردة يف يف الثقة .تفسري النتائجليتسىن كافية معلومات  ذا توفرت االستقصاء إالبيا

ت جزئية· ت اجلزئية صدار إيؤدي- نشر بيا دة إىل االستقصاءعن البيا لتايل الشفافيةز يعمل على ، و
ت إىل  الوصولقادرين على  النهائيني  يكون مجيع املستخدمني  ن  أوينبغي.  االستقصاءتعزيز الثقة يف نتائج   البيا

ت مسبقاً.تضمن الوكالة املختصة أن و ، يف نفس الوقت عدم تسريب البيا



 استقصاءات الفساد
بني املنشآت التجارية

4
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املنشآت التجارية  بنياستقصاءات الفساد -رابعًا
تعلى اقرتاحات مفصلة لتحديد الدليلوي اجلزء الثالث من هذا تحي  استقصاءاتحصائية ومتطلبات إل والنتائج االغا

.التجاريةاملنشآتبنيالفساد اتاستقصاءإىل إلشارةتلك االقرتاحات تُعرض ،يف هذا اجلزءو . السكانعامةبني العينة

تهاالستقصاءأهداف- ١ وغا

استنباط استقصاءات الفساد إىل دفحصاءات الرمسية، إل طار اإيف اليت جترىخرى أل حصائية ا إل نشطة األ على غرار ا
امعلومات عالية اجلودة  ميكن حبيثفساد، للالسياسات والرأي العام بشأن السمات الرئيسية وصانعميكن أن يسرتشد 
ت احملتملة عند تنفيذ استقصاء بشكل. و تهكافحفضل ملأتطوير وتنفيذ سياسات   أكثر حتديداً، جيب مراعاة عدد من الغا

:مثلالتجارية،املنشآتالرشوة بني عنلعينة

بشكل  للرشوة ة نواع املنشآت التجارية املعرضأاجلغرايف و هاوتوزيعمداهافهم السمات العامة للرشوة من حيث ·
نواع أو بشكل خاص لخطر لدارية املعرضة إل جراءات اإل وااملتورطني فيها املوظفني العموميني وفئاتخاص 

املطلوبة وىالرشا
، مبا يف ذلك طريقة العمل الرشوة ووقت حدوثهامكان حدوث واقعة ليات آل مجع املعلومات عن السياقات وا ·

وعواقب قبول الرشوة أو رفضهائيسي لدفع الرشوة أنواع العالقة بني النظراء، والسبب الر و 
ملعرضة للرشوة بشكل خاصحتديد القطاعات االقتصادية ا·
ستشراء الفساد وفهمهقياس · يبنيبجل مقارنة النتائج أمن املنشآت التجاريةداخل قطاع الشعور  تجربة ا
اليت تعاين املتاحة للمنشآت التجارية  وأنظمته  غ  بال إل مبا يف ذلك قنوات ا،كافحة الفساد املتخذة ملتدابري  القييم  ت·

و غري رمسية أبالغ عن املخالفات ووجود ضوابط رمسية  جراءات اإل إالعامة و مثل شفافية املؤسسات(من الرشوة
وما إىل ذلك)، للنزاهة

تني احلكومي ، وكذلك عن الرو لرشوةاملرتبطةوعوامل اخلطر  احملركة  نقاط الضعف والدوافع  عن  علومات  املمجع·
اخلدمات اليت يقدمها القطاع العام  ونوعية

تإىل ضافةإل و  ت المجع تتيح استقصاءات الفساد اليت تستهدف املنشآت التجارية عاله، أاملذكورة الغا إلنتاج  بيا
٥-١٦الغاية قيقحت التقدم احملرز يفبتتبع الوطنية للسلطات لتايل مما يسمح ،١- ٥- ١٦ف التنمية املستدامة دمؤشر ه
ت أيضًااستقصاءات الفساد يتيح تنفيذ . وساملستدامةالتنميةهلدف  عن انتشار الرشوة؛ على سبيلتفصيليةإنتاج بيا
ت املثال،  .فئات خمتلفة من املوظفني/جغرافية خمتلفة وألنواع خمتلفة من القطاع العامعلى مستو
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ت استقصاءات الفسادعلىمثال  بني املنشآت التجاريةأهداف وغا
.املوظفني العمومينيمع املنشآت التجارية عندما تتعامل ومنطها الرشوة انتشاريف مدىجتاهات الارصد–اهلدف

ت عن انتشار هي استنباطبني املنشآت التجارية الفساد استقصاءات من ةساسيألاتكون الغايةن أينبغي –الغاية بيا
ت أميكن النظر يف  و .  املوظفني العمومينيعند التعامل معجارية  املنشآت التبني  الرشوة البحوث احتياجاتلتغطية  خرى  غا

.مثل انتشار الرشوة عند التعامل مع موظفي القطاع اخلاص،الوطنية احملددة

ون أكثر من هدف التنمية املستدامة على أشكال حمددة من الرشوة تك٢-٥-١٦يركز املؤشر –وتفعيلهتعريف املفهوم 
هذا املؤشر نوع الرشوة اليت تؤثر علىوجيسد (أ)قابلية للقياس (إعطاء الرشاوى و/أو طلبها) وحيد من نطاق القطاع العام.

.العمومينياملوظفني العامة و/أو مع اإلدارة ايف تعاملهاملنشآت التجارية 

ت قادرة على املنشآت التجارية بني االستقصاءات الوطنية عن الفساد ينبغي أن تكون –املوصى بهالتفصيل تقدمي بيا
.االقتصادي وحجم املنشآت التجاريةوقطاع النشاطالعمومياملوظف فئةالرشوة حسب مفصلة عن مدى انتشار

.على املستوى الوطينالتفصيليةتغريات املزيد من توضيح املهذه، ميكن التفصيلإلضافة إىل فئات و 

ت الوصفية (أ)    ت الوصفية للهدف ،٢٠٣٠للمؤشرات العاملية املقرتحة الستعراض خطة التنمية املستدامة لعام البيا ، متاحتان يف  ١٦والبيا
. pdf-Goal-compilation/Metadata-https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata.16وين: املوقع اإللكرت 

النميطاتأسئلة وصياغةاالستبيان أخذ العينات، وكيفية تصميم خمتارة يفعن قضاالتفصيلية علومات ويرد مزيد من امل
.قسام التاليةأل ااالستقصاءات املخصصة، يف و املنشآت التجارية عن الفساد يف املدجمة 

تطرائق خمتارة يف مسائل- ٢ أخذ العينات ومجع البيا

وإطار االستقصاء املستهدفونالسكان(أ)

املنشآتحد ممكن، مجيع أقصىإىل الفساد،استقصاءيف املستهدفةالسكانية الفئةكس عتن أينبغياملبدأ،حيثمن
خذ يف االعتبار .معنيريخ يفاملوجودة يف بلد ما التجارية بيد أن حتديد السكان املستهدفني يف استقصاءات الفساد 

السكانية. ومن الناحية العملية، قد تستبعد خصائص إطارات أخذ العينات املوجودة، أكثر مما هي احلال يف االستقصاءات
ذات حجم جتاريةمنشآتقطاعات اقتصادية معينة، و التجاريةاملنشآتاستقصاءات نية املستخدمة يف األهداف السكا

غري مسجلة رمسيا.جتاريةمنشآتمعني، و 

قطاعًا١١السكان املستهدفني على اليت ينفذها البنك الدويل، يقتصر عدد استقصاءات املنشآتعلى سبيل املثال، يف 
والبناء والنقل والتخزين واالتصاالت والفنادق واملطاعمالتصليح اجلملة وخدمات جتارة التصنيع والتجزئة و (اقتصاد 

ا لتلك القطاعات أنه ال ميكنإىل اخليار ويعزى هذا: )وتكنولوجيا املعلومات احلصول إال على أطر أخذ عينات موثوق 
.بلدًا١٣٩عددها والبالغ االستقصاءاتمشلتهامعظم البلدان اليت يف 

ألن و  أكرب إدراج األمهية مبكانالقطاعات االقتصادية، فمن ختالفكبريًاجتربة الرشوة ميكن أن ختتلف اختالفًانظرًا
٣٧٤األورويب اخلاص الفساد ملقياس على سبيل املثال، وفقًاو السكانية املستهدفة. الفئة من القطاعات يف عدد ممكن

(Special Euro barometer 374: Corruption)  ،يف املائة)٦والبناء (التشييديف قطاع  فإن الرشوة هي األكثر انتشارًا ،
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The Crime Against Business inوقد ورد يف ")١١١(ة).يف املائ٥واملركبات اآللية (لكرتونيات  إلواقطاعات اهلندسةو 

lot SurveyPiEurope: a استقصاء جترييب)" (اجلرائم املرتكبة : أن الرشوة كانت )١١٢(ضد املنشآت التجارية يف أورو
جلملة بني الشركات العاملة يفاألكثر انتشارًا والنقل والتخزين. أعمال التشييدو والتجزئةقطاعات جتارة البيع 

املنشآت التجارية والفساد واجلرمية يف غرب ن واجلرمية عمكتب املخدرات جراهاستقصاء أنتائج مماثلة يف سجلتوقد 
يف املائة)، يليه جتارة اجلملة وجتارة ١٢٫٢التشييد والبناء (على نسبة يف قطاع سجل انتشار الرشوة أحيث)١١٣(،البلقان

يف املائة).٩٫٩(مث النقل والتخزين يف املائة) ١٠٫٣(التجزئة 

لنظر  الفساد يف املنشآت التجارية استقصاءات  لسكان املستهدفني يف  االستعانةجتربة  ع مراعاة  مو ،كل ما ذُكر أعالهإىل  و
ا يتال السكانضمندراجهاىوصاملالقطاعات االقتصادية من ساسية األ موعة اترد فيما يلي، املنظمات الدوليةطور

)١١٤(:على النحو التايلاستقصاءات املنشآت التجارية املستهدفني يف 

(جيم)التصنيع·
ء والغاز والبخار إ· (دال)وتكييف اهلواء مدادات الكهر
(هاء)أنشطة االستصالحو ت مدادات املياه والصرف الصحي وإدارة النفاإ·
(واو)البناء·
جلملة و · (زاي)والدراجات الناريةاملركبات اآلليةالتجزئة؛ وتصليح جتارة البيع 
(حاء)النقل والتخزين·
(طاء)اإلقامة والطعام أنشطة خدمات ·
ء)املعلومات واالتصاالت· )

ن تشمل  لولضمان اتساق النتائج وقابليتها   القطاعات املذكورةاستقصاءات الفساد بني املنشآت التجارية  لمقارنة، يوصى 
.املستهدفنيأعاله ضمن فئة السكان 

على سبيل املثال،  و الصغر.  البالغة استبعاد الشركات ، يشيع  ستهدفة يف الفئة امل إدراجها املراد  املنشآت التجارية وفيما يتعلق حبجم  
ا. و  أ و/ ًاواحد ًاالوطنية شخص االستقصاءات  تستثين العديد من   ) ١١٥( املنشآت التجارية املوجودة يف املباين السكنية من عينا

Businesses’ Attitudes“2.3 How corrupt are politicians at national, regional or local level?” in،٢٠١٤،املفوضية األوروبية)١١١(
Towards Corruption in the EU, Flash Eurobarometer 373-TNS Political & Social (@014), p. 30 .

,”Gallup and Transcrime, “2.2.3 Relevance of each type of crime in the different economic sectors،املفوضية األوروبية)١١٢(
The Crime Against Businesses in Europe: a Pilot Survey (2012) .

ملخدرات واجلرميةمكتب األمم)١١٣( the Impact of Bribery:Business, Corruption and Crime in the western Balkans، املتحدة املعين 
and Other Crime on Private Enterprise (Vienna, 2013), p. 1.

national Standard Industrial Classification ofInterإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة، إىل تستند التسميات)١١٤(
all Economic Activities (ISIC) Rev. 4 (2008) ع اإللكرتوين التايلاملوق. وهي متاحة يف :

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf .
,Methodological work to consider the scope and feasibility of-g ExerciseBusiness Crime ScopinHome Officeعلى سبيل املثال،  )١١٥(

a new survey to measure commercial victimization (2010); the Swiss Business Crime Survey; the Italian Business Crime Survey; the
European Business Crime Survey; the International Crime against Business Survey, China, and the National Survey on Business

Victimization, Mexico.



100

الفساداتدلیل استقصاء

لدوليةاملنظمات االيت جتريها ستقصاءات الفساد القطاعات االقتصادية املشمولة : ٩اجلدول 
املنشآت التجاريةعلى

تصنيف القطاع املنظمةاالستقصاء 
القطاعات املستهدفةاالقتصادي

البنك الدويلاستقصاءات املؤسسات 

ISIC Rev.3.1

٤٥و٣٧-١٥الرموز 
٦٤-٦٠و٥٢-٥٠و
٧٢و

جلملة  ؛ أعمال التشييد؛ التصنيع جتارة البيع 
والدراجات  املركبات اآلليةتصليح التجزئة؛ و 

النقل والتخزين ؛ الفنادق واملطاعم؛ النارية
واألنشطة ذات ؛ األجهزة احلاسوبية واالتصاالت

لنسبة لعدد قليل من البلدان اليت مشلها الصلة. و 
.ميكن إدراج قطاعات أخرىاالستقصاء، 

Flash Euro-barometer

املنشآت  سلوكيات : 374
التجارية جتاه الفساد 

األوريب االحتاد يف

–ضية األوروبيةاملفو 
لألنشطة TNSشركة 

السياسية واالجتماعية

Rev. 2NACE)١١٦(

ليستالفئات/األقسام 
حمددة

واد كيميائية؛ املالطاقة والتعدين والنفط والغاز؛ 
؛ اهلندسة والصيدالنيةالرعاية الصحية 

التشييد ؛ أعمال املركبات اآللية؛ لكرتونياتاإلو 
ملعلومات؛ ؛ تكنولوجيا االتصاالت واوالبناء

اخلدمات املالية واملصرفية واالستثمار.

املنشآت التجارية 
غرب يفوالفساد واجلرمية 

البلقان

املخدراتمكتب 
واجلرمية

NACE Rev. 2

الفئات ألف ودال وهاء  
وواو وزاي وحاء وطاء 

الفئات جيم ودال  جتمع
وهاء كفئة واحدة ألغراض 

اإلبالغ

ء والغال از والبخار تصنيع؛ إمدادات الكهر
املياه والصرف وتكييف اهلواء؛ أنشطة إمدادات 

ت و  ، (جيماالستصالحالصحي وإدارة النفا
)؛ جتارة اجلملة  واو(أعمال التشييد هاء)؛ ، دال

والدراجات النارية  املركبات اآلليةتصليح والتجزئة؛ 
)؛ أنشطة اإلقامة اء)؛ النقل والتخزين (حاي(ز 

.)طاءوخدمات الطعام (

رمية ضد املنشآت اجل
: التجارية يف  أورو

استقصاء جترييب

املفوضية األوروبية
Gallup andومؤسسة 

Transcrime

NACE Rev. 1.1

الفئات دال [تشمل هاء]  
ء  وواو وزاي وحاء وطاء و

؛؛ جتارة اجلملة والتجزئةالتشييدعمال أتصنيع؛ ال
والدراجات النارية؛ الفنادق املركبات اآلليةتصليح 

.اليةاملساطة والو واملطاعم؛ النقل والتخزين؛ 

استقصاء بيئة املنشآت  
البنك الدويلالتجارية وأداء املؤسسات 

ISIC Rev. 3.1

٤٥و٣٧-١٥الرموز 
٥٥و٥٢-٥٠و
٧٢و٦٤-٦٠و

ستثناء االستخراج)؛  ؛ التشييدعمال أالتصنيع (
املركبات اآلليةتصليح ؛جتارة اجلملة والتجزئة

النارية؛ الفنادق واملطاعم؛ النقل والدراجات
األجهزة احلاسوبية والتخزين واالتصاالت؛ 

.واألنشطة ذات الصلة

.مستودع أدوات قياس الفساد التابع ملركز االمتياز املشرتك بني مكتب املخدرات واجلرمية واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيااملصدر:

ويشتق الرمزملنطقة.التصنيف اإلحصائي لألنشطة االقتصادية يف االحتاد األورويب، وهو تصنيف خاص إىل NACEاملختصر يرمز )١١٦(
NACE املوحد من التصنيف الصناعي الدويل)ISIC( .ت؛ ى الرمزان ولد أكثر تفصيًالهو NACEبيد أن نفس العناصر على أعلى املستو

ت الدنيا املشتقة من خصائص االحتاد األورويب.  .قارنة العامة الدوليةمليسمح استخدام نفس اهليكل العام و يف املستو
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ستقصاءات الفساد بني املنشآت التجارية شمولة املاملنشآت التجاريةحجم : ١٠اجلدول 
املنظمات الدوليةاليت وضعتها

املعياراحلجماملؤسسةاالستقصاء 

البنك الدويلاستقصاءات املؤسسات 

موظفًا١٩-٥صغري

موظفًا٩٩-٢٠متوسط

موظف أو أكثر١٠٠كبري

Flash Euro-barometer 374 :
جتاه املنشآت التجارية سلوكيات 
يبو األور االحتاد الفساد يف

TNSشركة –املفوضية األوروبية

لألنشطة السياسية واالجتماعية 

موظفني٩ال يتجاوز متناهي الصغر

موظفًا٤٩-١٠صغري

موظفًا٢٤٩-٥٠متوسط

أو أكثر٢٥٠كبري موظفًا

املنشآت التجارية والفساد 
غرب البلقانيفواجلرمية 

املعين ملتحدة األمم امكتب
واجلرميةملخدرات

موظفني٩ال يتجاوز متناهي الصغر

موظفًا٤٩-١٠صغري

موظفًا٢٤٩-٥٠متوسط

أو أكث٢٥٠كبري رموظفًا

اجلرمية ضد املنشآت التجارية 
: استقصاء  جترييبيف أورو

ومؤسسة  املفوضية األوروبية
Gallup and Transcrime

موظفني٩يتجاوز ال متناهي الصغر

موظفًا٤٩-١٠صغري

موظفًا٢٤٩-٥٠متوسط

أو أكثر٢٥٠كبري موظفًا

.واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافياملخدرات واجلرمية  األمم املعين مستودع أدوات قياس الفساد التابع ملركز االمتياز املشرتك بني مكتب املصدر:

ن املنشآت التجارية و يشمل السكان املستهدفن ينبغي أنشآت التجارية،املعلى لفساد ااستقصاء إلجراء عند التخطيط و 
:التاليةالفئاتحبسب تقسيمهامن مجيع األحجام، إن أمكن، واليت ميكن 

موظفني٩يتجاوز = ال الصغر ةمتناهي·
ًاموظف٤٩-١٠= ةصغري ·
موظفًا٢٤٩- ٥٠= ةمتوسط·
أو أكثرًاموظف٢٥٠= ةكبري ·

مستودعات مركزية  هي عبارة عن و ،سجالت املؤسسات التجاريةببشكل عام صائية الوطنيةالوكاالت اإلحفظ تحت و 
ت  ساسية عن  األ لمعلوماتل جت عادة ما تكون  . و التجاريةواملؤسساتالكيا الضريبية سجالت  للنوًاهذه السجالت 

.ألخذ العينات الستقصاءات املنشآت التجاريةطر  ما تستخدم كأواليت غالبًاكومية  اليت تديرها السلطات احلداريةاإل و/أو  

ت املنشآت التجارية اخلاصة. ومع ذلك، فإن تكلفتها املرتفعة هي أحد العيوب الرئيسية لقواعد بيا
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الرمسيغريوالقطاعالفساد
إىل عدم مشول ةالتجارياملنشآتبني قطاع الستقصاءاتاخلاصة املقابلةنياملستهدفالسكانخذ العينات و أطر أمتيل

االستقصاءاتهذهن أ، مما يعين التجاريةاملنشآتالفساد بني استقصاءاتعلى القطاع غري الرمسي. وهذا ينطبق أيضًا
تجتربة الرشوة يف خذ يف احلسبانال .االقتصادية غري الرمسيةالكيا

عمال الفاسدة (على سبيل ألاألخرى لبعض ايةالتجار املنشآتكثر عرضة من أغري الرمسية التجاريةاملنشآتقد تكون و 
نشطة  شكال أخرى من ألقل عرضة أا أال إطار التنظيمي)، لإلنفاذ القانون املتعلقة بعدم امتثاهلا إاملثال، فيما يتعلق 

يف يسهم  أناتهوديناميالفسادشأن استكشاف جوانب  ومن.  ألن بعض السلطات ال تراها بوضوح كسائر املنشآتالفساد  
دة فهم الفساد بني  أن ميثل القطاع غري الرمسي حيتملبشكل أكرب، وال سيما يف البلدان النامية، حيث التجاريةاملنشآتز

كملهحصة كبرية من اال .قتصاد 

جداويف البلدان اليت يكون فيها القطاع غري الرمسي   كفئة ذلك القطاعتشملةتكميليعملية، ميكن النظر يف إجراء كبريًا
يشملأن مييل إىل الالعينات الستقصاءات املنشآت التجارية أن أطر أخذ ومبا ضافية. وهلذا الغرض، إسكانية مستهدفة 

ت   ج خمتلفغري  كيا ت  لتحديد  منيطة خمصصة  إدراجاملمكنة  ِجُهالنـُّ . ومن  رمسية، فثمة حاجة إىل  القطاع غري الرمسيكيا
لكل فرد لمنشآت التجارية على الوحدة غري الرمسية املعنية املخصص لفساد الينطبق استبيان : يف استقصاء األسر املعيشية
نه هو ويصرح،)املرجعيسبوعاألأي فرد عمل ملدة ساعة على األقل خالل مثًال،(النشطنيينتمي إىل السكان العاملني

وفق معيار يتعلق حبجم (وية القطاع غري الرمسييف وحدة تستويف شروط عضالذي يعمل حلسابه اخلاصاملالك أو العامل
(أ) .ا)عدم تسجيلها رمسيبتلك الوحدة أو 

االستقصاءات على  ًالمثا،(DIAL)، اليت روَّجت هلا مؤسسة التنمية واملؤسسات والعوملة  ٣-٢-١االستقصاءات  تعد  و 
الثاين جيمع و ،غري الرمسيةملنشآت التجارية سر املعيشية وعالقتهاألااالستقصاء األول حيددو اليت تعتمد هذا النهج. 

لفقر لةتعددمنيطة عن األبعاد امل، ُأحلقت٢٠٠٤و٢٠٠١بني عامي املنشآت التجارية. ويف الفرتة تلكتفاصيل حول 
كوت ديفوارن وبوركينا فاسو و ِنب(فريقيا أعواصم يف غرب عسبمت تطويره يفالستقصاء الذي والدميقراطية وكمة واحل

الشعور الرشوة و حول جتربة أسئلة تضمن أيضًاه النميطة توهذ(ب)مدغشقر.والسنغال وتوغو)، ويفومايل والنيجر
ج  (ج)الفساد.ستشراء   فمن دون إطار مناسب ألخذ العينات، يعاين من قيود معينة؛٣-٢-١االستقصاءات  بيد أن 

األنشطة املهمشة حالة يف ستخدام االحتماالت، ال سيما ية األنشطة غري الرمسمجيع تغطية على سبيل املثال، يتعذر 
و/أو املركزة جغرافيا).

,Projet MADIO (1997)ce Possible?-ce Souhaitable, Est-Fiscaliser le Secteur Informel: EstFrançois Roubaud ,(أ)
p. 85 ؛ منظمة العمل الدولية؛Measuring Informality: A Statistical Manual on the Informal Sector and Informal

Employment ،٢٠١٣(جنيف.(
Mireille Razafindrakoto and François Roubaud, “Les multiples facettes de la pauvreté dans un pays en(ب)

développement. Le cas de la capitale malgache”, Economie et statistique, No. 383-385 (2005), pp. 131-155.
François Roubaud, “Governance, democracy and poverty reduction:Javier Herrera, Mireille Razafindrakoto. and(ج)

lessons drawn from households in sub-Saharan Africa and Latin America”, International Statistical Review,
95-ssue 1. (2007), pp. 70vol. 75, i.
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العينةوحدة (ب)

ت وأ)١١٧(جتارية فردية"مؤسسات هي "استقصاءات املنشآت التجارية عينات يف العادة ما تكون وحدات  "كيا
معة للتجارب وفقًاو )١١٨(جتارية". مستودع أدوات قياس الفساد التابع ملركز االمتياز املشرتك بني مكتب املخدرات  يف ا

املؤسسة ، تستخدم الغالبية العظمى من استقصاءات الفساد ين املنشآت التجارية  واجلغرافيارمية واملعهد الوطين لإلحصاء  واجل
عند)١١٩(االستقصاء.جراء  إل كوحدة  التجارية يف املنشآت التجارية اإليذاءاستقصاءات  جراء  إويفضل اتباع هذا النهج أيضًا

قعها اومن املهم حتديد مو ،ما ترتكب على املستوى احملليلبًاغا،السرقة والسطو واالحتيالمثل جرائم،ن اجلرائم التقليديةأل 
ؤسساتاملمجيع  يفتقعاليت  ائم  اجلر حوادثعلى الشركات الكبرية تقدمي معلومات عن  يتعذرقد  و ؛حال حدوثهالضبط  
)١٢٠(ا.التابعة هل

ما تاحة يف البلد. املالعينات أخذطر أيفاستخدمتاليتحسب الوحدة العينة نوع وحدة حيدد ما غالبًاو  يتوقفوغالبًا
تكررًاملؤسسات ااستخدام  اليت تركز على العديد من استقصاءات املنشآت التجارية هداف أعلى عينةكوحدات مرارًا

.ياملستوى احمللعلى ية ارتباطها ببيئة املنشآت التجاريةإلنتاج والقوى العاملة واإلنتاجية وكيفاملتعلقة قضاال

ألن و  املقر"على "مستوى احلوادث بعض تقعبنوع املعامالت التجارية و/أو اإلجراء، فمن املرجح أن الفساد مرتبط نظرًا
لتايل  املقر  يف  اإلقرارات الضريبية  ، يتم التعامل مع  على سبيل املثال( لرشوة على هذا املستوى)، تقعو أي حادثة هلا عالقة 

(على سبيل املثال، الطلبات املقدمة للحصول على "ؤسسةاملمستوى "األخرى على حلوادثاتقعمن املرجح أن بينما 
املنشآت التجاريةووحدات  املقر كل من  فمن احملتمل اختيارهي املؤسسة،  العينةوحدة  . وعندما تكون)اخلدمات األساسية

ًالعينةعندما تكون وحدة من االستقصاء ة املؤسسات التابعتستبعدالكائنة يف موقع آخر، بينما  .جتاركيا

عن عينةويسمح استخدام املؤسسات كوحدات  ودقًة حلصول على معلومات أكثر مشوًال حوادث، من حيث املبدأ، 
ت جتارية كوحدات استخدامالفساد، بينما يؤدي  دة الرتكيز على إجراءات املن إىل عينةكيا ا شآت التجارية ومعز امال

على نوع املعلومات املتاحة يف سجالت املنشآت التجارية. ويف بعض أساسًاالعينةاختيار وحدة  ويتوقفاملقر.  يفتتماليت  
سجل البلدان، ال تتوفر سوى السجالت على مستوى املنشآت التجارية (على سبيل املثال، سيحتوي اإلطار فقط على 

تستمد من (عادة ما اتال تتوفر يف بعض البلدان األخرى سوى قوائم املؤسساملؤسسات)، بينماواحد لشركة متعددة 
ن الغالبية العظمى من إلحصاء الرمسي لا ألخص  اللمنشآت التجارية). ومع ذلك، ينبغي التذكري  ت التجارية، و كيا

لتايل فهي ممثَّ العينات، بصرف النظر عن وحدة الطريقة يف إطار أخذ لة بنفس الصغرية منها، لديها موقع واحد فقط و
أخذ العينات املعتمدة.

التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصاديةدة، إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحوفقًا)١١٧(
)ISIC ،(Rev 4 (2008) ، ا "مؤسسة أو جزء من مؤسسة  تُعرَّف الذي يتم فيه تنفيذ نشاط إنتاجي  و واحد موقع يف كائنةاملؤسسة على أ

بع) أو ميثل فيه النشاط اإلنتاجي الرئيسي معظم القيمة املضافة"واحد فقط (غ .ري 
الستقاللية فيما يتعلق بصنع القرار املايل واالستثماري،  املرجع نفسه:)١١٨( املؤسسة أو الكيان التجاري "هو عامل اقتصادي يتمتع 

."شارك يف نشاط إنتاجي واحد أو أكثرقد ُتو السلطة واملسؤولية عن ختصيص املوارد إلنتاج السلع واخلدمات. إىل إلضافة
ملخدرات واجلرمية استقصاءيد هو االستثناء الوح)١١٩( والفساد واجلرمية يف غرب املنشآت التجاريةعن مكتب األمم املتحدة املعين 

ت التجارية، واليت استهدفت البلقان: أثر الرشوة واجلرائم األخرى على املشاريع اخلاصة ا (املعرَّالكيا تقع أجزاؤهاؤسسة و املفة على أ
ألند أو يف مواقع متعددة) يف موقع واحا هلاملكونة  معلومات عن وحدات ال تتضمنالعينات املتاحة على املستوى الوطين أطر نظرًا

احمللية.املنشآت التجارية
ملخدرات واجلرمية )١٢٠( االستقصائية عن اإليذاء. دليل بشأن الدراسات  ،  ألورو جلنة األمم املتحدة االقتصادية  و مكتب األمم املتحدة املعين 
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منط االستقصاء(ج)

املتعلقة ملخاطر اتؤثر ميكن أن و استقصاءات الفساد بني املنشآت التجارية. أمهية رئيسية يف أيضًامنط االستقصاءيكتسي 
أنلذا جيب االستقصاء. نها خالل عيكشفملعلومات اليت انوع والتبعات القانونية على لسمعة واخلوف من االنتقام 

أكرب بعناية فائقة يف مرحلة التخطيط، و االستقصاء  اختيار طريقة  يقيم   ً ينبغي النظر جبدية يف االستقصاء الذي يقدم ضما
يبنيخل .صوصية ا

ملخدرات واجلمركز ه جراأ ي ذاللالستعراض وفقًاو  رمية واملعهد الوطين  االمتياز املشرتك بني مكتب األمم املتحدة املعين 
لوجه (جراء املقابالت يف االستقصاء هو إالشائعالنمطن إف،لإلحصاء : املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوبوجهًا

اإلنرتنت مبساعدة احلاسوب: عرب ت(املقابالنرتنت  إل اا عن طريقتليها املقابالت اليت تدار ذاتي)،احلاالتمناملائةيف٤٦
يف املائة من ٢٢:املقابالت عرب اهلاتف مبساعدة احلاسوب(اهلاتف عرب اليت تدار املقابالت و من احلاالت)، يف املائة ٢٧

استقصاءات يف املتبعةملمارساتمقارنةألخص و ، نرتنتإل ى ااستخدام االستبيان القائم عليشيع كثريًاو احلاالت).
االستقصاء، أن طريقة املقابلة  من  نمط  معدالت استخدام هذا التفسر نأمن بني العوامل اليت ميكن  و .  الفساد بني السكان

يبني بشكل أفضل من الطرائق األخرىمبساعدةاإلنرتنت عرب  مجع حيث يتم ، احلاسوب ميكن أن تضمن خصوصية ا
م مباشرة بواسطة أداة على شبكة اإلنرتنت،  ا مرنة يسهل استخدامها إجا ميكنهم جتميع يبني الذينمن قبل اوأ

.االستبيان مىت وأينما يشاؤون

،الختيار الذايتلالتحيز يف املقابالت عرب اإلنرتنت مبساعدة احلاسوبة طريققد تتسبب ، الرغم من هذه املزاوعلى 
عنه يفمعدل االستجابة  ألن  نظرًا ت  ال افيها يقل كثريًا احلاسوب املقابالت الشخصية مبساعدة  اليت تستخدم طريقيت  ستبيا
يبون وقد يكون املقابالت عرب اهلاتف مبساعدة احلاسوب؛أو  ن عينة األشخاص الذين متت مقابلتهم عخمتلفني متامًاا

عرباالستقصاءات اليت جترى ن املشاركني الذين فضلوا أإىل الدراسات احلالية خلصت. وقد االستقصاءيشاركوا يف ملو 
ت اليت جت نرتنت عاإل  ستخدام لى االستبيا فيما يتعلق بعدد وا عن نظرائهم اختلف، على سبيل املثال،الورقة والقلمرى 

.اإلبالغ احتمال اإىل إلضافةلتجربة الفساد التعرض وهذا قد يؤثر على )١٢١(.الدميغرافية و املتغريات االجتماعية

لاملقابلة بعناية أسلوباختيار تقييم ويلزم اختبار وينبغي.االستقصاءجيرى فيهلوجي الذي و كنلسياق االجتماعي والتوفقًا
)١٢٢(الستقصاء.على نتائج ااحملتملثريها لتقييم ، إن أمكن،املختلفة يف املرحلة التجريبيةاالستقصاء منائط 

)١٢١(based data collection yielded an additional response bias − but had no direct effect on outcome-Andreas Mayr et al., “Web
scales”, Journal of Clinical Epidemiology, vol. 65, Issue 9. (2012), pp. 970–977 .

ملخدرات واجلرميةتقصاء أجراه على سبيل املثال، اختربت بعض البلدان، يف اس)١٢٢( املنشآت  ، ٢٠١٢يف عام مكتب األمم املتحدة املعين 
مقابل لوجه استخدام املقابالت وجهًا، الرشوة واجلرائم األخرى على املشاريع اخلاصة : أثرالتجارية والفساد واجلرمية يف غرب البلقان

ت االستجابة الذاتية الورقية  ألسئلة احلساسة حول  مرتفعة جدًااألخريةبنود عن جابةوكانت نسبة عدم اإلاستبيا ، خاصة فيما يتعلق 
لوجهاملجتربة الفساد. ونتيجة لذلك، تقرر إجراء  . قابالت وجهًا
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تجلمعاملستخدمة الطرائق عن أمثلة استقصاءات الفساد الوطنية  طريق عن البيا
بني املنشآت التجارية

يف املكسيك كل (ENVE)التجاريةاملنشآتجرائمالوطين عن ضحا االستقصاءالوطين لإلحصاء واجلغرافيا عهداملجيري
، مع الرشوة يف القطاع العامالتجاريةاملنشآتاالستقصاء جمموعة من األسئلة حول جتربة يشمل. و ٢٠١٢عامني منذ عام 

الشخصيةقابالتاملمن خالل املقابالت الشخصية (طريقة اريةالتجاملنشآتمن وأجري االستقصاء على طائفة عريضة
ت هذهطالختيارالرئيسيةاألسبابأحدكان). و احلاسوبمبساعدة املنشآتثقة كسبإىل  احلاجةهوريقة مجع البيا
االتجارية لإلحصاء الوطينعهداملا  يتمتعالسمعة اجليدة اليت  وكانت.  مرتفعميزة ضمان معدل استجابة  جانب  إىل  وتعاو
إلجابة عن أسئلة التجاريةاملنشآتأقنعتاليتالعوامل الرئيسية أحدا يف املكسيك موثوقًامؤسسًةبصفتهواجلغرافيا

.اتمرو اليتدحساسة حول جتربة الفسا

الوكاالت أجرتهالذي واجلرمية يف غرب البلقانوالفساد املنشآت التجاريةعن ٢٠١٢استقصاء عام ت يفاستخدموقد 
املعين األمم املتحدة لتنسيق مع مكتب ،مناطق يف ذلك اإلقليمبلدان/ومراكز البحوث يف سبعةاإلحصائية الوطنية

لوجه طريقة املقابالت ،واجلرميةملخدرات  أل.املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوبأو املعلومات يف مجعوجهًا ن ونظرًا
ت عن طريقيت قارنة بني املفقد أسفرت احلالتني، يف كلتامتامًانفسه االستبيان كان هو مة دلة قيِّاحلصول على أمجع البيا

مجع يف األجهزة احملمولة وكرواتيا واستخدم احملاورون الذين أجروا املقابالت يف البوسنة واهلرسك .األدوات املختلفةعن 
ت بواسطة  غرب البلقانبلدان/مناطق يف استخدم احملاورون بينما ،اعدة احلاسوبقابالت الشخصية مبساملطريقة البيا
ستخدام الورقة والقلمطريقة اخلمس األخرى  ستخدام املقابالت التقليدية  الورقة والقلم. وكان إمجايل وقت املقابالت 

احلاسوبمبساعدةلشخصيةااملقابالتوقتإمجايلمناملائةيف١٢بنسبةأطولوبذلك كان ) ٩٫٢٣٤=n(دقيقة٣٦٫١
، يؤدي مصممة خصيصًابرجميات  تدفق االستبيان من خالل  أنه من خالل التحكم يف  يعين  ، مما  )٣٫٥٠٥=nدقيقة،  ٣٢٫٢(

ت الاستخدام ا املقابالت الشخصية طريقة تؤدي ،ذلكىلإإلضافة . و بقدر كبريمدة املقابلةتقليصإىل اسوبيةاحلستبيا
ت،  دخالإلوقت خالل فرتة  أكرب يف اتوفري  ىل  إمبساعدة احلاسوب ت يدوإلحاجة  إذ ال توجد  البيا كما هي  دخال البيا

تاالاحلال يف .التحقق من االتساقما يصحبها املزيد من عملياتواليت عادة ، الورقة والقلماليت تستخدم فيهاستبيا
ت أثناء املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب يفاملطبقةمتكِّن الضوابط املنطقية،عالوة على ذلكو  مرحلة إدخال البيا

ت مباشرة مع األشخاص من تسهيل  ت أجودة معهم وضمانالتاملقابإجراء الذين مت التحقق من البيا على يف اإلجا
.الورقة والقلمفيهاعن املقابالت اليت تستخدم

تصميم العينة وحجمها(د)

الختيار وحدات  عينة طبقية عشوائية، تستخدم غالبية استقصاءات الفساد بني املنشآت التجارية توفرةللمعلومات املوفقًا
ميكن العينةن وحدات البسيطة عشوائيا بدقة أكرب أل خذ العينات بني الطابع األساسي أل هذه الطريقة وجتمع )١٢٣(.العينة

استقصاءات تصميم وعادة ما يتم . وملموسةمتجانسة بينها مسات جتمعفرعية من السكان اتجمموعاستخالصها من 
املنشآت التجارية فيما يتعلق مبا يلي:

االقتصاديقطاع النشاط-١
)من حيث عدد املوظفني(عادة حجم الشركة -٢
) املناطق دون الوطنيةعلى سبيل املثال، ( املوقع اجلغرايف-٣

ملخدرات مكتب األمم املتحدة املعين  اجلرمية والعدالة، املشرتك بني مركز االمتياز يف املعلومات اإلحصائية عن اإلدارة واجلرمية وضحا)١٢٣(
.واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافياواجلرمية
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ت ميكن استخدام ،لوماتاملعحيثاالحتياجات منملصادر املتوفرة و ورهنًا تغريات املتفاصيل هذهخمتلفة من مستو
التجميع للطبقات القطاعية  من ةدرجات متفاوتاستقصاء البنك الدويل للمؤسسات على سبيل املثال، يستخدم ف. الثالثة

: التصنيع كلينيقطاعنيإىل يقسم االقتصاد ، ات الصغرية جدالقتصادإىل النسبة و على حجم االقتصاد. اعتمادًا
لنسبة واخلدمات ت . و إىل  قطاع اخلدمات و ، عدد من الصناعاتإىل التصنيعقطاع كل من يقسماألكرب، إىل االقتصاد

لت .خرىاأل دمات اخلو جزئة جتارة البيع 

طلوبة يف تقييمات للدقة املوفقًاحجم العينةينبغي اختياراليت تستهدف املؤسسات التجارية،  استقصاءات الفساد  يف حالة  و 
تغريات املوعدد  حجم العينة على نوع  يتوقفعالوة على ذلك،  و االستقصاء.  لتنفيذ  املتاحة  الوقت واملوارد املالية  االستقصاء و 

.املنطقة اجلغرافيةو املنشآت التجاريةاالقتصادي وحجم مثل القطاع، منفصلةقديرات تالتفصيلية الالزمة الستنباط

ن التقديرات  ألعينة كبرية )١٢٤()٢٠٠٨(االستقصاء اإليطايل عن جرائم املنشآت التجاريةتطلب على سبيل املثال،و 
نسبيا املقاطعاتعلى مستوى خمتارة، ويف مناطق ،املطلوبة كانت على املستوى اإلقليمي كبريًا يف. وكان حجم العينة أيضًا

للحاجة إىل  )١٢٥()٢٠١٠(االستقصاء السويسري عن جرائم املنشآت التجارية اللغوية  إجراء تقديرات ملناطق سويسرا  نظرًا
، ين لإلحصاء واجلغرافيااختار املعهد الوطيف السياق نفسه، . و ة)يشوالرومانةاإليطاليو ةوالفرنسيةاألملانياألربع املختلفة (

وحدة اقتصادية ٠٠٠٣٤عينة من حوايليف املكسيك،املنشآت التجاريةجرائماالستقصاء الوطين عن ضحا  عند إجراء  
والصغرية البالغة الصغر حجم الشركة (حسب تقديرات حسب القطاع (الصناعة والتجارة واخلدمات) و استنباطمن أجل 
والكبرية).واملتوسطة 

ما تستخدم استقصاءات املنشآت التجارية اليت جتر ذلك، من نقيض الوعلى  على املستوى الدويل عينات أصغر ىغالبًا
تقديرات على املستوى الوطين فقط.إعداد دف الرئيسي هو ألن اهل

يبني(هـ) اختيار ا

يبون يف  على النقيض من االستقصاءات بني عامة السكان، يقدم   كيان خاص  معلومات عن  استقصاءات املنشآت التجارية ا
عن معلومات  شخص لديه الستبيان إىل  . ولذلك، من الضروري توجيه ا لة ء املسؤولية واملسا (شركة) يتولون من خالهلا منصب  

يتم اختيار  الصغرية، عادة ما ويف حالة املنشآت التجارية  سؤولية داخل الشركة.  على قدر كاف من امل و الفساد احملتملة  حوادث 
رئيس  و  أ ملايل  ا املدير  و  أ املدير التنفيذي  الشركات األكرب حجمًايف  خيتار  ، بينما  لإلجابة عن االستقصاء العام  املدير  و  أ املالك  

ت  يبني للمشاركة يف استقصاء الفساد أيضًاي ن يراع أ . وينبغي إلجراء املقابلة معه احلسا احتمال االتصال بني  اختيار ا
االستقصاء  يف  املنشآت التجارية خمتلفة من موظفي  فئات ختيار  ال اختبار التأثري احملتمل . وينبغي دارة العامة إل قسام وا أل ا / املوظفني 

يب الضروري أ من  وعلى أية حال،  ييب.  التجر  م لن ن  و ن يفهم ا ، بل على العكس التجارية عماهلم  ضرر  أي  تلحق أن إجا
م  ،  من ذلك  م يف حتسني البيئة اليت تعمل يف الواقع  سهم  ي س فإن صدق إجا .فيها شركا

ملخدرات  األمم املتحدة  تب  ملستودع أدوات قياس الفساد التابع ملركز االمتياز املشرتك بني مك ووفقًا واجلرمية واملعهد الوطين  املعين 
يبون  تلف خي ، لإلحصاء واجلغرافيا  ا  بشكل كبري من حيث  ا كثر  ، شغل أ على سبيل املثال شركتهم. و داخل  املناصب اليت يشغلو
يبني  فرتة السنتني  يف الصني يف جري أ الذي ، االستقصاء الدويل عن اجلرائم املرتكبة ضد املنشآت التجارية لى ع من نصف ا

summary-content/uploads/2014/02/Executive-http://www.transcrime.it/wp-: املوقع اإللكرتوين التايلالتنفيذي متاح على امللخص )١٢٤(
Report-16.pdf.

en/newsroom/aktuell/rssnews/forschungwww.unisg.ch/en/wisss://http-: املوقع اإللكرتوين التايلالنتائج الرئيسية متاحة على )١٢٥(
lehre/2014/april/swissbusinesscrimesurvey-29april2014.
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يف املائة كانوا  ١٧٫١يف املائة كانوا مالكني أو مديرين إداريني أو رؤساء تنفيذيني؛ و ٢٢٫٨( مناصب إدارية ، ٢٠٠٦- ٢٠٠٥
يبون اآل ١٢٫٦مديرين يف املؤسسة، و  خرون  يف املائة شغلوا مناصب تنفيذية خمتلفة، مثل مدير مايل أو مدير إنتاج)، بينما كان ا

يف املائة من األشخاص الذين  ٤١كان ما نسبته ) ١٢٧( ، الدويل عن الفساد االستقصاء السويسري ويف ) ١٢٦( موظفني عاديني. 
يف املائة كانوا  ٣٨أجريت معهم املقابالت يف عينة املنشآت التجارية من املديرين التنفيذيني أو املديرين اإلداريني أو املديرين، و 

يف املائة تقريبًا٤٧وكان ما نسبته  ) ١٢٨( املوظفني املاليني. يف املائة كانوا من كبار  ٩ملصلحة الرئيسيني، و من املالكني أو أصحاب ا 
يبني على  ، من املالكني أو  ٢٠١٢الذي أجري يف عام املنشآت التجارية والفساد واجلرمية يف غرب البلقان استقصاء من ا

يف املائة من املوظفني  ١٤ملديرين، و لرؤساء التنفيذيني أو املديرين اإلداريني أو ا يف املائة من ا ٢٤أصحاب املصلحة الرئيسيني، و 
ت التجارية املختارة. ٣يف املائة من موظفي املوارد البشرية، و ٤املاليني، و  يف املائة من املوظفني القانونيني من الكيا

تصميم االستبيان - ٣

يبني. و جل احلصول على أالعينة من تقصاءاسسئلة يف أإىل البحثمقاصد ن ترتجمأيلزم جيب املعلومات املطلوبة من ا
سئلة املطروحة  أل ان نوعأل بناء هيكل استبيان منطقي  جيب  بطريقة واضحة وموجزة و صياغتها  سئلة و أل عملية اختيار اأن تدار  

ا وطريقة ترتيبها   تعلى ًاكبري ثريًان تؤثر أميكن كلها أمور والطريقة اليت صيغت  )١٢٩(.االستقصاءعلى الواردة اإلجا

حناء مجيع أيف  يف العديد من البلداناملنشآت التجارية  علىأجريت اليت  استقصاءات الفساد  جتارب وممارسات  إىل  استنادًاو 
صياغة وكيفيةاهاملراد تغطيتاملواضيع الرئيسية  خالل اقرتاح  معاجلة القضا املذكورة أعاله من إىل  القسمالعامل، يهدف هذا  

. حساسة حول جتربة الرشوةسئلة أ

يف استقصاء الفساداليت جيب إدراجها املواضيع اليت (أ)

املتعددة حتياجات  ال معاجلة ااملواضيع اليت سيتم تناوهلا يف استقصاءات الفساد بني املنشآت التجارية بغية  يناقش هذا القسم
. ساد ستمدة من سياسات مكافحة الف امللمعلومات ل

الفسادستشراءالشعوراملؤسسات و يفمبشكلة الفساد والثقة الوعي 

ونزاهتهانوعيتهااخلدمات العامة وتقييم علىاحلصول(أ)
األساسية  اخلدماتعلىالتجاريةاملنشآتحصولعنمعلومات  عادةاألسئلة  منموعة  اهذهتتضمن  

اجلمارك) لدىوختليص البضائع  األساسيةتصاالت  اال خدماتعلىاحلصول(مثل  هذه اخلدمات  نوعيةو 
ا. جتربتهاو  النظر عن بصرف،الفساد استشراء أنالشائع ومنيف مدى كفاية اخلدمات العامة وكفاء

)١٢٦((2011)British Journal of Criminologyrisk of crime in China”,Roderic G. Broadhurst et al., “Business and the.
: املوقع اإللكرتوين التايللى متاح ع)١٢٧(

www.alexandria.unisg.ch/252622/1/REPORT_SICS_Final_The%20Swiss%20international%20Corruption%20survey.pdf.
)١٢٨(survey on business crime in Switzerland: on the difficulties of field research”Martin Killias, and Giang Ly Isenring, “A

(University of Zurich, 2011).
)١٢٩(Cognitivenational research”; Roger Tourangeau,-James P. Lynch, “Problems and promise of victimization surveys for cross

Aspects of Survey Methodology: Building a Bridge Between Disciplines; Fritz Strack, and Leonard L. Martin, Thinking, “Judging,
and communicating: a process account of context effects in attitude surveys”; Norbert Schwarz and Hans-J. Hippler, “Subsequent

questions may influence answers to preceding questions in mail surveys”; Seymour Sudman, Norman N. Bradburn, and Norbert
Schwarz, Thinking About Answers: The Application of Cognitive Processes to Survey Methodology.
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ا التجاريةاملنشآتعلى وجهات نظر داء اخلدمات العامة ويؤثر سلبًاأشكله، يقوض  فيها وتقييما
.التجاريةاملنشآتسئلة حول رضا  أل دراج جمموعة من اإالقة عن طريق  تقييم هذه العميكنلذا)١٣٠(،هلا

خمتارةوإمكانية قبول سلوكيات لفساد اإلملام (ب)
موعة من األسئلة  مفيدة لتأطري االختالفات يف احلساسية جتاه السلوكيات الفاسدة وقبوهلا، هذه ا

ومنح والدفع لتسهيل اإلجراءات  الت الفساد  بني حااملنشآت التجارية  توضيح كيفية متييز  وتساعد على  
موعة من األسئلة ، فإن هذه ذلكإىل إلضافةو )١٣١( .البسيطةاهلدا ثري ا مهمة للوقوف على 

.دفع الرشاوىلاملنشآت التجاريةاستعداد املختلفة على السلوكيات

مستوى الثقة يف املؤسسات العامة)ج(
نفاذ القانون ونظام العدالة  سلطات إالثقة يف مبا يف ذلك ،سسات العامةاملؤ يف الثقة يفق يينبغي التحق

ستشراء فهمعلىلمساعدة ل،ةاجلنائي على تؤثر جتربة الفساد الفعليةوأ/والفساد ما إذا كان الشعور 
)١٣٢(.حدوث ذلكوكيفية الوكاالت العامةيف الثقة 

ستشراءاالجتاهات السائدة يف (د) ونطاقه داخل املؤسسات العامة  الفساد الشعور 
من أوسعالفساد جمموعة فقد يتضمن استشراء كز على الرشوة، ير قياس جتربة الفساد من أنرغم العلى 

تضارب املصاحل وإساءة استخدام السلطة واختالس األموال ، على سبيل املثال(املعتقدات و املواقف
ستشراءأسئلة حول دراجإأيضًااألمهية مبكان). ومن وما إىل ذلك، العامة للوقوف الفساد الشعور 
تكمل هذهونطاقه. ويف مجيع احلاالت،  جتاهاتهالعام  والشعورلفساد  لالعالقة بني التجربة املباشرة  على

ا.ليهعليس مؤشرًااألسئلة جتربة الفساد ولكنه 

النشاط التجاريالعقبات اليت تعرتض مزاولة (هـ)
مزاولة  إمكانية حتديد قائمة من العقبات اليت متنعها من للمنشآت التجاريةيتيح هذا النوع من األسئلة 

ضطراب ال وا العمل،ولوائح،عقدةاملو رتفعة  املضرائب  الهذه العقبات فرض  قد تشمل  و .  النشاط التجاري 
يُعتقد ذا كانإلتقييم ما مفيد . وهذا النوع من األسئلة من العقباتوغريها، منأل واجلرمية وا،سياسيال

.لعقبات األخرى وكيفية حصول تلك اإلعاقةالفساد يعيق النشاط االقتصادي مقارنة أن 

وعي وكاالت/مؤسسات مكافحة الفساد وفعاليتها(و)
القائمةوكاالت مكافحة الفساد بالتجارية املنشآتمستوى وعي فهمحتسني إىل دف هذه األسئلة

.االتالوك لكل من تلك املتصورةعاليةوالف

)١٣٠(zenrency and trust in the relationship between corruption and citiHeungsik Park and John Blenkinsop, “The roles of transpa
satisfaction”; Alberto Vannucci, “Three paradigms for the analysis of corruption”.

على : "قد تكون اهلدية من شخص ما مقابل خ"Flash Eurobarometer 374املقياس األورويب "يتساءلعلى سبيل املثال،  )١٣١( دمة دليًال
إذا تلقى موظف عمومي املال أو اهلدية أو اخلدمة من شخص ما، فما هو احلد  و ا رشوة. احرتامه ولطفه، ولكنها قد توصف أيضًا

.رشوة؟"هذا العمل العتباراألدىن للقيمة 
)١٣٢(nce from Mexico”; Heungsik Park and JohnStephen D. Morris, “Corruption and trust: theoretical considerations and evide

Blenkinsop, “The roles of transparency and trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction”.
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جتربة الرشوة عند التعامل مع املوظفني العموميني

الرشوة عند التعامل مع املوظفني العمومينيحوادث(ز)
موعةاألساسي من االستبياناجلزَءهذا القسُمميثل   دف هذه ا مجيع حاالت حتديد  من األسئلة إىل  . و

على (نيجراء حمدد مع موظفني عموميتنفيذ إا  ليت كان عليهااملنشآت التجارية و هلا  تعرضتاليت  الرشوة
يف )وما إىل ذلكإذن،  البناء واحلصول على  تصاريح  وطلب  اجلمارك  لدىختليص البضائع  ،  سبيل املثال

األسئلة قياس مدى انتشار حاالت الرشوة بني املؤسسات التجارية هذهوتتيح احملددة. املرجعية الفرتة 
.العمومينيفنيامل مع املوظعند التعوتواترها

عند التعامل مع موظفي القطاع العام وظروفها خصائص الرشوة (ح)
يبون، اليترشوةالحوادثخر آ بناء على  حادثةخصائص عن معلومات مفصلة مع جتتعرض هلا ا

إىل وما  ،  املدفوعاملبلغقيمة  جراء اإلداري واهلدف احملدد من الرشوة و إل نوع ا،  مثًال(آخرها)  عادة(الرشوة  
موعة من األسئلة حتليل ). وتتيح ذلك لتطوير سياساتأساسية وهي وفهمها، ليات الرشوة آ هذه ا

.دلةأل على احمددة وقائمة 

مع موظفي القطاع العامإلغراءات الرشوة عند التعامل الراشنياستسالم (ط)
عدم  ة حبادثة الرشوة، ونتيجة السلطات املختص بالغ إ ذا مت عما إ األسئلة معلومات من موعة جتمع هذه ا 

لفهم عمليات  ا األمر مهم  وهذ عن استجابة السلطات املختصة، وما إىل ذلك.  رضا  وال ،  سببه و أ عنها إلبالغ  ا 
. لرشوة يف القطاع العام ل االستجابة يف  عاليتها  وف ا وكفاء السلطات الرمسية األخرى  و ة نظام العدالة اجلنائي 

تيفالفسادجتربة عامةالاملشرت

العامة تجتربة الفساد يف املشرت)ي(
جمموعة خمصصة إدراجميكن  العامة،  تاملشرتإجراءات  اليت يسببها الفساد يف  اخلطورة الكبريةإىل  لنظر 

.ت العامةالرشوة يف املشرتحوادثجل حتديد أمن  من األسئلة

اخلاصالقطاعموظفيمعالتعاملالرشوة عندجتربة

مع موظفي القطاع اخلاصالرشوة عند التعامل حوادث)ك(
صفقات جتارية حمددةلتأمني االتصال بشركات القطاع اخلاص األخرى إىل املنشآت التجاريةقد حتتاج 

اهلدف و لرشوة من خالل هذه الصفقات. احملتملة لتجارب القياس إىل القسم يهدف هذا و ها.أو إجناز 
موعة من األسئلة اليت و املنشآت التجاريةهلا تعرضت الرشوة اليت حوادثمجيع د حتديهو من هذه ا

.املرجعية املختارةيعمل يف شركة خمتلفة خالل الفرتة خاص جراء حمدد مع موظف كان عليها القيام 

عند التعامل مع موظفي القطاع اخلاصوظروفها ة خصائص الرشو )ل(
يبو اليترشوةالحوادثخر آ بناء على  حادثةخصائص عن إضافيةمعلومات مع جت ن، تعرض هلا ا

). وما إىل ذلك،  املدفوعاملبلغ قيمة  و وجنس موظف القطاع اخلاص املتورط  نوع  ،  (على سبيل املثالالرشوة
موعة من األسئلة حتليل وتتيح  املعلومات اإلضافية الستكمال فهم تعقيدات الرشوة يف القطاع  هذه ا

.دلةأل اعلىقائمة تطوير سياساتاخلاص و 
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اخلاص مع موظفي القطاع استسالم الراشني إلغراءات الرشوة عند التعامل (م)
عدم ادثة الرشوة، ونتيجة  حب السلطات املختصة  أبلغتذا  عما إاألسئلة معلومات  من  موعة  هذه اجتمع  

ا األمر ذوهذلك. إىل عن استجابة السلطات املختصة، ومارضا الو ، عدم اإلبالغسببوأا إلبالغ ا
االستجابةيف عاليتها وفاوكفاءالسلطات الرمسية األخرى و ةلفهم عمليات نظام العدالة اجلنائيمهم 
.اخلاصالرشوة يف القطاع حلادثة

وقع عليهما االختيار ن ياللذاملؤسسة التجارية واملمثل التجاري خصائص 

يب املؤسسة التجارية خصائص (ن) الختياراللذين وقع عليهما اوا
القطاعات االقتصادية احملددة لتحديدالتجارية املؤسساتعنالضروري مجع املعلومات األساسية من
عنتشمل املعلومات أنوينبغيوكذلك حتديد العوامل الوقائية احملتملة. ،كثر عرضة خلطر الفساد األ 

مملوكةسواء كانت و ، السنوياملبيعاتوحجم وحجمهاالقتصاديالنشاطقطاعالتجارية املؤسسات
.رأس املال األجنيب، واملوقع، من بني أمور أخرىوحصة،و للدولةألقطاع اخلاص ل

الستقصاءعن ااختري جميبًاالذي  التجارياملمثل خصائص (س)
مجع   يب  األساسية عن  املعلومات  ينبغي أيضًا الستقصاء، مثل املنصب الذي يشغله ومدة العمل عن اا

بني أمور أخرى. يف الشركة، من

التقييم

تقييم املقابلة(ع)
جل متابعة تطور املقابلة واخلصائص الرئيسية أمن قبل احملاِور من مجع هذا القسم ن يتم أجيب 

، وهل اكتملت املقابلة أم ال، وسبب عدم اكتماهلا، التجميعلغة مدة املقابلة و ، على سبيل املثال(
وما إىل ذلك).

قرتحة إلدراجها يف االستقصاءات املخصصة والنميطات املدجمة عن الفسادمواضيع م:١١اجلدول 

معلومات حمددةاملوضوعالقسم
عن كل موضوع

مستوى األولوية  
يف إلدراجها

االستقصاء املخصص

مستوى األولوية  
يف إلدراجها

املدجمةالنميطة

ساد
الف

كلة
مبش

عي
الو

ثقة
وال

يف
ت

سا
ؤس

امل
راء

تش
س

ور
شع

وال
الف

ساد

اخلدمات العامة احلصول على
ونزاهتهانوعيتهاوتقييم 

العامة  اخلدمات احلصول على
!املختلفة

!الرضا عن اخلدمات العامة املختلفة

لفساد  /وقبولهاإلملام 
احلساسية جتاه سلوكيات معينة 

فهم الفسادخمتلف طرقتقييم 
قبول ممارسات معينة من إمكانية 

لعموميني و/أو عند قبل املوظفني ا
التعامل معهم

!

املؤسسات يف الثقة مستوى 
العامة

!املؤسسة العامة نوع 

!مستوى الثقة
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ستشراء  الفساد الشعور 
يف املؤسسات العامة

ستشراء الفساد يف القطاع  الشعور 
الشركةتديراالقتصادي حيث 

، حسب نوع املؤسسة العامة أعماهلا
!

من  إىل راالفتقا االستثمارات خوفًا
!الرشوة والفساد 

الفساد خالل  االجتاه امللحوظ يف  
السنوات الثالث/اخلمس املاضية 

(سواء اخنفض أو زاد أو ظل مستقرا) 
!

عن اجلهود  كنت هل راضيًا
!احلكومية لكبح الفساد 

العقبات املتصورة ملمارسة 
العمل التجاري

ممارسة أمام صورة تقييم العقبات املت
!العمل التجاري

وعي وكاالت/مؤسسات 
!الفساد وفعاليتها مكافحة 

عام
عال

طا
الق

يف
شوة

الر
ربة

جت

الرشوة عند التعامل  حوادث 
مع املوظفني العموميني

املعامالت/اإلجراءات مع  إقامة
!!!القطاع العام، حسب نوع اإلجراء

ني  ملوظف ا إىل املقدمة الرشاوى املدفوعة/ 
!!!!اإلجراء حسب نوع  العموميني،  

حسب نوع ،عدد الرشاوى املدفوعة
!!اإلجراء

نيرشاوى طُلبت من قبل املوظف
ولكنها مل ُتدفع، حسب نيالعمومي

نوع املوظف العمومي
!!!!

رشاوى ُعرضت على املوظف  
العمومي ولكنها مل ُتدفع، حسب 

نوع املوظف العمومي
!

حادثة آخرمعلومات عن 
رشوة يف القطاع العام

نوع املوظف العمومي املتورط يف 
!!!!حادثة آخر 

جنس املوظف العمومي املتورط يف  
!!حادثة آخر 

!!!!نوع الرشوة

انوع اخلدمة العامة اليت ُدفعت  بشأ
!!!!الرشوة

!!الغرض من الرشوة 

مىت ُدفعت الرشوة

كم كانت القيمة االقتصادية للرشوة 
!!املدفوعة
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استجابة املسؤولني العموميني 
للرشوة من قبل الراشني

من خالل آلية هل اكتشفت
!!؟ االمتثال الداخلي

!!!!االسلطات املختصةهل أبلغت

!!انتيجة اإلبالغ 

!اسبب عدم اإلبالغ

قامت به الذي الرضا عن العمل 
!السلطات املختصة

عدم املرتتبة علىالسلبية النتائج
!تقدمي الرشوة املطلوبة

!الفائدة من دفع الرشوة

امة
الع

ت
شرت

امل
يف

ساد
الف

ربة
جت

ت   جتربة الرشوة يف املشرت
العامة

املشاركة يف مناقصة عامة أو إجراء 
ت عامة يف فرتة مرجعية  مشرت

حمددة
!

أثناء املقدمةالرشاوى املدفوعة/
يفاملناقصاتعمليات تقدمي 

ت العامةإجراءات املشرت
!

أثناء املقدمةالرشاوى املدفوعة/
يف املناقصاتعمليات تقدمي 

ت العامة، حسب إجراءات  املشرت
نوع املوظف العمومي املتورط يف 

،وع الرشوة املدفوعةونحادثة،آخر 
والغرض ،ية)وحجم الرشوة (النقد

منها

!

من املتأتيةنسبة اإليرادات السنوية 
املناقصات العامة أو إجراءات 

ت العامة  املشرت
!

ص
خلا

عا
طا

الق
يف

شوة
الر

ربة
جت

الرشوة عند التعامل مع جتربة 
موظفي القطاع اخلاص

!القطاع اخلاص بشركاتاالتصال 

املقدمة إىلالرشاوى املدفوعة/
حسب  ،اع اخلاصالقطشركات

الشركة نوع 
!

حسب نوع ، دفع الرشوةحادثة
!موظفي القطاع اخلاص  

اليت طلبت من قبل موظفي الرشاوى
القطاع اخلاص ولكنها مل تدفع، 

حسب نوع موظف القطاع اخلاص 
!

رضت على موظفي القطاع رشاوى ُع
اخلاص ولكنها مل تقبل، حسب نوع 

موظف القطاع اخلاص
!
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مفتاح الرموز:
.على التوايلاستقصاء الفساد، يف منيطة الفساد ويف عن استقصاء خمصصينبغي إدراجها يف مواضيع!! 
.ت الوطنيةبتوافر املوارد واألولوالفساد، رهنًااستقصاء خمصص عن دراجها يف إمواضيع ميكن النظر يف !

.٢-٥-١٦حلساب مؤشر هدف التنمية املستدامة مواضيع مطلوبة

آخر حادثة معلومات عن 
رشوة يف القطاع اخلاص

نوع عالقة العمل بني النشاط التجاري  
القطاع اخلاص اليت قدمت  وشركة  

الرشوة إليها أو طلبتها (مثل شراكة/ 
عقد؛ عالقة عمل جتاري عادية ولكن  

)من دون عقد، أو ما إىل ذلك 

!

!نوع الرشوة

دفعت من أجلها اليتنوع اخلدمة 
!لرشوةا

!الغرض من الرشوة 

!دفع الرشوة موعد

االقتصادية للرشوة كم كانت القيمة
!املدفوعة

ألحدث الراشني استجابة 
رشوةجتربة 

!االسلطات املختصة أبلغت هل

!انتيجة اإلبالغ

!اسبب عدم اإلبالغ

الرضا عن العمل الذي قامت به 
!لطات املختصةالس

املرتتبة على عدمالسلبية النتائج
!تقدمي الرشوة املطلوبة

!الفائدة من دفع الرشوة

ص
صائ

خ
رية

جا
الت

سة
ؤس

امل
ثل

ملم
وا

معلومات عن النشاط 
التجاري املختار 

!!!!القطاع االقتصادي

!!!!عدد املوظفني 

عدد الوحدات  و حجم املبيعات، 
امللكية و احلضرية/الريفية، احمللية، 

اخلاصة/العامة
!

!رأس املال األجنيب حصة

معلومات عن ممثلي النشاط  
التجاري

!!اجلنس 

!!املنصب يف الشركة 

!عدد السنوات يف الشركة 

ييم
لتق

ا

!طول مدة املقابلة تقييم املقابلة 

!لغة التجميع

!اكتماهلا اكتمال املقابلة أو عدم 

!اكتماهلا سبب عدم 
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٢-٥-١٦ؤشر هدف التنمية املستدامة متعلقة مبصياغة أسئلة حمددة (ب)

العناصر و التجاريةاملنشآت  رشوة بني  ال جتربة  اليت جتسد بشكل أفضل  حول كيفية صياغة األسئلة  اقرتاحاتيقدم هذا القسم  
تالرئيسية اليت جيب تغطيتها لضمان قابلية   ت الوصفية ملؤشر هدف التنمية املستدامةللالبيا )١٣٣(مقارنة، واالمتثال للبيا

ستقصاء، جيب تعديل الصياغة من خالل مراعاة عدد من اجلوانب، ال ايف ستبيان اال وعند تطوير . الردود لتحسني دقة و 
ت. وطولهالعام لالستبيان األسلوبمثل  ديد الصياغة الدقيقة، يف كل بلد، عالوة على ذلك، سيتم حت و ومنط مجع البيا

.ات الثقافية املختلفةمن خالل مراعاة معىن املصطلحات يف اللغة الوطنية (أو اللغات) واستخدامها (أو قبوهلا) يف السياق

نسبة املنشآت التجارية اليت اتصلت مرة واحدة على النحو التايل: "٢- ٥-١٦املستدامةالتنميةهدفمؤشرف عرَُّيو 
مسؤول حكومي أو طلب منها أولئك املسؤولون احلكوميون دفع رشوة، إىل األقل مبسؤول حكومي ودفعت رشوةعلى 

السابقةخالل االثىن ."عشر شهرًا

: ٢- ٥-١٦حلساب املؤشر مقابلةم رئيسية وأسئلة اهناك ثالث مهو 

لقطاع العام عند  -١ الفرتة املرجعية  ثناء  أجراءات معينة  تنفيذ إحتديد املنشآت التجارية اليت كانت على اتصال 
الستقصاءاملشمولة 

الستقصاءاملشمولة  املرجعية فرتة الثناء أاليت دفعت رشوة مرة واحدة على األقل املنشآت التجاريةحتديد -٢
ذلكلب منها دفع رشوة لكنها مل تفعلاليت ُطاملنشآت التجاريةحتديد -٣

يبني هذا السلوك اخلاص اليت حتدد يع السمات ذات الصلة مجحيتوي كل سؤال على وينبغي أن  على البحث يف حلث ا
م عن األحداث   تقدم األقسام التالية توجيهات بشأن كيفية صياغة كل و )١٣٤(مجيع هذه السمات.اليت حتتوي على  ذكر
.من تلك األسئلة الثالثة

:١السؤال 

لتيسري معاملة املاضية، مبوظف عمومي، مبا يف ذلك من خالل وسيط،  كيانك التجاري، خالل االثين عشر شهرًااتصلهل  
اإلجراءات اإلدارية التالية؟أحد

اخلدمات للحصول على  ألنه يستخدم لتحديد املنشآت التجارية اليت كانت على اتصال مبوظفني عموميني  فرزسؤال  هذا  
لتايلالعامة،   يبني  العام  ملقابلةاموضوع  أيضًاويوضح هذا السؤالملخاطر الرشوة.ما يعرضها  لرتكيز عليهعلى اويساعد ا

.حداث ذات الصلةلألتسهيل تذكرهم من أجل 

إلدارة العامة: رئيسيان جانهناك و  م األخرية يف االتصال  يبني عن جتار معينة من  بفئاتجتربة االتصال ) ١(لسؤال ا
.اإلجراءات اإلداريةجتربة التعامل مع ) ٢(؛املوظفني العموميني

معينة من املوظفني العموميني، قد يكون من بفئاتعن االتصال الفرزعند استخدام سؤال :وعيوبمزالكال النهجنيو 
يبنيأل ا ا عند االجتماع بفئاتالتجارب الشخصية تذكر سهل على ا أو احلديث معهم  معينة من املسؤولني اليت مر 

ت الُنشرت)١٣٣( ئق التنمية املستدامة يف مستودع هدفوصفية ملؤشرات البيا اءات يف األمم املتحدة، الذي حتتفظ به شعبة اإلحصالو
./https://unstats.un.org/sdgs/metadata: املوقع اإللكرتوين التايلوهي متاحة على 

)١٣٤(national research”-sJames P. Lynch, “Problems and promise of victimization surveys for cros.
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ضباط الشرطة  مثلاملوظفني،  فئات، ميكن أن حتدث أنواع معينة من االتصال ببعض  ذلكعلىعالوة  و ؛  وليس فئات أخرى
استخدام سؤال الفرز من األنسبومع ذلك، خارج سياق اإلجراءات اإلدارية الرمسية. ،الصحينيو املهنيني أعلمني املو أ

ألنه يعكس التفاعالت املنشآت التجاريةيف استقصاء يستكشف جتارب الرشوة بنيالذي يركز على اإلجراءات اإلدارية
العموميني هو القائم على االتصاالت بني املوظفنيالفرز  ن  أيف حني  لعامة)،الفعلية بني كيانني (املنشآت التجارية واإلدارة ا

يب واملوظف العموميلتحديد األنسب ج  أن يساعد هذا النهينبغيعالوة على ذلك، و . )التفاعالت بني شخصني (ا
يبني  ا شركتهم خالل الفرتة املرجعية.على ا تذكر اإلجراءات اليت اختذ

إلجراءات اإلدارية  إدراج، من الضروري  السببهلذا  و  اليت املنشآت التجارية  لتحديد  رز  عند صياغة سؤال الفقائمة شاملة 
دة  اليت  املعامالت  نوع  قياسية  القائمة  ال. وتوضح  لقطاع العاماتصال  كانت على   ا وز ت للمقارنة. جيب مراعا قابلية البيا

وجودة على املستويني الوطين واإلقليمي. الفساد املاستقصاءات الية من خالل النظر يف التجراءاتإل وقد مت تطوير قائمة ا
موعة اتفسري ينبغي وال  ضافية على إميكن استكماهلا بنماذجكحد أدىنألحرى  مناإ، و شاملةا أساسية على أل هذه ا

اللوائح واملمارسات الوطنية.ساس أ

يف استبيان االستقصاءلغرض إدراجهاقائمة قياسية مقرتحة لإلجراءات اإلدارية :١٢اجلدول 

مستوى األولوية اإلجراء اإلداري

!!اجلماركالبضائع املستوردة/املصدرة لدى جراءات ختليص إ

!!ت العامةجراءات املشرت إيف املناقصاتعمليات تقدمي 

!!املناقصات مع املؤسسات العامة دون تقدمي العقود مني 

!!البناء جراءات املتعلقة بتصاريح إلا

!!االمتثال الضرييبة/يالضريبإلقراراتجراءات املتعلقة إلا

!!)امليداينعمليات التفتيش (مبا فيها لعمل ابلوائح جراءات املتعلقة إلا

!!العمالية/املدنية/داريةإلونية للنزاعات اجراءات القانإلا

!!)امليداينعمليات التفتيش (مبا فيها العمالجراءات املتعلقة بصحة/سالمة إلا

!!املتعلقة بقضا الصحة/السالمة/البيئة خارج املوقع جراءات إلا

ء(عقود الو أاخلدمات األساسيةلتوصيالتطلبات  ، صرف الصحيالو ه، اي املو ،الغازو ،الكهر
)ذلكوما إىل 

!!

!!ملزاولة نشاط جتاري أو جتديد تلك الرتاخيصتراخيص على احلصول 

!خرى من مؤسسات عامةأاحلصول على تراخيص 

!اجلرائم اجلنائيةاخلاصةقانونية الجراءات اإل

!أنشطة جتاريةجناز إ/قامةإلطلبات التمويل العام 

!أخرى إجراءات 

:ينالرمز مفتاح 
ت إدراجهااإلجراءات اإلدارية األساسية اليت جيب !!  ت للمقارنةاالستقصاء يف استبيا .لضمان قابلية البيا
ت إدراجهإجراءات إدارية إضافية ميكن  ! .لسياق الوطينرهنًا، االستقصاءيف استبيا
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يبني  ونوع اإلجراء اإلدارياملوظففئةاالتصال مبوظف عمومي، حسب فيما خيصمقارنة لفرز ا
املنشآت التجارية ملخدرات واجلرمية عن املعين األمم املتحدة استقصاء أجراه مكتب خالل مت جتريب صيغتني خمتلفتني 

يبني فرز االختالفات يف ) من أجل اختبار ٢٠١٣(يف غرب البلقانوالرشوة واجلرمية  ملسؤولنيفيما خيصا االتصال 
بني وىل على انتشار الرشوةألاوركزت الصيغةداري. إلجراء اإلو حسب نوع ااملوظف العمومي أئةفحسب العموميني: 

يبني بقائمة الدارة العامة خالل إلاتصال اليت لديها املؤسسات التجارية  خمتارة من بفئاتفرتة املرجعية عن طريق تزويد ا
العامة خالل دارةإلاتصال اليت لديها املنشآت التجاريةالرشوة بني على انتشار الصيغة الثانية، فقد ركزت املوظفني. أما

يبني بقائمة ال .لنشاط التجاريجراءات املتعلقة إلمن اخمتارة فرتة املرجعية عن طريق تزويد ا

ه ومت اإلبالغ  قياس انتشار أظهر قد و وضحان االختالفات يف انتشار الرشوة. تتنياللالتجريبيتني هاتني العمليتنينتائج بأد
من تلك اليت مت استقاؤها وميكن االستناد إليها أكثر يف اختاذ اإلجراءاتكثر دقة  أجراء نتائج  اإلسب  حباالتصال  أثناء  الرشوة  

إلضافة إىل ذلك، ساعدت خالل املوظف، وذلك من فئةحسب  اإلشارة إىل العمليات احملددة األكثر عرضة للفساد. و
يبني على ن مموعة هذه ا أفضل.ألحداث بشكلاستذكار اأسئلة الفرز ا

موظفو اجلمارك
مصلحة املساحةموظفو 

موظفون عموميون آخرون
ت أو احملافظاتموظفو البلد
موظفو التفتيش
ضباط الشرطة

ت أو احملافظات املنتخبون ممثلو البلد
موظفو املرافق العامة

حمصلو الضرائب/اإليرادات
املدعون العامون/القضاة

راتاالجتماعية/الوزاضباط وكالة احلماية 
أعضاء الربملان/احلكومة

٪صفر٪٢٪٤٪٦٪٨٪١٠٪١٢٪١٤٪١٦٪١٨

ملخدراتاملصدر: مكتب  . واجلرميةاألمم املتحدة املعين 

ملوظفني العموميني،لديها اتصال انتشار الرشوة بني املنشآت التجارية اليت 
) ٢٠١٣املوظف (غرب البلقان، فئةحسب 

ملوظفني العموميني، انتشار الرشوة بني املنشآت التجارية اليت لديها اتصال 
) ٢٠١٣البلقان، حسب اإلجراء اإلداري (غرب 

٪صفر٪٥٪١٠٪١٥٪٢٠٪٢٥

ملخدراتاملصدر: مكتب  . واجلرميةاألمم املتحدة املعين 

ساسية خلدمات األاحلصول على وصالت ا
مناقصةاحلصول على عقود عامة بدون تقدمي 

تراخيص من املؤسسات العامة
إصدار تراخيص بناء
اإلجراءات القانونية

اجلماركلدىختليص السلع 
احلصول على عقود عامة عن طريق املناقصة

التجاريةاملنشأة التفتيش يف أماكن 
التعامل مع لوائح العمل 

لضريبيةجتهيز اإلقرارات ا
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:٢السؤال 

فيها كيانك التجاري أي مناسبة اضطر املاضيةالثين عشر  يف األشهر اهل كانت هناك  :  ]اإلجراء املذكور[يرجى النظر يف  
ذه اإلجراءات،  معين عموميموظفإىل  )الف الرسوم الرمسيةخب (دفع مبلغ إضايف من املال  أو  رد مجيلإعطاء هدية أو  إىل  

مبا يف ذلك من خالل وسيط؟ 

ا ساسيأمر أن صياغة السؤال حول جتربة الرشوة إ جابة إاحلصول علىتسهل يف الوقت نفسه و ، تستلزم حتري الدقةأل
ر احملتملة الضمحالل الذاكرة  تسعى و . مستصوب اجتماعيا إىل احلد األدىنواالحنياز ملا هو دقيقة من خالل تقليل اآل

:االعتبارالنقاط التالية بعني خذ أهداف عن طريق أل حتقيق هذه اإىل الصيغة املقرتحة للسؤال

صياغة ينبغي  دىن،األإىل احلد  واالحنياز ملا هو مستصوب اجتماعيا  االجتماعي  قضا الوصم  تقليل  من أجل  ·
يب يشعر بطريقة جتعلالسؤال املتعلق بتجربة الرشوة  على نه  ا وميكن حتقيق هذا دفع الرشوة. كان جمربًا

ستخدام اجلملة التالية "هل وما إىل ذلك".اضطررت إىل دفع مبلغ إضايف من املال،الغرض 
وأو البضائع أموال ألتشري إىل تبادل االيت التعابرياستخدام "الرشوة"؛ و جتنب استخدام مصطلحينبغي ·

منهاتاخلدم يبني الذين خيشون جتربة من احتمالية الكشف عن ا النهج هذويزيد . بدًال الرشوة من قبل ا
يبني ألنيُفضل استخدام هذا النهج ذلك، عالوة علىو ا. اجتماعياملنبوذالفعل ذابالغ إلا يف حاالت ا

مكثرية ال يعترب  .كشكل من أشكال الرشوةون جتار

تتطلب (كلفةتالللموازنة بنيعادةفرتة جيدةعترب فرتة االثىن عشر شهرًاُت:ة املرجعية بوضوحفرت الحتديد  ينبغي·
فرتة الكلما طالت (دقة التقديراتو )من املقابالت امليدانية سنوإجراء املزيد فرتات املرجعية القصريةال

ريأميكن . و )حداث املاضيةألر ااملرجعية قل تذكُّ ايتها بوضوح خ ن يساعد حتديد  بدء الفرتة املرجعية و
يبون صعوبة يف حتديد أي عندما يواجه "،التداخل الزمين"ثري تقليلعلى فرتة الخالل األحداث بدقة ا

.املرجعية املناسبة

:٣السؤال 

املاضية، هل كانت هناك أي مناسبة طلب  بشكل ،من كيانك التجاريفيها موظف عموميخالل االثين عشر شهرًا
مسألة أو إجراء يتعلق بوظائفه ولكنك جناز  إلدفع مبلغ إضايف من املالأو  رد مجيل له  أو  غري مباشر، تقدمي هدية  مباشر أو

؟شيئًاتعطهمل 

لرغم من الرفضهاتقدمي رشوة ولكن مل يتم ُتطلب الرشوة عندما حاالت لتحديد ضروريهذا السؤال  تصنف هذه ، . و
)١٣٥(.الرشوةحسب تعريف حاالت ا رشوة، على أاألحداث أيضًا

معة يف ا١- ٥- ١٦التنمية املستدامة حلساب مؤشر هدف ستخدم تأن وينبغي ٣و٢و١سئلة أل املعلومات ا
ت قابلة للمقارنة.  استنباطلغرض  وتوحيدها ا لضمان قابلية مقارنة التايل  اجلدولويبنيبيا العناصر اليت ينبغي االحتفاظ 

. فيما يتعلق برصد األهداف اإلمنائية املستدامة٢-٥- ١٦املؤشر 

ملخدرات واجلرميةم،من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد١٥املادة )١٣٥( (األمم املتحدة، نيويورك، كتب األمم املتحدة املعين 
). متاحة على املوقع اإللكرتوين:٢٠٠٤

https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/united_nations_convention_against_corruption/uncac_arabic.pdf .
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٢-٥-١٦العناصر الرئيسية حلساب مؤشر التنمية املستدامة : ١٣اجلدول 

الوصفاملعلومات عنصر

السابقة االثين عشرالسنة التقوميية األخرية أو املرجعيةالفرتة شهرًا

االقتصاديالقطاع

)١٣٦(القطاعات التالية:يفالتجاريةاملنشآتمراعاة ينبغي

(جيم) التصنيع-١
ءإمدادات-٢ (دال)اهلواء وتكييفوالبخاروالغاز الكهر
ت إمدادات-٣ (هاء) االستصالحوأنشطةاملياه والصرف الصحي وإدارة النفا
(واو)التشييدأعمال-٤
ات النارية (زاي)والدراجاآلليةاملركباتوتصليح والتجزئة؛جلملة البيعجتارة -٥
(حاء)والتخزينالنقل-٦
(طاء) والطعام اإلقامةخدماتأنشطة-٧
ء) واالتصاالتاملعلومات-٨ )

اإلجراء اإلداري
الذين شاركوا العموميني مع املوظفنياتصاالت اليت لديها املنشآت التجارية شارة إىل إلاينبغي 

إلجراءاتحوادثيف  مستوى (١٢ساسية املدرجة يف اجلدول ألدارية اإلاالرشوة، عند القيام 
)!!ة ولويألا

طريقة احلساب

دفع او طُلب منهأوظف عمومي  ملقلألرشوة واحدة على ادفعتاليت املنشآت التجاريةعدد 
ولكنها مل تفعل ذلكفرتة املرجعيةالمن قبل موظف عمومي خالل رشوة

كنسبة مئوية من
فرتة املرجعيةالخاللعمومي وظفمباألقلعلى واحدًاصاًالأجرت اتعدد الشركات اليت 

الرشوةدفعجتربةحولاملتابعةأسئلةصياغة(ج)
ولئن كان من األمثل الرشوة. حادثة سئلة متابعة جلمع معلومات مفصلة عن أعلى جتربة الرشوة إدارة رد إجيايبتطلب أي ي

يبني عاتقاحلفاظ على عبء معقول على جل أالرشوة، من حوادثكلعنسئلة املتابعة أطرح  ، ردودهمدقة وحتسنيا
يبجتربة رشوةآخر الرتكيز علىينصبن فيوصى ا ا توقيت أو، وهب أنه ال يوجد موسم حمدد للرشوة)١٣٧(.مر 

ا اختيار رية ألخجتربة الرشوة اإىل النظر يمكن فالستقصاءات، ل لتايل فهي متثل ،عشوائي جلميع جتارب الرشوةعلى أ و
يبون ىالرشاو مجيع .الستقصاءعن االيت تعرض هلا ا

تتخذ على أساسها اإلجراءات  معلومات استنباطلرشوة من أجل يطة حملا فهم الظروف الدقيقة إىل سئلة املتابعةأدف و 
لسياسات.  وظف العمومي املتورط يف الرشوة ملابفئة املعلومات املطلوبة تتعلقن أميكن ،سبيل املثالعلىفوذات صلة 

وتستنبط منهاليات الرشوة آ مجيع هذه العناصر وحتدد. وما إىل ذلك، وقيمتهاالرشوة واهلدف من طلب الرشوة ونوع
جراءات  إل ، على سبيل املثال، االيت تستهدفو األدلة املستندة إىلالسياسات رسم يف مباشرة استخدامها ميكن معلومات 

على أيضًاسئلة املتابعة أن تركز أميكن و . التكاليفو الصلةذات اللوائح و بشكل خاص والوكاالت املختصةةاملعرضة للرشو 

ت لرصد التنمية املستدامة، ال ينبغي عند حساب مؤشر التنمية املستدامة )١٣٦( املنشآت أخذ٢-٥-١٦لضمان إمكانية مقارنة البيا
ضمن السكان املستهدفني يف االعتبار.التجارية من قطاعات إضافية

عن الرشاوى األكرب من املتوسط.  أمشلمن أجل احلصول على صورة خطورةاحلوادثأشد طرح بعض أسئلة املتابعة حول ميكن أيضًا)١٣٧(
ة.األخري احلادثة عن معلومات إىل إلضافةخطورة احلوادثعن أشد مجع معلومات ينبغي أنه إىل وجتدر اإلشارة



119

الفساداتدلیل استقصاء

هذا النوع من أسئلة ستخدام  و ملرجعية.  خارج الفرتة اوقعت  اليت  احلوادثجل استبعاد ألرشوة من  احلادثةالتوقيت الدقيق  
يبون أاملتابعة،  )١٣٨( .األحداث اليت حصلت خارج الفرتة الزمنيةاستحضارعندار" "لتشوش األفكقل عرضة يكون ا

على استقصاءات الفساد  .لرشوةاملتعلقةألسئلة املتابعة نواع الرئيسية أل اجلدول التايل ايبني، احلاليةوبناًء

سئلة املتابعة :١٤اجلدول  دفع رشوة (جتربة الرشوة)حوادثأحدث بشأنقائمة مقرتحة 

ت فئات ل على األسئلة مثااملوضوع اإلجا

احلادثةريخ 
شهر  لخباري ك إهل ميكن

ذه احلادثة  هفيه وقعتالذي 
خر مرة؟ آل

لتحديدالشهر والسنة 

املوظف احلكومي فئة
حادثة آخر املتورط يف 

يف املرة األخرية اليت اضطررت 
من كيانك شخص فيها أنت أو 

و أضايف إدفع مبلغإىل التجاري
من حادثة)،خر(آهدية تقدمي 

دفعت له هو املسؤول الذي
؟املبلغ أو قدمت له اهلدية

(مبا يف ذلك الشرطة احمللية)من العامألالشرطة/اضباط -١
يف احملكمةالتحقيق قضاة /قضاةالاملدعون العامون؛ -٢
اإليرادات/حمصلو الضرائب-٣
موظفو اجلمارك -٤
ءالكه(املرافق العامةمفتشو/موظفو-٥ الصرف و ، املاءو ، ر

)وما إىل ذلك، الصحي

، العمل و اإلطفاء، و ، السالمةو ، الصحة(مسؤولو التفتيش -٦
)وما إىل ذلك

املعاشات(الوزارات وكالة احلماية االجتماعية/موظفو -٧
)وما إىل ذلكت، العالواو التقاعدية،

السلطات الصحية-٨
)(مصلحة املساحةموظفو سجل ملكية األراضي-٩

و املقاطعات أموظفو البلدية -١٠
،  تالبلدو ، املقاطعات(ممثلو احلكومة احمللية املنتخبون-١١

)وما إىل ذلك، قاليمألاو 

املنتخبوناالحتاديةاحلكومةممثلو الدولة/-١٢
قليمي إلاملستوى الوطين وااهليئة التشريعية على/عضاء الربملانأ-١٣

واحمللي
موظفي اخلدمة املدنيةالعموميني/غريهم من املوظفني -١٤

جنس املوظف نوع 
الرشوةتلقىالذي 

يف املرة األخرية اليت اضطررت 
من كيانك شخص فيها أنت أو 

و أضايف إدفع مبلغإىل التجاري
نوع، ماذا كانتقدمي هدية

تلقاها؟  جنس املوظف الذي 

ذكر-١
أنثى-٢
ال أعرف-٣

نوع الرشوة

يت اضطررت يف املرة األخرية ال
من كيانك شخص فيها أنت أو 

ضايف إدفع مبلغإىل التجاري
حادثة)، خر(آو تقدمي هدية أ

؟ما الذي قدمته

ت -١ طعام ومشرو
أشياء مثينة (ذهب، أو جموهرات، أو هواتف، أو ما إىل ذلك) -٢

أو غريها من السلع 
لعملة الوطنية)-٣ بعض املال (يرجى حتديد املبلغ 

)١٣٨(surveys”, p. 416James P. Lynch, “Review: clarifying divergent estimates of rape from two national .
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ت فئات ل على األسئلة مثااملوضوع اإلجا

ئه أو و أشخصية للموظف العمومي املهنية الة يز امل-٤ قريبه/أقر
صديقه/أصدقائه

مجيلخدمة أخرى أو تبادل -٦
أعرفال-٧

القيمة االقتصادية 
للهدية/املال/اخلدمة

املقدمة

كيف ميكنك حتديد التكلفة 
/ا املبلغهلذاالقتصادية

؟تقريبًااملقدمةاهلدية/اخلدمة 
ـ [العملة الوطنية]يرجى التعبري عن القيمة ب

الرشوةالغرض من 

يف املرة األخرية اليت اضطررت 
من كيانك شخص فيها أنت أو 

و أضايف إدفع مبلغإىل التجاري
، ماذا كان الغرض  تقدمي هدية

من دفع املبلغ اإلضايف أو تقدمي 
؟اهلدية

تسريع اإلجراء-١
كان ممكناً)الرشوة ملا  والذي لوال(جعل اإلجراء النهائي ممكنًا-٢
جراءإلتكلفة اختفيض -٣
اكتساب ميزة على املنافسني -٤
جتنب دفع غرامة-٥
،احملرزةدة النقاطز، على سبيل املثال(تلقي معاملة تفضيلية -٦

، أو ما إىل ذلك).دة العالواتزأو تقليل الضرائب، أو
، وإىل بتذهإىل أينما (إجراءعناحلصول على معلومات -٧

وما إىل ذلك)ب أن تتوجه، من جي
على عالقات فضل احلفاظألمن ا(يوجد غرض حمدد ال-٨

)جيدة

أعرفال -٩

نوع طلب الرشوة

يف املرة األخرية اليت اضطررت 
من كيانك شخص فيها أنت أو 

و أضايف إدفع مبلغإىل التجاري
، كيف فهمت أنه تقدمي هدية

كان من املتوقع دفع مبلغ إضايف 
هدية؟تقدميأو 

طلب مباشر من املوظف-١
غري مباشر دفع املبلغ بشكلاملوظف طلب -٢
لث طلب دفع املبلغ اإلضايف-٣ شخص 
تسريع اإلجراء/مل يطلب أحد ذلك، وإمنا فعلت ذلك لتسهيل-٤
عرفأال -٥

توقيت الرشوة

يف املرة األخرية اليت اضطررت 
من كيانك شخص فيها أنت أو 

و أضايف إبلغدفع مإىل التجاري
مىت أعطيت ،تقدمي هدية

لضبط ؟اهلدية/املبلغ 

اخلدمةتسليم بل ق-١
اخلدمةتسليمبعد -٢
م اخلدمةييف نفس الوقت الذي مت فيه تسل-٣
مهايبعد تسلوجزء م اخلدمة يقبل تسلجزء-٤
عرفأال-٥

الرشوةحمصلة

يف املرة األخرية اليت اضطررت 
نك من كياشخص فيها أنت أو 

و أضايف إدفع مبلغإىل التجاري
، هل حصلت/تقدمي هدية

الرشوة  مقابلحصل على اخلدمة 
؟ املقدمة

نعم-١
ال-٢
ال أعرف-٣

إبالغ السلطات املختصة

يف املرة األخرية اليت اضطررت 
من كيانك شخص فيها أنت أو 

و أضايف إدفع مبلغإىل التجاري
ا ، هل أبلغت تقدمي هدية
،  على سبيل املثالية (سلطة رمس

نعم-١
ال-٢
ال أعرف-٣
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ت فئات ل على األسئلة مثااملوضوع اإلجا

أواملدعي العام،أو الشرطة، 
أو ما إىل ، وكالة مكافحة الفساد

مؤسسة غري رمسية؟) أوذلك

احملددة السلطات الرمسية 
عن احلادثة هابالغإاليت مت 

قمت اليت رمسية السلطة الما هي
الرشوة؟ادثةحببالغها

شرطةال-١
كافحة الفساد وكالة م-٢
جلنة الشكاوى العامة-٣
الرشوةاليت طلبت وكالة/مؤسسة املوظف -٤
خرى أمؤسسة -٥
رمسيةغري سلطة -٦
عرفأال -٧

غري الرمسية ةاملؤسس
إبالغهااليت مت األخرى
ةحلادث

اليترمسية الهي املؤسسة غري ما
ادثة الرشوة؟حبأبلغتها 

عالم إلوسائل ا-١
ةدوليمنظمة -٢
منظمة غري حكومية-٣
خرى أمؤسسة -٤
ال توجد مؤسسة أخرى -٥
عرفأال -٦

ادثة حبماذا حدث بعد االبالغ ماذا حدث بعد اإلبالغ
الرشوة؟

جراء رمسي ضد املوظف إاختذ-١
أُعيد يل املال/اهلدية و ةغري رمسيبصورةمت حل املشكلة -٢
بالغييف صحت بعدم االستمرار ُن-٣
هناك متابعة لبالغيمل يكن -٤
ادثة  حلبالغ اإلبسبب سلبية نتائجعانيت من -٥
خرى أسباب أ-٨

الرضا عن العمل الذي 
أجنزته السلطات املعنية 

الذي  عن العمل ًاهل كنت راضي
هااليت أبلغتقامت به السلطة

الرشوة؟ةادثحب

نعم-١
ال-٢
ال أعرف-٣

ذا مل تبلغ  (إن مل يكن كذلك) ملاسبب عدم اإلبالغ
حلادثة؟ 

، ملاذا  عطاء اهلداإو أموال ألدفع امن املمارسات الشائعة -١
ا ؟ جيب علي اإلبالغ 

حد يهتم أمر غري ُجمد، ال ألا-٢
رف اجلهة اليت جيب أن أبلغهاعأال -٣
ة جدا بعيدها ولكنأبلغهان أجيب اجلهة اليت عرف أ-٤
اخلوف من النتائج السلبيةبسبب -٥
دفع املال/تقدمي اهلديةاستفدت منين نألابلغ أمل -٦
كداللة علىاهلدية  قدمت/املالدفعتيننألابلغ أمل -٧

االمتنان
ضافيةإنفقاتأن أحتمليدر أال ين نألابلغ أمل -٨
خرى أسباب أل-٩

أعرفال -١٠
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التحليل - ٤

ت اليتاملستنبطةحتليل النتائجُيستخدم وميكن اختاذ للحصول على معلومات شاملة كأدة رئيسيةمت مجعها  من البيا
التجاري أن القطاع علىالفساد استقصاء جتري لوكالة اليت وينبغي لالسياسات. رسمعملية لدعماإلجراءات بناء عليها

مهية املعلومات تكون  ا على دراية  ت استستمدفهم للنواتج التحليلية اليت و وفائد ينبغي ،ليت مت مجعها. لذلكمن البيا
ت إجراء حتليل اية املطاف هدف االستقصاء مع أخذ للبيا تقدمي رؤى واضحة وموضوعية عن بعني االعتبار، ويف 

ا الرشوة استشراء املنشآت التجارية.منها عاينتاليتواجتاها

األعمال التجاريةالذي جيرى على صياغة تقرير استقصاء الفساد (أ)
ت اليت مت مجعها و إىل دًااستنا ذات تسلط الضوء على املؤشرات واملتغريات الرئيسية الالزمة لدعم التحليالت اليت البيا

تها. وينبغي تعديل املوجز التايل و/أو استكماله وصياغالتقارير  ةهيكلعن  منوذج عام  يرد يف هذا القسملسياسات،  الصلة 
لالحتيا ت اليت مت مجعها، مبا يف حيثية منجات الوطنية أو اإلقليموفقًا املعلومات من أجل االستفادة الكاملة من البيا

. جراؤهإوتقدمي االقرتاحات حول نوع التحليل املطلوب حمل االهتمامالعناصر ذلك 

تنفيذياللخص امل

ا التقدمي النتائج الرئيسية ال غىن عنه امللخص التنفيذي هو عنصر  املهتمني موعة من املستخدمني لدراسة اليت خرجت 
ما يكون امللخصأل من انفسه  مكافحة الفساد. وعلى القدر  تدابري  تطوير  يف  ستخدام تلك املعلومات   التنفيذي مهية، غالبًا

لتايل،  .  االستقصاءنتائج  تعميم  املصدر الرئيسي للمعلومات اليت تستخدمها وسائل اإلعالم عند   التنفيذي فإن امللخصو
اية املطافهم بقدر كبري يف اميكن أن يسبعناية ر واحملرَّغاملصو  .ثري تقرير االستقصاء وجناحه يف 

ستخدام لغة موجزة ئج الرئيسية للتقرير بطريقة واضحة و امللخص التنفيذي اجليد مجيع النتا وسيتضمن   بسيطة غري تقنية  ، وذلك 
واملخططات  التوضيحية البيانية  لرسوم  وميكن ل . ا حرفيوسائل اإلعالم م  عال إل وسائل ا لتقتبسها فهمها غري املتخصصني ومناسبة  ي 

ت   .إعالمية أن تؤكد على النقاط الرئيسية وتيسر فهمها املعقدة بطريقة  الكمية  البيانية البسيطة اليت تلخص البيا

ةمقدامل

وحجم العينة والوكاالتاملشمول  الزمين  اإلطار  مثل  ،الفساد استقصاء  معلومات أساسية عن  مقدمة مقتضبةينبغي أن توفر  
يف قياس جتربة الرشوة وأشكال الفساد األخرىاملنهجية العامة املتبعةتقدمي معلومات حول إىل إلضافة،املعنيةاملنفذة 
ء التقنية.الستقصااتفاصيل للحصول على املنهجي املرفق إىل وقد تشري املقدمة أيضًااالستقصاء. يفالواردة

الرشوةمدى

: نياملستخدمنيالرئيسييناملؤشر ويعرض رشوة لاانتشار مدى عن نتائج رئيسية الفصل املوضوعي األول من التقرير يقدم
الوطنية ودون الوطنية أو املعدالتأو ، معدل االنتشار اإلمجايلإىل . وميكن أن يشري التحليل املقدمواترهاانتشار الرشوة وت

تواتر أن يُدرج يف القسم نفسه  وميكن  .من خالل عرض النتائج على شكل نص وأشكال وخرائطمرور الوقت  مع  االنتشار  
ت الستقصاءين أو أكثر،  تتاح  عندما  ). و نو الراشاليت يدفعهامتوسط عدد الرشاوى  (الرشوة   ت  ستتجلى أمهيةالبيا مقار

ت ).اجلغرافيةاالجتاهات (على مجيع املستو
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توفري ، قد يكون من املفيد االستقصاءالعينات يف تقديرات يف أخذ خطأ الذي يعزى إىل صائيعدم اليقني اإلحلتوضيح و 
مع يف التعاملمعلومات عن جتربة الرشوةأيضًامجَُِعتإذا و . ااخلاصة بفرتات الثقة مرفقة واتر معدالت االنتشار والت

أن يقدم قسم من هذا الفصل مؤشرات مناظرة، عندئذ ، ميكنالتجارية)املنشآتبني فيما الرشوة (موظفي القطاع اخلاص 
لرشوة من خالل ذلك مبا يف .التعامل مع املوظفني العمومينيعند مقارنة هذا النوع من الرشوة 

ستشراء  معلومات عن  أيضًااليت مجعت  الستقصاءاتإىل النسبة  و  الفساد بني اجلمهور، ميكن هلذا القسم تقدميالشعور 
وذا صلة،و ، يةنتائج رئيس ت القائمة على التجربة لمقارنة تقدمي عندما يكون ذلك ممكنًا ت القائمة لبيا على لبيا
.والسلوكياتالتصورات

قرتحة:املؤشرات امل

ملوظفني العمومينياتصال اليت لديها  املنشآت التجارية  مع املوظفني العموميني بني  تالتعامالانتشار الرشوة يف  ·
متوسط عدد (دفعت رشاوىاليت املنشآت التجارية ني بني يمع املوظفني العمومترشوة يف التعامالالواتر ت·

)املرجعيةفرتة الاملوظفني العموميني يف إىل املنشآت التجاريةدفعتهااليت الرشاوى 
املنشآت التجارية ص بنيالقطاع اخلايمع موظفتعامالت يف الانتشار الرشوة ·
متوسط عدد (رشاوى دفعت اليت املنشآت التجارية مع موظفي القطاع اخلاص بني لتعامالت االرشوة يف تواتر ·

)فرتة املرجعيةالموظفي القطاع اخلاص يف دفعها الراشون إىل اليت الرشاوى

الرشوةتعملكيف

ت ، وذلكووصفهاتهاليآ و الرشوة يف هذا القسم حتليل طبيعة سيتم  معةستخدام البيا (من الذي  الرشوة ريقة طحول ا
نقدًا(تتخذه الرشاوىالشكل الذي و ،والغرض من الرشوةبعد تقدمي اخلدمة)، /قبل(وتوقيت الرشوة )،على الرشوةرضحي 

أخرى)، أو أشكاًال التحليل  جيري وكما كان احلال من قبل، ميكن أن ).القيمة النقدية(الرشاوى )مبلغ(وقيمة أو سلعًا
قد يكون  ،  األخرية يف حالة  و .  حمل االهتمامفية أو نوع القطاع االقتصادي أو غريه من الفئات التحليليةاجلغراحسب املنطقة

ما إذا  حمل االهتماماملتغريات املختلفةمن املفيد بشكل خاص اجلمع بني  يتوقف على كان توقيت دفع الرشوة لفهم مثًال
).ذلكأو ما إىلهدية، أو ، أو رد مجيلاً، نقد(طريقة دفعها

إلضافة إىل فحص  وسطى، املتوسطة وال اوى ستفيد حتليل حجم الرشاوى النقدية من النظر إىل مستوى الرش ي ميكن أن و 
دفع  حتليل الغرض من  وميكن أن يوفر  كبرية يف مناطق معينة.  رشى  بشكل خاص إىل دفع مبالغ اليت قد تشري  العوامل اخلارجية 

خلدمة العامة حيث  لمشاكل الرئيسية الرشوة رؤى دقيقة ل  ما  املتعلقة  الرشاوى للتغلب  املنشآت التجارية إىل تقدمي  تلجأ  غالبًا
عن  وميكن احلصول على الرقابية. والضوابط املرتفعة أو لتجنب الرسوم والضرائب العراقيل على  معلومات أكثر تفصيًال

من  هذا النوع دمج ميكن إذا كان خصوصًاامللتمسة، بنوع اخلدمة املرتبط اإلدارة العامة من خالل حتليل الرشوة مشكالت 
).  القطاعات االقتصادية الغرض من الرشاوى املدفوعة يف بعض ،  على سبيل املثال ( املتغريات األخرى املذكورة أعاله  مع  التحليل  

. دقة أكثر وعرضها نتائجها (اهلامة إحصائيا)  أكرب، كان حتليل  االستقصاء كلما كان حجم عينة  ، بشكل عام و 

قرتحة:املؤشرات امل

الرشاوى وتوقيتها ونوع طلبها والغرض منهاتقدمي أسلوب·
)خدمة، مجيل، هدية، املقدمة أو املدفوعة (مالاملستحقةامليزة غري نوع ·
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متوسط حجم الرشاوى النقدية املدفوعة للموظفني العموميني·
متوسط حجم الرشاوى النقدية املدفوعة ملوظفي القطاع اخلاص·

الرشاوىُتدفعملاذا

اليت  ستخدام العديد من املؤشرات الرئيسيةو لرشوة. اليت تتأثر دارية إل الرتكيز على اإلجراءات االقسم، ينصبُّيف هذا 
جلها، وحتديد أاملوظف العمومي املتورط يف الرشوة، ميكن حتليل أنواع اإلجراءات اليت يتم دفع الرشاوى من فئةإىل تشري 

ينبغي أن ن حدوث الرشوة  أهذا القسم يوضح  ن  أوينبغيجراءات اليت تنطوي على أعلى درجة من خماطر الرشوة.  إل أنواع ا
عام وحسب نوع بشكل(ن معدل انتشار الرشوة  مما يعين أهذا الفعل،  ثل  ملاملنشآت التجارية  تعرض  إىل  نسبةدائمًايقاس  

جراءات على مدى  إل معني من انوعأثناء إجنازملوظفني العموميني  اتصالكانوا على  ولئك الذين  مقارنةيقاس)  جراءإل ا
إجراءات معينة أثناء إجنازميكن حتليل كل من معدل االنتشار ومتوسط عدد الرشاوى املدفوعة  و .السابقةًاعشر شهر االثين

على سبيل املثال، الغرض من  (حمل االهتماماجلغرافية أو القطاع االقتصادي أو األبعاد األخرى وعرضها حسب املنطقة
حتليل أكثر إلجراء مهمة) الرشوةتعمل كيف (التحليلية املذكورة يف القسم السابق معظم األبعاد). وميكن أن تكون الدفع
.تقديرات مهمةالستنباطمبا يكفي ن تكون العينة كبرية شريطة أحسب نوع اإلجراء، دقة 

.بشكل منفصلاملنشآت التجارية) بني فيما رشوة ال(القطاع اخلاص يموظفرشو حتليل وينبغي 

قرتحة:املؤشرات امل

مت خالله/ألجله دفع/طلب الرشوة جراء الذي إل حسب نوع امفصلاملنشآت التجارية انتشار الرشوة بني ·
حسب نوع املوظف العمومياملنشآت التجارية انتشار الرشوة بني ·
ئي، التيار الطلب لتوصيل ،بيل املثالعلى س(انتشار الرشوة حسب نوع اخلدمة العامة · طلب لتوصيل أو كهر

)أو ما إىل ذلك، طلب قرضأو املياه، 

الرشوةالذي يدفعمن

ثري  كشأن التحليل والوصف الشاملني للمرتشني من األمهية مبكان إجراء حتليل شامل  للمنشآت التجارية اليت تدفع الرشاوى، و
مع ت القطاع االقتصادي واحلجم والتفاعال ، على سبيل املثال ددة للمنشآت التجارية ( احمل اجلمع بني اخلصائص االقتصادية 

القطاع االقتصادي،  مثل ، دد من األبعاد حسب ع الراشني  تفصيل  من املفيد  ، . لذلك بينها على انتشار الرشوة ) املوظفني العموميني 
اجلغرافية الفئات ، ودمج هذه األبعاد مع املبيعات و ، رأس املال األجنيب وحصة ، وهيكل امللكية، الكيان التجاري وحجم 

.  ) دفع له الرشوة املوظف الذي ُتحسب فئة سبيل املثال،  على غريها من الفئات ( أو  ) احلضرية/الريفية، حسب املنطقة أو الوالية ( 
خماطر الرشوة  ت عن طبيعة  الكثري من املعلوما عن  حتليل انتشار الرشوة بني أنواع معينة من املنشآت التجارية وميكن أن يكشف 

. واألنظمة القائمة للتحايل على القواعد  ظروف  أية  يف  و الرشوة  املنشآت التجارية ومن هو الذي يستخدم  بني  

قرتحة:املؤشرات امل

أو حسب القطاع االقتصادي أو نشاط أو حجممفصلانتشار الرشوة يف التعامل مع املوظفني العموميني، ·
يةمبيعات املنشأة التجار 

الرشوةتلقى املوظف العمومي الذي فئةحسب  مفصلاملدفوعة للموظفني العموميني، اوى الرشنصيب ·
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وقطاع املنشآت التجاريةاحلجم حسب  مفصلة،اوىقيمة الرش·
حسب القطاع االقتصادي أو النشاط وحجم مفصلانتشار الرشوة يف التعامل مع موظفي القطاع اخلاص، ·

اومبيعااملنشآت التجارية
موظف القطاع اخلاص الذي تلقى الرشوةفئةحسبمفصل،املدفوعة ملوظفي القطاع اخلاصنصيب الرشاوى·

للرشوةاملنشآت التجاريةتستجيبكيف

ليت تبدأ او ، ما ُيطلب من الرشوة وما يُدفع منهاعلى املنشآت التجاريةرؤساء، يتم حتليل ومناقشة رد فعل القسميف هذا 
حتليل انتشار الرشوة أن يؤدي  وميكن  .لسلطات املختصةاإىل  لرشوةاإلبالغ  إىل  ، ومتتددفعهارفض  إىل  اوىمن دفع الرش

ليات رفض دفع وصف قطع شوط يف إىل "عن املخالفاتاملبلغني"املطبقة علىاالمتثال الداخلية والقواعد فيما يتعلق 
اصةاخلتلكعلى النظم القانونية العامة أودليًاليقدمأنميكنو ، اأو عدم اإلبالغ لرشوة واإلبالغ وفهمه، الرشوة
.وجهأفضلعلىالفساد تكافحاليتو معينة شركةاملطبقة داخلتلكأومعنيبقطاع

قرتحة:املؤشرات امل

عن )وكاالت مكافحة الفساد و على سبيل املثال، الشرطة(السلطات املختصة البالغات املقدمة إىلعدل م·
نيالعموميملوظفنيرشوة ا

عن )الفساد وكاالت مكافحة الشرطة و (على سبيل املثال،السلطات املختصة البالغات املقدمة إىلعدل م·
اخلاص رشوة موظفي القطاع

راالستنتاجات السياساتعلىاملرتتبةواآل

من  حىتالتجارية أمهية أكثر املنشآتبنيالفساد اتالستقصاءالسياساتتداعياتتم فئات خمتلفة من اجلمهور بقد
حولهذا القسم األخري  لذلك، قد يكون من املفيد هيكلة  .  السكانعمومبنيالرشوةاتالستقصاءتداعيات السياسات  

خمتلف املؤسسات، مثل صانعي السياسات العامة واملؤسسات العامة  لنسبة إىل السياسات تداعياتاالستنتاجات 
يكون ، قدالتنوعيف ضوء هذا  و .  وجمموعات املناصرة (العامة)ة وقادة األعمال  يغرف التجار الو ومنظمات املنشآت التجارية

لفون اخلرباء ،النهائي، على سبيل املثالهذا القسم أصحاب املصلحة عند صياغة من املفيد التشاور مع خمتلف الذي 
أو لوائح مكافحة الفساد القطاع المتثال على مستوى  الفردية أو معايري اللمنشآت التجارية  صياغة تدابري مكافحة الفساد  

.على مستوى االقتصاد ككل

املنهجياملرفق

معلومات  ذلك . وينبغي أن يشملالتقنيةالستقصاءاجوانب عن معلومات مفصلة األخري من التقرير القسم يف تُعرض 
االستقصاء ونتائج منط االستقصاء و وتطويرها االستقصاءمثل طريقة أخذ العينات وتصميم أداة االستقصاء، تقييم مهمة ل

وتسجيلاللغوية والعمل امليداين واإلصداراتالنوعيةوتصميم العينة وإجراء الرتجيح وتدريب احملاورين ومراقبة التجرييب 
ت  لنسبة وتنقيتها وحساب املؤشراتالبيا ملناطق أو إىل ا. وقد توفر أقسام أخرى من املرفق جداول تفصيلية ذات أمهية 

ت الذي جيرى على املنشآت استقصاء الفساد ىلإلنسبة و . االستقصاءفيهاأجري اليت ) املناطق الفرعية (مثل الوال
االقتصاد وأداء  هيكل  عنبعض املعلومات األساسية االقتصادية، قد يكون من املثري لالهتمام بشكل خاص توفري  التجارية

.ة خالل فرتة الدراسةأو القطاعات االقتصادية املختلف
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النتائجالتواصل وتعميم (ب)

لعملية اليت يتم من خالهلا  اوتعلن ها. وتعميمنتائج االستقصاء نشر ورة االستقصاء يف إحدى اخلطوات األخرية لدتتمثل 
لتعاون مع دائمًاذلك تم يأن ينبغي و ، ملستخدمني النهائينياعلى الفساد عن ستقصاء اال خاللاملعلومات احلصول على 

ملوارد املتوفرة وطلب املستخدمني وأصحاب املصلحة يف االستقصاء، قد ترغب  و املصلحة املعنيني. صحابمجيع أ رهنًا
وذات أمهي  ،  ة خاصةالوكاالت املسؤولة يف إنتاج منشورات حمل اهتمام عام عن جترية الفساد، أو منشورات أكثر حتديدًا

يكون هدف االستقصاء املتمثل يف وينبغي أن .أو خدمات إحصائية حمددةمنتجات خمصصة ألصحاب املصلحة،أو
.الدافع وراء اختيار أحدمهافضلأبصورة مابالغ إل وكيفية االفساد والرشوةاحلد من راقبة  م

ثريها،االستقصاء الوطين عن نتائجتعميم املكسيك اجلودة احلكومية و
ثريهااحلكومية ودة عن اجلالوطيناالستقصاء اسرتاتيجية تعميمغطيي من اجلنطاقًاو ترسل الوكالة ،وًال. أهاتبواسعَا

شبكة جهات االتصال يف النظام الفرعي لنتائج الوطنية إىل ) العرض التنفيذي لواجلغرافياالوطين لإلحصاءاملعهد(املسؤولة
نتاج عروض تنفيذية لكل الوطين  والعدالة. مث يقوم املعهد  من العام  ألعن احلكومة واالوطين للمعلومات   لإلحصاء واجلغرافيا 
للوزارات يتوالية مكسيكية و  مواضيعيًة شاركها مع احلكومة احمللية. وبعد ذلك، يعد املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا عروضًا

النتائج افيا هذه واجلغر رئيس املعهد الوطين لإلحصاءويعرض. واألمن العام، وغريها)،إدارة الضرائبو االحتادية (الصحة، 
أخرياً، و املعلومات برامج حتسني اإلدارة لديهم. تثري ن أمل أالوزراء املعنيني، على مع يف اجتماعات مغلقة تعقد املواضيعية 

. الفريق املسؤول النتائج ملنع إساءة استخدامها أو سوء تفسريهاعن النتائج لوسائل اإلعالم، يشرح فيهعرض عام قدم ي
ئقوتنشر  يف اليوم نفسهذات الصلة والبيان الصحفي الو .معًا

:على اجلوانب التاليةوتعميمها يركز نشر النتائج وينبغي أن 

ت  االفساد  استقصاء  نتائج  تعكسأن  ينبغي  –النتائجوضوح· موجزة  و واضحة  وجيب تقدميها بطريقةبدقة  لبيا
ويستند إليها تكون ذات أمهية خاصةو استخدامها النهائينياملستخدمني حبيث يسهل على مجيع ، سقةومت

ني القائممؤشري هدف التنمية املستدامة وينبغي أن يكون الرتكيز على .يف اختاذ اإلجراءاتالسياساتوصانع
على التجربة.

التقرير جانب إعداد إىل –اإلنرتنتشبكةعلىاملوجودةوالقنواتالتقليديةالنشرقنواتاستخدام·
البيانية الرسوموسائل اإلعالم (البيان الصحفي والنتائج و بغية تقديها إىل  وجمموعة األدوات ذات الصلة  التحليلي

واخلرباء وأعضاء املمارسنياملختارة)، من املهم إعداد محلة مناسبة على وسائل التواصل االجتماعي وإبالغ 
.وساط البحثية املعنينيأل ا

ه. وتنفيذاالستقصاء تصميم يةكيفتوضحورات املقدمة منهجية شفافة املنشتوفر ن أجيب –املنهجشفافية·
ت الواردة يف الثقة يف وستزداد  .تفسري النتائجليتسىنمعلومات كافية توفرت ذا االستقصاء إالبيا

تإصدار· ت اجلزئيةإصداريؤدي  –اجلزئيةالبيا دة  إىل  البيا لتايل يعمل على تعزيز الثق،الشفافيةز ة يف و
ت يف نفس إىل ني قادرين على الوصولين يكون مجيع املستخدمني النهائوينبغي أ. االستقصاءنتائج البيا

ت مسبقًااملختصةلوكالة تضمن اوأن،الوقت .عدم تسريب البيا



املرفقات



قیاس الفساد:
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املرفقات
املرفق األول

أسئلة رئيسية خمتارة)مثال على استبيان الستقصاءات الفساد بني السكان (

رأي حول مواضيع خمتارة-١

أهم ثالث مشكالت تواجه [البلد] اليوم؟يف رأيك، ما هي - ١- ١

قراءة القائمة الكاملة ( لبند األول األكثر أمهية، ثالثة أمام ضع عالمة و ، مث بصوت مرتفعيبعلى ايرجى أوًال األكثر الثاينمث بنود كحد أقصى؛ بدءًا
.)األكثر أمهيةالثالثمثأمهية، 

الرقم 
البند األولاملشكالت التسلسلي 

األكثر أمهية 
البند الثاين  
األكثر أمهية 

البند الثالث  
األكثر أمهية 

١٢٣اإلسكان -١

١٢٣الرعاية الصحية-٢

١٢٣الصراع الديين-٣

١٢٣الصراع العرقي أو الطائفي-٤

١٢٣عدم االستقرار السياسي -٥

١٢٣اجلرمية وانعدام األمن-٦

١٢٣البطالة-٧

١٢٣التعليم-٨

١٢٣الفساد-٩

١٢٣البنية التحتية (النقل، الطاقة، االتصاالت، وما إىل ذلك)-١٠

١٢٣ارتفاع تكاليف املعيشة -١١

ا -١٢ ١٢٣إساءة استعمال املخدرات واالجتار 

١٢٣التدهور البيئي-١٣

١٢٣مشكالت أخرى-١٤
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أو غري مقبولة؟ ما - ٢- ١ ً (يرجى وضع عالمة على كل حقل)هو رأيك يف السلوكيات التالية؟ هل هي مقبولة دائمًا، مقبولة عادًة، مقبولة أحيا

ًمقبولةمقبولة عادًةمقبولة دائمًاالسلوك غري مقبولةأحيا

١٢٣٤ابط األسرية وشبكات الصداقةعلى أساس الرو يعنيموظف عام-١

١٢٣٤موظف عمومي يطلب رشوة لتسريع اإلجراءات اإلدارية-٢

مواطن يقدم رشوة من تلقاء نفسه ملوظف عمومي لتسريع اإلجراءات  -٣
١٢٣٤اإلدارية

خذ األموال العامة لالستخدام اخلاص-٤ ١٢٣٤موظف منتخب 

١٢٣٤موال العامة الستخدامها يف مساعدة جمتمعه موظف منتخب يسرق األ-٥

١٢٣٤ضابط إنفاذ القانون (الشرطة، اجلمارك، اهلجرة، اجليش) يطلب رشوة-٦

١٢٣٤موظف يف شركة يطلب رشوة من مقدم طلب للعمل-٧

ا يف رأيك، - ٣- ١ ولكنها ليست ال تتكرر كثريًاحد ما، إىلتتكرر، تتكرر كثريًاما مدى تكرار هذه املمارسات بني املوظفني العموميون؟ هل تعتقد أ
ا  (يرجى وضع عالمة على كل صف)؟حتدث أبدًاالغري عادية أو هل تعتقد أ

تتكرر إىل  تتكرر كثريًاالسلوك
حد ما

ال تتكرر كثريًا
ولكنها ليست  

غري عادية

ال حتدث 
ال أعرفأبدًا

قاء أو األقارب  من أجل توظيف األصدالتأثري -١
١٢٣٤٥القطاع العاميف

١٢٣٤٥التأثري ملنح العقود احلكومية لألصدقاء أو األقارب-٢

طلب املال أو اهلدا لتقدمي اخلدمات العامة اليت كان -٣
ًينبغي تقدميها  ١٢٣٤٥جما

ا ؟ اخلاصيف رأيك، ما مدى تكرار هذه املمارسات بني موظفي القطاع - ٤- ١ ولكنها  ال تتكرر كثريًاحد ما، إىلتتكرر، تتكرر كثريًاهل تعتقد أ
ا  (يرجى وضع عالمة على كل صف)؟ حتدث أبدًاالليست غري عادية أو هل تعتقد أ

إىلتتكررتتكرر كثريًاالسلوك
حد ما

ال تتكرر كثريًا
ولكنها ليست  

غري عادية

ال حتدث 
ال أعرفأبدًا

أجل توظيف األصدقاء أو األقارب  منالتأثري-١
١٢٣٤٥يف القطاع اخلاص 

التأثري ملنح العقود احلكومية لألصدقاء أو األقارب -٢
١٢٣٤٥يف القطاع اخلاص 

طلب املال أو اهلدا لتحقيق مصلحة خاصة  -٣
من مصلحة الشركة  ١٢٣٤٥بدًال
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ا ؟ املنتخبنيت بني املمثلني/السياسيني يف رأيك، ما مدى تكرار هذه املمارسا- ٥- ١ ال تتكرر كثريًاحد ما، إىلتتكرر، تتكرر كثريًاهل تعتقد أ
ا  (يرجى وضع عالمة على كل صف)؟ حتدث أبدًاالولكنها ليست غري عادية أو هل تعتقد أ

إىلتتكررتتكرر كثريًاالسلوك
حد ما

ال تتكرر كثريًا
ولكنها ليست  

غري عادية

حتدث ال
ال أعرفأبدًا

م على -١ التأثري على التقدم الوظيفي ألصدقائهم أو أقار
من اجلدارةاحملسوبيةأساس  ١٢٣٤٥بدًال

التأثري على منح العقود للشركات/األفراد املقربني من -٢
١٢٣٤٥أنفسهم

تلبية استخدام األموال العامة أو املمتلكات ل-٣
١٢٣٤٥و العائليةالحتياجات الشخصية أ

أخذ الرشاوى أو اهلدا للتأثري على العقود العامة أو -٤
١٢٣٤٥القرارات العامة

ت العامةالتالعب -٥ ١٢٣٤٥لسجالت احلكومية أو احلسا

لعمليات االنتخابية/التزوير االنتخايب-٦ ١٢٣٤٥التالعب 

١٢٣٤٥املساس بوظائف التحقيق-٧

هل تعتقد أن املستوى سنوات، ٣لوضع قبل مقارنة ٦- ١
(يرجى أو اخنفض؟ ازداد قد يف [البلد] العام للفساد 

فقط) واحدةوضع عالمة على إجابة 

بتًاازداد اخنفضظل 

١٢٣

يف املؤسسات حاليا الفاسدة املمارسات حدوث ر ، ما مدى تكرا. ففي رأيك ت خمتلفة من الفساد يف خمتلف قطاعات البلدمستوتوجد عادة - ٧- ١
ا التالية؟  ا ال تتكرر كثريًاحد ما، إىلتتكرر، تتكرر كثريًاهل تعتقد أ ؟حتدث أبدًاالولكنها ليست غري عادية أو هل تعتقد أ

(يرجى وضع عالمة على كل صف)

إىلتتكررتتكرر كثريًااملؤسسات 
حد ما

تتكرر كثريًاال 
ها ليست  ولكن

غري عادية

حتدث ال
ال أعرفأبدًا

١٢٣٤٥الربملان/اهليئة التشريعية-١

١٢٣٤٥احلكومة االحتادية-٢

١٢٣٤٥حكومة الوالية-٣

١٢٣٤٥احلكومة احمللية-٤

١٢٣٤٥احملاكم القانونية/احملاكم -٥

١٢٣٤٥الشرطة-٦
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إىلتتكررتتكرر كثريًااملؤسسات 
حد ما

تتكرر كثريًاال 
ها ليست  ولكن

غري عادية

حتدث ال
ال أعرفأبدًا

١٢٣٤٥القوات املسلحة-٧

١٢٣٤٥مكتب الضرائب-٨

١٢٣٤٥مكتب اجلمارك -٩

١٢٣٤٥خدمة اهلجرة -١٠

ء-١١ ١٢٣٤٥الصرف الصحي)،املياه، املرافق العامة (الكهر

١٢٣٤٥املستشفيات العامة -١٢

١٢٣٤٥(االبتدائية/الثانوية/التعليم اجلامعي)املدارس احلكومية  -١٣

١٢٣٤٥السجل العقاري-١٤

١٢٣٤٥قيادة الوكالة تسجيل السيارات/رخص -١٥
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التجربة مع اخلدمات العامة-٢

خالل االثين عشر شهرًا-١دال
)، هل  السنةالشهر/املاضية (منذ 

ي من املوظفني  العمومينياتصلت 
التالني، مبا يف ذلك من خالل وسيط؟ 

،  ابة "نعم": إذا كانت اإلجاحملاِور<<
من ٢دالالسؤال إىل  فريجى االنتقال

،. وإذا كانت اإلجابة "ال"نفسهالبند
إىل البند التايل يف االنتقالريجى ف

>>.القائمة

(يرجى وضع عالمة على كل صف) 

: >املوظف فئة <اآلن فكِّر يف  - ٢دال 
املاضية (منذ  خالل االثين عشر شهرًا

ن  أهل حدث ): الشهر/السنة
رد  أو إليه هديةتقدميت إىل اضطرر 
،  دفع مبلغ إضايف من املال لهوأمجيل

(مع  خالل وسيط منمبا يف ذلك
)؟لرسوم الرمسيةالصحيح لبلغ املاستبعاد

،  كانت اإلجابة "نعم": إذا  احملاِور<<
من ٣دالالسؤال إىل  فريجى االنتقال

،. وإذا كانت اإلجابة "ال"نفسهالبند
من ١دالالسؤال إىلاالنتقالريجىف

>>.  البند التايل

: >املوظف فئة <اآلن فكِّر يف  - ٣دال 
خالل االثين عشر شهًرا املاضية (منذ 

عدد املرات كان ): كم  الشهر/السنة
أورد مجيل  اليت مت فيها تقدمي هدية أو 
؟ دفع مبلغ إضايف من املال

ه يرجى: احملاِور<< تسجيل الرقم أد
>>.٤دالاالنتقال إىل السؤال 

: >املوظف فئة <اآلن فكِّر يف  - ٤دال 
هل ميكنك أن ختربين عن الشهر الذي  

؟ املرة األخرية حصل فيه هذا احلدث يف  
تسجيل (الشهر/ يرجى : احملاِور<<

أكثر وقعت احلادثة قبل إذا السنة)؛ و 
اخليار  انتقاءريجى ف، شهرًا١٢من 

١٢احلدث قبل أكثر من وقع"
/ ١األسئلة دالىل إالرجوع" شهرًا
إلدخال البند نفسه من ٣/دال٢دال

السؤال  االنتقال إىل؛ مث التصويبات
>>.التايل يف القائمةمن البند ١دال

املوظفون العموميون
٤دال٣دال٢دال١دال

الرقم 
التسلسلي 

يرجى إدراج النعمالنعم
عدد املناسبات 

السنة/الشهر
السنة/الشهرقبل 

☐١٢١٢طةالشر ضباط -١
☐١٢١٢القضاة/املوظفون القضائيون يف احملكمة-٢
☐١٢١٢املدعون العامون -٣
☐١٢١٢حمصلو الضرائب/اإليرادات-٤
☐١٢١٢ضباط اجلمارك -٥
ء، املياه، الصرف الصحيموظفو املرافق العامة (-٦ ، الكهر

☐١٢١٢)وما إىل ذلك
☐١٢١٢القطاع العام)األطباء (من -٧
☐١٢١٢املمرضون (من القطاع العام)-٨
☐١٢١٢(من املدارس احلكومية)املعلمون/احملاضرون -٩

☐١٢١٢قيادة  التسجيل السيارات/رخص موظفو وكالة -١٠
☐١٢١٢موظفو هيئة إدارة املرور-١١
☐١٢١٢املسلحةالقوات اد أفر -١٢
☐١٢١٢موظفو سجل ملكية األراضي-١٣
املمثلون املنتخبون من احلكومة احمللية/حكومة الوالية (احلاكم، -١٤

لس،  ☐١٢١٢)وما إىل ذلكرئيس مجعية احلكم احمللي، أعضاء ا
☐١٢١٢أعضاء الربملان/اهليئة التشريعية-١٥
☐١٢١٢دمة اهلجرةموظفو خ-١٦
☐١٢١٢موظفو السفارات/القنصليات للبلدان األجنبية-١٧
☐١٢١٢موظفون عموميون/موظفو اخلدمة املدنية اآلخرون-١٨

،  ٥دالاالنتقال إىل السؤالريجى فهي "نعم"، ٢: إذا كانت إجابة واحدة على األقل يف دالاحملاِور<<
>>١٨دالالسؤالإىلاالنتقال ريجى مل يكن األمر كذلك فوإن
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رقم  
اإلجابةاخليارات السؤالالسؤال

هدية تقدميأوفيها إىل دفع مبلغ إضايفيف املرة األخرية اليت اضطررت ٥دال
؟إليهمن هو املوظف الذي قدمتها ، (آخر حادثة)

)١دال(انظر القائمة يف 

من التسلسلي الرقم تسجيليرجى 
☐☐١القائمة الواردة يف دال

هدية، تقدميفيها إىل دفع مبلغ إضايف أو يف املرة األخرية اليت اضطررت ٦دال
جنس املوظف الذي تلقاها؟ذا كان نوعما

،٢،  أنثى...١ذكر...
عدم القراءة يرجى (ال أعرف 

)بصوت مرتفع
☐

هدية  تقدمي ع مبلغ إضايف أو  فيها إىل دف يف املرة األخرية اليت اضطررت  ٧دال
حادثة)، ما الذي قدمته؟ (آخر 

(يرجى وضع عالمة على كل ما ينطبق) 
النعم

ت ألف ١٢طعام ومشرو
١٢أشياء مثينة (ذهب، أو جموهرات، أو هواتف، أو ما إىل ذلك) أو غريها من السلع ء 

بعض املال (يرجى حتديد املبلغ:جيم
I_I_I_I_I_I_I_I_I١٢)العملة

١٢تبادل مع خدمة أخرى أو مجيلدال
١٢)مرتفعبصوت عدم القراءةيرجى (ال أعرف هاء 

فقط يف اخليار جيم (إذا مت اختيار ’بعض  :  احملاِور <<ء ٧دال
>>طرح سؤال املتابعة التايل  ريجى  املال‘، ف 

هذا املبلغ أكرب مبلغ دفعته ألي موظف وهل كان 
املاضية؟عمومي خالل االثين عشر شهرًا

اختيار إجابة واحدة فقط)يرجى (

نعم، كان هذا أكرب مبلغ -١
|_|_|_|_|_|_|_|_| ال، قيمة أكرب مبلغ كانت: -٢

لضبط-٣ ال، لكين ال أتذكر قيمة املبلغ 
ال أعرف-٩٩

☐

رقم  
اإلجابةالسؤالالسؤال

دفع مبلغ إضايف أو تقدمي فيها إىل يف املرة األخرية اليت اضطررت مسهاتلتيرجى اإلشارة إىل اخلدمة اليت كنت ٨دال
فقط) واحدة، مث ضع عالمة على إجابة مرتفعبصوت كاملةخيارات اإلجابة  قراءة قائمة(يرجى أوًال: هدية

☐☐

-١أو مستند إداري (بطاقة اهلوية، جواز السفر، شهادة امليالد، وما إىل ذلك)شهادةأ
-٢(رخصة قيادة، تصريح بناء، وما إىل ذلك)إداريأو تصريح رخصة ب
رة/فحص/تدخل طيبج -٣ز
-٤شهادة صحة جيدة/لياقة بدنيةد
-٥امتحان يف جامعة حكومية أو درجة من مدرسة حكوميةه
-٦قبول يف مؤسسة مدرسية حكوميةو
-٧طلب وظيفة يف مؤسسة خدمة عامة/حكوميةز
-٨مؤسسة خدمة عامة/حكوميةترقية يف ح
ت عامة ط -٩عقد حكومي/مشرت
ء، املياه، الصرف الصحي، وما إىل ذلك)ي -١٠خدمات املرافق العامة (الكهر
-١١إقرار ضريـيب أو إعفاء ك
-١٢استرياد/تصدير البضائعل
-١٣أسباب أخرى م
-١٤)رتفعمبصوت عدم القراءةيرجى (ال أعرف ن
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رقم  
اإلجابةالسؤالالسؤال

املبلغمن دفع الرئيسيماذا كان الغرض هدية، تقدميفيها إىل دفع مبلغ إضايف أو يف املرة األخرية اليت اضطررت ٩دال
أو تقدمي اهلدية؟من املال اإلضايف 

فقط)دةواحضع عالمة على إجابة و ، مث كاملةقراءة قائمة خيارات اإلجابةأوًال(يرجى

☐

-١تسريع اإلجراءأ
-٢الرشوة ملا كان ممكناً)والذي لوال(النهائي ممكنًاجراءإلجعل اب
-٣جتنب دفع غرامةج
، دة العالواتزأو تقليل الضرائب، أو،احملرزةدة النقاطز، على سبيل املثال(تلقي معاملة تفضيلية د

-٤إىل ذلك)أو ما 

-٥وما إىل ذلك)من جيب أن تتوجه، ، وإىل تذهبإىل أين(ى معلومات عن إجراء ما احلصول عله
-٦تقدير للخدمة املقدمةكان للداللة على الو
-٧)على عالقات جيدةمن األفضل احلفاظ(ال يوجد غرض حمدد ز
-٨)مرتفعبصوت عدم القراءةيرجى (ال أعرف ح

كيف فهمت أنه كان من املتوقع منك هدية،  تقدميفيها إىل دفع مبلغ إضايف أو اضطررت يف املرة األخرية اليت ١٠دال
؟هديةتقدميدفع مبلغ إضايف أو 

)فقطواحدةضع عالمة على إجابة و ، مث كاملةقراءة قائمة خيارات اإلجابةأوًاليرجى(

☐
-١طلب مباشر من املوظفأ

-٢شر املوظف طلب دفع املبلغ بشكل غري مباب
لث طلب دفع املبلغ اإلضايفج -٣شخص 
-٤مل يطلب أحد ذلك، وإمنا فعلت ذلك لتسهيل/تسريع اإلجراءد
-٥)مرتفعبصوت عدم القراءةيرجى (ال أعرف ه

فيها إىل دفع مبلغ  يف املرة األخرية اليت اضطررت ١١دال
اهلدية/املبلغ قدمتمىت هدية، تقدميإضايف أو 

؟لضبط
فقط)واحدة(يرجى وضع عالمة على إجابة 

بل تسليم اخلدمةق-١
بعد تسليم اخلدمة-٢
تسليم اخلدمةفيه يف نفس الوقت الذي مت -٣
بعد تسليمها وجزءقبل تسليم اخلدمةجزء-٤
القراءة بصوت مرتفع)عدم يرجى (ال أعرف -٥

☐

مبلغ  فيها إىل دفع يف املرة األخرية اليت اضطررت ١٢دال
ماذا كان سبب اتصالك هدية، تقدميإضايف أو 

ملوظف العام؟
فقط)واحدة(يرجى وضع عالمة على إجابة 

ء يتعلق يب شخصياانشاط/إجر إجنازكان من أجل-١
نشاط/إجراء يتعلق بشخص آخر من إجنازكان من أجل-٢

عائليت
نشاطي نشاط/إجراء يتعلق بعملي/إجنازكان من أجل -٣

ريالتجا
كان من أجل العمل وأسباب شخصية/عائلية كليهما-٤
)مرتفعبصوت عدم القراءةيرجى (ال أعرف -٥

☐

فيها إىل دفع مبلغ  يف املرة األخرية اليت اضطررت ١٣دال
ا يف النهاية هدية، تقدميإضايف أو  هل أبلغت 

أي سلطة رمسية أو أي مؤسسة غري رمسية؟
فقط)واحدة(يرجى وضع عالمة على إجابة

نعم-١
)١٧االنتقال إىل السؤال داليرجى (ßال -٢
☐)١٨االنتقال إىل السؤال داليرجى (ßال أعرف -٣
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بالغها:ما هي ١٤دال السلطة الرمسية اليت قمت 
فقط)واحدة(يرجى وضع عالمة على إجابة 

الشرطة-١
وكالة مكافحة الفساد -٢
ملظاملمكتب الشكاوى العامة/أمني ا-٣
مؤسسة املوظف الذي طلب الرشوة نفسها-٤
مؤسسة أخرى -٥
سلطة غري رمسية-٦
)مرتفعبصوت عدم القراءةيرجى (ال أعرف -٧

١٢
١٢
١٢
١٢
١٢
١٢
١٢

ما هي املؤسسة غري الرمسية األخرى اليت قمت ١٥دال
بالغها:

فقط)احدةو (يرجى وضع عالمة على إجابة 

وسائل اإلعالم -١
نظمة دوليةم-٢
منظمة غري حكومية-٣
مؤسسة أخرى -٤
ال توجد مؤسسة أخرى -٥
)مرتفعبصوت القراءةعدم يرجى (ال أعرف -٦

١٢
١٢
١٢
١٢
١٢
١٢

بعد اإلبالغ؟حدث ماذا ١٦دال
النعمما ينطبق) كل (يرجى وضع عالمة على  

١٢جراء رمسي ضد املوظف إاختذأ
١٢اهلدية /املالأُعيد يل و ةغري رمسيبصورةمت حل املشكلة ب
١٢بالغييف ُنصحت بعدم االستمرار ج
١٢مل يكن هناك متابعة لبالغيد
١٢ادثة  حلبالغ إلابسبب سلبية نتائجعانيت من ه
١٢خرى أسباب أو

إلبالغ؟إن مل يكن كذلك، مل١٧دال اذا مل تقم 
قائمة خيارات اإلجابة كاملة قراءةأوًال(يرجى

واحدةضع عالمة على إجابة و ، مث بصوت مرتفع
ريجى ف، احرتت بني أكثر من سببإذا -فقط 
لعدم اإلبالغ)الرئيسيالسبب اختيار

دفع املال أو تقدمي اهلدا هي ممارسة شائعة، فلماذا ألن -١
؟ اجيب علي اإلبالغ 

ا -٢ ، ال أحد يهتمةغري جمديأل
أبلغجيب أن منأعرف ال-٣
ا جدةبعيدا، ولكنههاأبلغجيب أن اليتاجلهة أعرف -٤
السلبية النتائجاخلوف من  بسبب -٥
اهلديةاملال/إعطاء من دفعاستفدتألنين ابلغ أمل -٦
امل -٧ ى علداللة اهلدية كقدمت /ألنين دفعت املالأبلغ 

االمتنان
ألنين ال أريد أن أحتمل نفقات إضافيةامل أبلغ-٨
ألسباب أخرى -٩

)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (ال أعرف -١٠

☐

املاضية، هل كانت هناك  ١٨دال خالل االثين عشر شهرًا
، موظف عموميفيها منك أي مناسبة طلب

إضايف دفع مبلغمباشر، بشكل مباشر أو غري
إلجناز مسألة خاصة أو هدية ل أو تقدمي من املا
له أي شيء مل تقدمولكنيفته يتعلق بوظإجراء 

؟فيما يتعلق بتلك املسألة أو اإلجراء 

نعم-١
)٢١االنتقال إىل السؤال داليرجى (ßال -٢
يرجى (ß)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (ال أعرف -٣

)٢١دالاالنتقال إىل السؤال 
☐
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من هذا األمر، فيها رة األخرية اليت حدث يف امل١٩دال
طلب منك إعطائه الذي عمومي الوظف املهو
؟شيئًاأو هدية ولكنك مل تعطهماًال

السؤالالرقم التسلسلي من القائمة املتوفرة يفإدخاليرجى 
☐☐١دال

موظف طلب فيها منك يف املرة األخرية اليت ٢٠دال
ولكنك مل تعطه أو هديًةماًالعمومي إعطائه 

ها، ماذا حدث نتيجة ذلك  ؟إ
قراءة قائمة خيارات اإلجابة كاملة أوًال(يرجى

واحدةعالمة على إجابة وضع، مث بصوت مرتفع
فقط)

عانيت من نتائج سلبية -١
مل تكن هناك نتائج سلبية-٢
سيحدث نتيجة لذلكمل يتضح بعد ما الذي -٣
)مرتفعوت بصعدم القراءةيرجى (ال أعرف -٤

☐

املاضية٢١دال هل كانت هناك  ،خالل االثين عشر شهرًا
بشكل مباشر أو غري، فيهاعرضت أي مناسبة 

هدية أو مبلغ إضايف من املالمباشر، تقدمي 
إلضافة إىل املبلغ الصحيح  ملوظف عمومي (
للرسوم الرمسية) إلجناز مسألة أو إجراء يتعلق  

؟رفض العرضاملوظف العموميولكنيفته بوظ

نعم-١
)٢٣االنتقال إىل السؤال داليرجى (ßال -٢
يرجى (ß)مرتفعبصوت عدم القراءةيرجى (ال أعرف -٣

)٢٣االنتقال إىل السؤال دال
☐

من يف املرة األخرية اليت حدث فيها هذا األمر، ٢٢دال
هو املوظف العمومي الذي عرضت عليه مبلغًا

؟هامت رفضأو هديًةإضافيا 

السؤالالرقم التسلسلي من القائمة املتوفرة يفإدخاليرجى 
☐١دال

على حد علمك، هل قام فرد من أسرتك ٢٣دال
(أي األشخاص الذين يعيشون  أنت خبالفك 

يف املطبخ نفسه)، ون معك شاركتمعك اآلن وي
موظف عمومي تقدمي هدية إىل أو عطاء مال 

استبعاد املبلغ  هدية أو بعض املال اإلضايف (مع 
لرسوم الرمسية) خالل االثين عشر لالصحيح 

املاضية؟شهرًا

نعم-١
االنتقال إىل القسم التايل)يرجى (ßال -٢
يرجى (ß)مرتفعبصوت عدم القراءةيرجى (ال أعرف -٣

☐االنتقال إىل القسم التايل)

اضطر فيها فرد من أسرتك املرة األخرية اليتيف ٢٤دال
أنت) إىل تقدمي هدية أو مبلغ إضايف (خبالفك 

من املايل، من كان املوظف الذي تقاضاها؟ 
فقط)واحدة(يرجى وضع عالمة على إجابة 

السؤالالرقم التسلسلي من القائمة املتوفرة يفإدخاليرجى 
١ل دا

☐☐
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الرشوة يف القطاع اخلاصجتربة -٣

خالل االثين عشر شهرًا- أ ٢٦دال 
)، هل  السنة / الشهر ضية (منذ  املا 

ي من  سبق لك وا  تصلت 
موظفني  األشخاص التالني بصفتهم  

يف كيان منشأة جتارية يف القطاع  
، مبا يف ذلك من خالل  اخلاص 
وسيط؟ 

،  : إذا كانت اإلجابة "نعم" احملاِور <<
السؤال  إىل  االنتقال ريجى  ف 

. وإذا  نفسه البند من ب ٢٦دال 
النتقال ا ريجى  ف ، كانت اإلجابة "ال" 

>>. إىل البند التايل يف القائمة 

(يرجى وضع عالمة على كل صف) 

: >ملوظف فئة ا <اآلن فكِّر يف  - ب ٢٦دال 
املاضية (منذ  خالل االثين عشر شهرًا

واضطررت إىل هل حدث ): السنةالشهر/
دفع و أو رد مجيل أهديةمنهمعطاء أي إ

خالل وسيط و من، أمن املال إضايفمبلغ
لرسوم الصحيح لبلغ املاداستبع(مع 

)؟الرمسية

،  : إذا كانت اإلجابة "نعم" احملاِور <<
من ج ٢٦دال السؤال  إىل  االنتقال  ريجى  ف 

.  نفسه البند 
االنتقال  ريجى  ف ، وإذا كانت اإلجابة "ال" 

>>. أ ٢٦السؤال دال إىل  

: >ملوظف فئة ا <اآلن فكِّر يف  - ج ٢٦دال 
خالل االثين عشر شهًرا املاضية (منذ 

عدد املرات اليت كان ): كم  السنة/شهرال
دفعأورد مجيلمت فيها تقدمي هدية أو 

؟مبلغ إضايف من املال 

ه  إدخاليرجى : احملاِور<< الرقم أد
بع يف >>.٢٧دالو

: >املوظف فئة <اآلن فكِّر يف  - ٢٧دال 
أن ختربين عن الشهر الذي ك هل ميكن
؟ املرة األخريةهذا األمر يففيهحصل 

(الشهر/إدخاليرجى : احملاِور<<
أكثر حصلت احلادثة قبل إذا السنة)؛ 

اخليار  انتقاءريجى ف، شهرًا١٢من 
" شهرًا١٢احلدث قبل أكثر من وقع"

ج/ب/أ٢٦األسئلة دالإىل والرجوع
؛  التصويباتإلدخال نفسه البند من 
من أ٢٦دالاالنتقال إىل السؤال مث 

>>.التايل يف القائمةلبند ا

٢٧دالج ٢٦دالب ٢٦دالأ ٢٦دالموظف القطاع اخلاص

يرجى إدخال عدد النعمالنعم
املناسبات 

الشهر، السنة
السنةالشهر،قبل 

١٢١٢طبيب يف مستشفى خاص -١

١٢١٢ممرضة يف مستشفى خاص -٢

١٢١٢أستاذ يف مدرسة خاصة-٣

١٢١٢موظف يف بنك خاص -٤

مني خاصة-٥ ١٢١٢مسؤول يف شركة 

١٢١٢موظف آخر يف منشأة جتارية خاصة-٦

،  ٢٨دالإل السؤال االنتقالريجى فهي "نعم"، ب ٢٦دالالسؤال : إذا كانت إجابة واحدة على األقل يف احملاِور<<
>>٣٠لداالسؤال  إىل االنتقالريجى وإن مل يكن األمر كذلك ف

رقم  
اإلجابةاخليارات السؤالالسؤال

هدية (آخر حادثة)، ما الذي قدمته؟ تقدمي فيها إىل دفع مبلغ إضايف أو  يف املرة األخرية اليت اضطررت  ٢٨دال
(يرجى وضع عالمة على كل ما ينطبق) 

النعم

ت ألف ١٢طعام ومشرو
١٢) أو غريها من السلعا إىل ذلكأو م،ذهب، أو جموهرات، أو هواتفأشياء مثينة (ء 

١٢)العملةI_I_I_I_I_I_I_I_Iبعض املال (يرجى حتديد املبلغ: جيم
١٢تبادل مع خدمة أخرى أو مجيلدال
١٢)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (ال أعرف هاء 
هدية، تقدمي املرة األخرية اليت اضطررت فيها إىل دفع مبلغ إضايف أو  يف ٢٩دال

ا هل   العام،  املدعي أو  أي سلطة/مؤسسة رمسية (مثًال، الشرطة،  أبلغت 
)؟ أو ما إىل ذلك الفساد، مكافحة وكالة أو  

نعم-١
ال-٢
)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (أعرف ال-٣
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شخصإىل أي) أنتأفراد أسرتك (خبالفك أحدقدمعلى حد علمك، هل ٣٠دال
أو يدير أو يعمل يف كيان منشأة إضافيا  جتارية يف القطاع اخلاص هديًة مبلغًا

لرسوم الرمسية) خالل االثين عشر ل(مع استبعاد املبلغ الصحيح من املال
ر/مايو شهرًا )؟٢٠١٥املاضية (منذ أ

نعم-١
ال-٢
)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (أعرف ال-٣

ممارسات أخرى-٤

ة/احملسوبية يف التوظيف احملا

التوظيف. هل تقدمت أنت أو فرد عنأريد اآلن أن أطرح بعض األسئلة ١٣الد
آخر من أسرتك للحصول على وظيفة يف القطاع العام مرة واحدة على 

األقل خالل السنوات الثالث املاضية (منذ الشهر/السنة)؟

أ شخصيا،نعم-١
نعم، فرد من األسرة-٢
نعم، أ وأحد أفراد األسرة -٣
إىل القسم التايل)االنتقاليرجى (ßال-٤
ß) عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (ال أعرف -٥

إىل القسم التايل)االنتقاليرجى (

يف القطاع العام، هل حصلت أنت أو أحد أفراد توظيف مبناسبة آخر طلب ٢٣دال
أسرتك على الوظيفة؟

أ شخصيا،نعم-١
نعم، فرد من األسرة-٢
)٣٤نتقل إىل دال(اßال -٣
ß) عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (ال أعرف -٤

إىل القسم التايل)االنتقاليرجى (

هل اضطررت أنت أو أحد أفراد أسرتك إىل دفع مبلغ إضايف أو تقدمي هدية ٣٣دال
تسهيل عملية التوظيف؟من أجل لشخص 

نعم -١
(انتقل إىل القسم التايل)ßال -٢
ß) عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (ال أعرف -٣

إىل القسم التايل)االنتقاليرجى (

ا تعتقد أنك أو الفرد من أسرتك مل حتصل ملاذ٤٣دال
على الوظيفة؟

قائمة خيارات اإلجابة كاملة قراءةأوًال(يرجى
واحدةضع عالمة على إجابة و ، مث مرتفعبصوت 

فقط)

وظيفةعلى الاألنسب ملتطلبات الوظيفية الشخص حصل-١
من لشخص ًاقريب/ًاصديقحصل شخص ما على الوظيفة ألنه كان-٢

داخل املكتب
حصل شخص ما على الوظيفة ألنه دفع املال -٣
ين أو القبيلة أو العرقبسبب اللغة أو الدِّوقع متييز-٤
ينطبقال -٥
)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (ال أعرف -٦

☐

شراء األصوات االنتخابية

ت، قد ٥٣دال بعض املال عليك تقدمي اخلدمات أو بعض املرشحني يعرضمبناسبة االنتخا
ت الوطنية األخرية، هل حدث أن طُلب و . هلمأو السلع مقابل التصويت قبل االنتخا
السلع؟ /ما/حزب سياسي مقابل خدمة أو بعض املالمنك التصويت لشخص 

(يرجى وضع عالمة على كل صف)

النعم
ال أعرف

عدم القراءة يرجى (
)بصوت مرتفع

١٢٣أنتألف

١٢٣شخص آخر يف أسرتكء 



140

الفساداتدلیل استقصاء

ت ٦٣دال هل حدث أن طُلب منك التصويت لشخص ما/،األخريةالبلديةقبل االنتخا
؟ السلعحزب سياسي مقابل خدمة أو بعض املال/

(يرجى وضع عالمة على كل صف)
النعم

ال أعرف 
عدم القراءة يرجى (

)وت مرتفعبص

١٢٣أنتألف

١٢٣شخص آخر يف أسرتكء 

اإلبالغ يف املستقبل -٥

ما هي اجلهة اليت إىل موظف عمومي، تقدمي هدية أو مبلغ إضايف من املال الة طُلب منك فيها دفع حبعليك يف املستقبل اإلبالغ تعنيَّإذا -٣٧دال
بالغها ؟ستقوم 

لبند األول ثالثة ما يصل إىل ضع عالمة علىو ، مث بصوت مرتفعارات اإلجابة كاملة خيقراءة قائمةأوًاليرجى( البند الثاين، مث األكثر أمهيةبنود؛ بدءًا
)البند الثالث األكثر أمهية.األكثر أمهية، مث

البند األول  سأبلغ
األكثر أمهية 

البند الثاين  
األكثر أمهية 

البند الثالث  
األكثر أمهية 

١٢٣) هانفسالرشوةطلب الذياملسؤولمنظمةعلى املوظف (يف ملشرفاألف
١٢٣الشرطةء 

١٢٣الفساد مكافحةوكاالتجيم
١٢٣العامةالشكاوىجلنةدال
١٢٣اإلعالموسائل /صحايفهاء 
١٢٣منظمة غري حكومية ملكافحة الفساد واو
١٢٣قريةزعيم /تقليديزعيمزاي
١٢٣أخرىمؤسسةأوآخرشخصحاء 
١شخصأياأبلغ لنطاء 
٩٩)القراءة بصوت مرتفععدم يرجى (أعرف الء 
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الثايناملرفق 
(أسئلة رئيسية خمتارة)املنشآت التجاريةمثال على استبيان استقصاءات الفساد بني 

ألمن وخطر اإلجرام-١ الشعور 

ه عقبة أمام القيام بنشاط جتاري يف بلدك؟  يف رأيك، إىل أي مدى مت- ١- ١ يرجى وضعالقراءة بصوت مرتفع: يرجى احملاور: ثل القضا املدرجة أد
كل صف.عالمة على

ال توجد عقبة-٣متوسطةعقبة -٢عقبة كبرية جدا-١العقبات 

عدم  يرجى (-٩
القراءة بصوت 

)مرتفع
ينطبقال أعرف/ال 

١٢٣٩ارتفاع الضرائب -١

١٢٣٩تعقيد القوانني الضريبية -٢

١٢٣٩لوائح العمل-٣

١٢٣٩لوائح السالمة والصحة-٤

١٢٣٩تقلب أسعار العمالت-٥

١٢٣٩احلواجز التجارية -٦

١٢٣٩اجلرمية (جرائم امللكية أو جرائم العنف)-٧

١٢٣٩الفساد-٨

١٢٣٩عدم االستقرار السياسي -٩

١٢٣٩حمدودية احلصول على التمويل-١٠

١٢٣٩تغيريات متكررة يف القوانني واللوائح  -١١

ستثمار كبري بسبب اخلوف من اجلرمية؟شهرًاخالل االثين عشر - ٢- ١ املاضية (منذ الشهر/السنة)، هل قررت عدم القيام 

نعم-١☐
ال-٢☐
ينطبقأعرف/ال الءة بصوت مرتفع)عدم القرايرجى (-٩☐

عن العمل الذي قامت به الشرطة ملكافحة اجلرمية ومنعها يف املنطقة أو املناطق اليت يقع فيها كيان منشأتك التجارية؟- ٣- ١ هل أنت راٍض

القسم التايل) إىلاالنتقاليرجى (دائمًاراٍضأنعم،-١☐
)٤-١السؤالاىلاالنتقاليرجى (دائمًاراضيًالستولكينما،نوعًا-٢☐
)٤- ١السؤالاىلاالنتقاليرجى (أبدًاراضيًالستأال،-٣☐
)التايلالقسمإىلاالنتقاليرجى (ينطبقأعرف/ال العدم القراءة بصوت مرتفع)يرجى (-٩☐
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عن العمل الذي تقوم به الشرطة؟ - ٤- ١ >>خيارات ثالثة إىل يصل مبا مح يس <<ملاذا أنت لست راضيًا

الشرطة غري متواجدة مبا يكفي يف املنطقة -١☐
الشرطة متورطة يف الفساد-٢☐
ال تتفاعل الشرطة يف الوقت املناسب -٣☐
رمنيالشرطة ال تلقي القبض على -٤☐ ا
ا املنشآت التجا-٥☐ جلرائم اليت تبلغ  ريةالشرطة غري معنية 
أسباب أخرى -٦☐
إىل القسم التايل)االنتقاليرجى (ال أعرف/ال ينطبقعدم القراءة بصوت مرتفع)يرجى (-٩☐

الرشوة والفساد-٢القسم 

كيانك ل عن  أنت أو أي ممثفيها تورطتتكونقداليت املواقف عنأطرح يف هذا القسم بعض األسئلة س: القراءة بصوت مرتفعيرجى >>احملاِور <<
.نيالعموميوظفني واملاخلدمة املدنية التعامل مع موظفيعند التجاري 

الرشوة والفساد يف القطاع العامستشراءالشعور -١-٢

يف الوقت احلاضر، قد حيدث يف قطاع األعمال التجارية حيث يعمل كيانك، أن تقوم املنشآت التجارية، مثل شركتك، بتقدمي هدية -١-١- ٢
إضافيًالأو ترد مجي ا ا من املال للموظفني العموميني إلجناز األمور. فبالنسبة لإلجراءات اإلدارية التالية، هل تعتقد أن هذأو تدفع مبلغًا

ولكنه ليس غري عادي أو ال حيدث أبدًا؟  (خيار واحد لكل صف)األمر يتكرر كثريًا، يتكرر إىل حد ما، ال يتكرر كثريًا

إىل  يتكرريتكرر كثريًارياإلجراء اإلدا
حد ما

ال يتكرر 
ولكنه  كثريًا

ليس غري  
عادي

دث حيال
أبدًا

ال أعرف/
ال إجابة

١٢٣٤٩إصدار رخص البناء-١

١٢٣٤٩احلصول على تراخيص من املؤسسات العامة-٢

ت العامةإجراءاتيفاملناقصاتعمليات تقدمي -٣ ١٢٣٤٩املشرت

١٢٣٤٩على عقود مع املؤسسات العامة من دون عمليات مناقصةاحلصول-٤

ء، والغاز، -٥ واملياه، احلصول على توصيالت اخلدمات األساسية (الكهر
١٢٣٤٩والصرف الصحي، وما إىل ذلك)

١٢٣٤٩جتهيز اإلقرارات الضريبية-٦

١٢٣٤٩ختليص البضائع عن طريق اجلمارك -٧

١٢٣٤٩امل مع لوائح العملالتع-٨

١٢٣٤٩خالل اإلجراءات القانونية (احملاكمات)-٩

١٢٣٤٩املنشأة التجاريةخالل عمليات التفتيش يف مقر -١٠
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من االكبرياستثماريالقيامعدمقررت أن لك سبقهل(منذ الشهر/السنة)، املاضيةشهرًاعشراالثينخالل- ٢-١- ٢ تقدميضطرار إىل خوفًا
التصاريح الالزمة؟/اخلدمات علىاحلصولدفع مبلغ إضايف من املال من أجل وأو رد مجيل أهدية

نعم -١☐
ال-٢☐
ال أعرف/ال ينطبق)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٣☐

ه منتشرة على نطاق واسع يف -٣-١- ٢ العديد من البلدان، وقد ختتلف آراء الناس فيها: فما هو رأيك  (سؤال اختياري) السلوكيات الواردة أد
(يرجى وضع إشارة على كل صف)الشخصي فيها؟ 

ً-٣مقبولة غالبًا-٢مقبولة دائمًا-١ ال أعرف/ليست مقبولة - ٤مقبولة أحيا
ال ينطبق 

استخدام العالقات واالتصاالت يف  -١
املؤسسات العامة لتسريع اإلجراءات  

لنشاط التجاريعلقة املت
١٢٣٤٩

املوظفني املوارد العامة من قبل خدام است-٢
العموميني/موظفي اخلدمة املدنية 

لتحقيق املصلحة اخلاصة أو املنفعة
١٢٣٤٩

املوظفني استخدام املوارد العامة من قبل -٣
العموميني/موظفي اخلدمة املدنية لصاحل 

لث طرف 
١٢٣٤٩

م بوظائف عامة متعددة يف الوقتالقيا-٤
١٢٣٤٩نفسه

القيام بوظائف عامة مع االهتمام  -٥
١٢٣٤٩هاصة يف الوقت نفساخل شركات ل

جتارب الرشوة والفساد يف القطاع العام-٢-٢

خالل االثين عشر شهرًا- ١- ٢- ٢
كان  )، هل  السنة الشهر/ املاضية (منذ  

ظف  مبو كيانك التجاري على اتصال  
، مبا يف ذلك من خالل وسيط،  عمومي 

وذلك إلجناز أحد اإلجراءات اإلدارية  
(يرجى وضع عالمة على كل  ؟ التالية 

صف) 

" نعم " إذا كانت اإلجابة  - ٢- ٢- ٢
يف  : فكِّر اآلن  ١- ٢- ٢على البند  

. يف االثين  >نوع اإلجراء اإلداري <
الشهر/ (منذ  املاضية عشر شهرًا

إىل  التجاري  كيانك  ، هل اضطر  ) السنة 
أو  ة املدني اخلدمة  موظف  أن يقدم إىل 

الذي يدير اإلجراء  املوظف العمومي  
القيام برد مجيل له أو  أو اهلدا  بعض  

، مبا يف ذلك من  دفع مبلغ إضايف له 
خالل وسيط، مع استبعاد املبلغ  

لرسوم الرمسية؟ ل الصحيح  

" نعم " إذا كانت اإلجابة  - ٣- ٢- ٢
ين عشر  يف االث :  ٢- ٢- ٢على البند  

،  ) الشهر/السنة (منذ  املاضية شهرًا
كم عدد املرات اليت مت فيها تقدمي هدية  

بلغ إضايف؟ أو رد مجيل أو م 

نوع  <اآلن فكِّر يف  - ٤- ٢- ٢
:  >اإلجراء اإلداري 

أن ختربين عن الشهر الذي ك هل ميكن
؟ املرة األخريةهذا األمر يففيهحصل 

الشهر/ إدخال يرجى  احملاِور:  <<
ة)؛ إذا جتاوزت املدة االثين عشر  السن 

املاضية،   اخليار  انتقاء يرجى شهرًا
١٢احلدث قبل أكثر من وقع" 

أسئلة البند إىل الرجوعمث " شهرًا
؛ مث  التصويباتإلدخال نفسه 

من ١- ٢-٢االنتقال إىل السؤال 
>>. التايل يف القائمةلبند ا
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ملوظف العمومي أثناء  االتصال 
دارية:اإلجراءات اإل

٤-٢- ٣٢-٢- ٢٢-٢- ١٢-٢- ٢

يرجى إدخال عدد ال-٢نعم-١ال-٢نعم-١
املناسبات 

السنةالشهر/
قبل 

السنةالشهر/

١٢١٢إصدار رخص البناء-١

١٢١٢احلصول على تراخيص من املؤسسات العامة-٢

إجراءاتيفاملناقصاتعمليات تقدمي -٣
ت العامة  ١٢١٢املشرت

احلصول على عقود مع املؤسسات العامة من -٤
١٢١٢دون عمليات مناقصة

ء، -٥ احلصول على اخلدمات األساسية (الكهر
١٢١٢الغاز، املياه، الصرف الصحي، وما إىل ذلك)

١٢١٢الضريبيةجتهيز اإلقرارات -٦

١٢١٢ختليص البضائع لدى اجلمارك -٧

١٢١٢مل مع لوائح العملالتعا-٨

١٢١٢خالل اإلجراءات القانونية (احملاكمات)-٩

١٢١٢اإلجراءات املتعلقة بصحة/سالمة العمال -١٠

الصحة/السالمة/ اإلجراءات املتعلقة بقضا -١١
١٢١٢البيئة خارج املوقع

احلصول على تراخيص ملزاولة نشاط جتاري -١٢
١٢١٢د تلك الرتاخيصأو جتدي

ال يوجد تفاعل مع املوظفني العموميني/موظفي -١٣
عدم القراءة يرجى (احملاِور: اخلدمة املدنية 
)بصوت مرتفع

١-٣-٢إىل السؤال االنتقاليرجى ١

،٥- ٢- ٢االنتقال إىل السؤالريجى فهي "نعم"، ٢- ٢-٢: إذا كانت إجابة واحدة على األقل يف احملاِور<<
>>القسم التايل إىل االنتقالريجى وإن مل يكن األمر ذكل ف

أو موظفي إىل املوظفني العموميني مبلغ إضايف من املالدفع أو رد مجيلإىل تقدمي هدية أو كيانك التجاري آخر مرة اضطر فيها  يف -٥-٢- ٢
ه١- ٢- ٢الواردة يف السؤال ة من القائماالختياريرجى (فبأي إجراء إداري تعلق ذلك...اخلدمة املدنية،  .)وإدخال الرقم أد

___ __ اإلجراء اإلداري: -١☐
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عمومي، هل  موظف  / ة مدني خدمة  موظف  إىل  دفع مبلغ إضايف من املال أو  رد مجيل إىل تقدمي هدية أو  كيانك التجاري  آخر مرة اضطر فيها  - ٦- ٢- ٢
) إجابة واحدة فقط ( ضايف؟ اإل بلغ  امل أو  رد مجيل ين الذي طلب اهلدية أو  املوظف العمومي/موظف اخلدمة املد فئة ميكنك تذكر  

ضباط الشرطة -١☐
ت أو احملافظات موظفو -٢☐ البلد
ضباط اجلمارك -٣☐
مصلحة املساحة /موظفو سجل ملكية األراضي-٤☐
اإليرادات/حمصلو الضرائب-٥☐
ءموظفو املرافق العامة (الك-٦☐ )وما إىل ذلكاهلاتف، ،هر
)وما إىل ذلك، العالواتالتقاعدية،موظفو وكالة احلماية االجتماعية/الوزارات (املعاشات-٧☐
)وما إىل ذلكالعمل، ،اإلطفاء،السالمة،مسؤولو التفتيش (الصحة-٨☐
الس البلدي،ن (العمدةو البلدات أو احملافظات املنتخبنواب-٩☐ )وما إىل ذلكة، ا
القضاة/املدعون العامون -١٠☐
أعضاء الربملان/احلكومة-١١☐
السلطات الصحية-١٢☐
املوظفون العموميون اآلخرون/موظفو اخلدمة املدنية اآلخرون-١٣☐
ال أعرف/ال ينطبق)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩٩٩☐

(إجابة واحدة فقط) ي من تقدمي اهلدية أو رد اجلميل أو دفع املبلغ اإلضايف من املال؟  كان الغرض الرئيس ذا ما - ٧- ٢- ٢

تسريع اإلجراء -١☐
جعل اإلجراء النهائي ممكنًا-٢☐
ختفيض تكلفة اإلجراء-٣☐
وما إىل ذلك)ائب، ، تقليل الضر املنافسني، اكتساب ميزة على  على سبيل املثال(تفضيليةمعاملة احلصول على-٤☐
)وما إىل ذلكمن جيب أن تتوجه، وإىل تذهب، نأيإىل (إجراء ما معلومات عن احلصول على-٥☐
ال يوجد غرض حمدد (من األفضل احلفاظ على عالقات جيدة)-٦☐
)كوما إىل ذل، التقاعدية، العالواتموظفو وكالة احلماية االجتماعية/الوزارات (املعاشات-٧☐
ال أعرف/ال ينطبق )عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐

(يرجى وضعة عالمة على كل ما ينطبق) ما الذي مت تقدميه؟  - ٨- ٢- ٢

ت طعام-١☐ ومشرو
)أو ما إىل ذلك،ذهب، أو جموهرات، أو هواتفمثينة (مثينة أشياء-٢☐
)العملة_|_|_|_|_| |_|_|_| املال (يرجى حتديد املبلغ: بعض-٣☐
أخرى سلع-٤☐
مهنية شخصية للموظف العموميميزة-٥☐
منصب وظيفي ألحد أفراد األسرة أو األصدقاء عرض-٦☐
تبادل مع خدمة أخرى أو مجيل-٧☐
ينطبق ال أعرف/ال )عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐
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دفكيف - ٩- ٢- ٢ (إجابة واحدة فقط) ع الرشوة؟فهمت أنه كان متوقعًا

طلب مباشر من املوظف العمومي/موظف اخلدمة املدنية-١☐
منكًامتوقعاملبلغ كاناملوظف العمومي/موظف اخلدمة املدنية جعلك تفهم أن -٢☐
لث طلب الدفعة اإلضافية-٣☐ شخص 
جراءيطلب أحد ذلك، وإمنا فعلت ذلك لتسهيل/تسريع اإلمل -٤☐
ال أعرف/ال ينطبق)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐

لضبط؟- ١٠- ٢- ٢ (إجابة واحدة فقط) مىت قدمت الرشوة 

م اخلدمةيقبل تسل-١☐
م اخلدمةيبعد تسل-٢☐
تسليم اخلدمةفيه يف نفس الوقت الذي مت -٣☐
بعد تسليمها وجزءقبل تسليم اخلدمةجزء-٤☐
ال أعرف/ال ينطبق )عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐

ذه احلادثة أي سلطة/مؤسسة رمسية (مثًال، الشرطة، أو املدعي العام، أو وكالة - ١١- ٢- ٢ مكافحة الفساد، أو ما إىل  هل أبلغ كيانك التجاري 
(إجابة واحدة فقط) ذلك) أو أي مؤسسة غري رمسية؟

)١٢-٢-٢ال السؤالاالنتقيرجى نعم (-١☐
) ١٤-٢-٢االنتقال السؤال يرجى ال (-٢☐
اال، لكن مت إبالغ مؤسسة أخرى-٣☐
)١٦-٢-٢(انتقل إىل ال أعرف/ال ينطبق)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐

(إجابة واحدة فقط) ما هي اجلهة اليت مت إبالغها؟- ١٢- ٢- ٢

الشرطة-١☐
كتب املدعي العام م-٢☐
وكالة مكافحة الفساد -٣☐
اخلط الساخن ملكافحة الفساد-٤☐
ها نفسوكالة/مؤسسة املوظف الذي طلب الرشوة-٥☐
ال أعرف/ال ينطبق )القراءة بصوت مرتفععدم يرجى (-٩☐

بالغها؟- ١٣- ٢- ٢ حدة فقط) (إجابة وا ما هي املؤسسة غري الرمسية األخرى اليت قمت 

وسائل اإلعالم -١☐
منظمة دولية -٢☐
منظمة غري حكومية-٣☐
ال توجد مؤسسة أخرى -٤☐
أعرف/ال ينطبقال )عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐
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(إجابة واحدة فقط) ؟ماذا حدث بعد اإلبالغ - ١٤- ٢- ٢

)١٦-٢-٢ال إىل السؤال االنتقيرجى (جراء رمسي ضد املوظفإاختذ-١☐
)١٦-٢-٢االنتقال إىل السؤال يرجى (اهلدية /املالأُعيد لنا و ةغري رمسيبصورةمت حل املشكلة -٢☐
)١٦-٢-٢االنتقال إىل السؤال يرجى يف بالغنا (بعدم االستمرار ناصحُن-٣☐
)١٦-٢-٢السؤال االنتقال إىليرجى مل يكن هناك متابعة لبالغنا (-٤☐
)١٦-٢-٢االنتقال إىل السؤال يرجى (ادثة حلبالغ إلابسببسلبية عانت شركيت من عمليات انتقامية و/أو نتائج-٤☐
)١٦-٢-٢االنتقال إىل السؤال يرجى (ال أعرف/ال ينطبق)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐

(إجابة واحدة فقط) ؟مل يتم اإلبالغملاذا - ١٥- ٢- ٢

ا-١☐ ألن دفع املال للموظفني العموميني أو تقدمي اهلدا هلم ممارسة شائعة، فال داع لإلبالغ 
ا -٢☐ اأحد يهتم، ال ةغري جمديأل
من جيب أن أبلغ-٣☐ مل يكن واضحًا
بسبب اخلوف من االنتقام-٤☐
ملقابلحصلت الشركة على فائدة من دفع املال/تقدمي اهل-٥☐ دية خدمة  دية/
دية رد مجيل للداللة على االمتنان-٦☐ مت دفع املال/تقدمي اهلدية/
سبب آخر -٧☐
ال أعرف/ال ينطبق )عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐

املاضية- ١٦- ٢- ٢ موظف خدمة مدين، /وظف عموميمفيها ، هل كانت هناك أي مناسبة طلب(منذ الشهر/السنة)خالل االثين عشر شهرًا
؟مل يتم إعطائه شيئًاولكنهدية أو رد مجيل أو بعض املال اإلضايف تقدمي من كيانك التجاري مباشر، بشكل مباشر أو غري
(إجابة واحدة فقط) 

)١٧-٢-٢السؤال إىل االنتقال يرجى نعم (-١☐
إىل القسم التايل)االنتقال يرجى ال (-٢☐
التايل)االنتقال إىل القسم يرجى (ال أعرف/ال ينطبق)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐

ما هو اإلجراء ، يتم إعطاء أي شيءمل مبلغ إضايف من املال ولكن أو رد مجيلهدية أو طُلب فيها من كيانك التجاري آخر مرة يف - ١٧- ٢- ٢
مت خالله طلب ذلك؟الذي اإلداري 

)١-٢-٢السؤالاملستخدم يف القائمة املرفقة (انظررمز التقرير |_|_| 

الرشوة يف القطاع اخلاصجتارب - ٣-٢

كيانك أنت أو أي ممثل عن  فيها تورطت تكون قد اليت املواقف عنوف أطرح يف هذا القسم بعض األسئلة س: القراءة بصوت مرتفعيرجى >>احملاِور <<
تجارية اخلاصة األخرى.ثلي املنشآت الالتعامل مع ممعند التجاري 

ملقابل - ١- ٣- ٢ املاضية (منذ الشهر/السنة)، هل حدث أن اضطر كيانك التجاري إىل تقدمي هدية أو تقدمي مكافأة  خالل االثين عشر شهرًا
ي صفة كانت، لكيان جتاري يف القطاع اخلاص، مبا يف ذلك من خالل أو دفع مبلغ إضايف من املال ألي شخص يدير أو يعمل، 

ستثناء املبلغ العادي ملدفوعات املعامالت)؟وسيط، لتأمني معاملة جتارية (احملاور: 

)٢-٣-٢إىل السؤال االنتقال يرجى نعم (-١☐
إىل القسم التايل)االنتقال يرجى ال (-٢☐
التايل)االنتقال إىل القسم يرجى (ال أعرف/ال ينطبق)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐
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األخرية اليت اضطر فيها كيانك التجاري إىل تقدمي هدية أو رد مجيل أو دفع مبلغ إضايف من املال لشخص ما يدير أو يعمل لدى  يف املرة  - ٢- ٣- ٢
(إجابة واحدة فقط) الكيان التجاري يف القطاع اخلاص، ماذا كان الغرض من تقدمي اهلدية أو رد مجيل أو املال اإلضايف؟ 

للحصول على عقد يف القطاع اخلاص للفوز مبناقصة -١☐
لتأمني أسعار أفضل للسلع أو اخلدمات-٢☐
عقد اتفاق مع شركة خاصة أخرى بشأن املشاركة يف مناقصة عامة-٣☐
الكتساب ميزة على املنافسني -٤☐
إلجراءات، األ-٥☐ ذلك)سعار، وما إىل للحصول على معلومات خاصة (املعرفة الداخلية 
للحصول على قرض من املصرف-٦☐
ال يوجد غرض حمدد (من األفضل احلفاظ على عالقات جيدة)-٧☐
ال أعرف/ال ينطبق )عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐

املال اإلضايف لشخص ما يدير أو يعمل لدى  ء بعض  يف املرة األخرية اليت اضطر فيها كيانك التجاري إىل تقدمي هدية أو رد مجيل أو إعطا - ٣- ٣- ٢
) (إجابة واحدة فقط الكيان التجاري يف القطاع اخلاص، ما الذي مت إعطاؤهم؟ 

ت طعام-١☐ ومشرو
ات، أو هواتف، أو ما إىل ذلك) أشياء مثينة (ذهب، أو جموهر -٢☐
الوطنية)العملة|_|_|_|_|_|_|_|_| املال (يرجى حتديد املبلغ: بعض-٣☐
أخرى سلع-٤☐
منصب وظيفي على أحد أفراد األسرة أو األصدقاء عرض-٥☐
تبادل مع خدمة أخرى أو مجيل-٧☐
ال أعرف/ال ينطبق )عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐

(إجابة واحدة فقط) ؟ كان متوقعًادفع الرشوة أن  كيف كان مفهومًا- ٤- ٣- ٢

صريح من النظريطلب -١☐
ا منك كان متوقعاملبلغجعلك تفهم أن النظري-٢☐
لث طلب -٣☐ اإلضايف املبلغشخص 
مل يطلب أحد ذلك، وإمنا فعلت ذلك لتسهيل/تسريع اإلجراء-٤☐
ال أعرف/ال ينطبق )مرتفععدم القراءة بصوت يرجى (-٩☐

لضبط؟ - ٥- ٣- ٢ (إجابة واحدة فقط) مىت قدمت الرشوة 

قبل تسليم اخلدمة-١☐
بعد تسليم اخلدمة-٢☐
يف نفس الوقت الذي مت فيه تسليم اخلدمة-٣☐
جزء قبل تسليم اخلدمة وجزء بعد تسليمها -٤☐
ال أعرف/ال ينطبق )مرتفععدم القراءة بصوت يرجى (-٩☐
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ذه احلادثة من - ٦- ٣- ٢ قبل كيانك التجاري إىل أي سلطة/مؤسسة رمسية (مثًال، الشرطة، أو املدعي العام، أو وكالة مكافحة الفساد،  هل مت اإلبالغ 
(إجابة واحدة فقط) ؟ أو ما إىل ذلك) 

)٧-٣-٢االنتقال إىل السؤال يرجى نعم (-١☐
)١٠-٣-٢االنتقال إىل السؤال يرجى (ال -٢☐
)٨-٣-٢االنتقال إىل السؤال يرجى إىل مؤسسة أخرى (ال، ولكن مت اإلبالغ عنها-٣☐
ال أعرف/ال ينطبق)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐

(إجابة واحدة فقط) ؟ ما هي اجلهة اليت مت إبالغها - ٧- ٣- ٢
الشرطة-١☐
مكتب املدعي العام-٢☐
وكالة مكافحة الفساد -٣☐
الفساداخلط الساخن ملكافحة-٤☐
املشرف على الشخص الذي طلب الرشوة-٥☐
مكتب آخر-٦☐
ال أعرف/ال ينطبق)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐

(إجابة واحدة فقط) ؟ إبالغهامت ما هي املؤسسة غري الرمسية األخرى اليت - ٨- ٣- ٢
وسائل األعالم -١☐
منظمة دولية-٢☐
حكوميةمنظمة غري-٣☐
مؤسسة أخرى -٤☐
ال أعرف/ال ينطبق)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐

واحدة فقط) (إجابة  ؟ ماذا حدث بعد اإلبالغ- ٩- ٣- ٢
القسم التايل)االنتقال إىل يرجى (جراء رمسي ضد املوظفإاختذ-١☐
القسم التايل)االنتقال إىل يرجى (دية اهل/املالأُعيد لنا و ةغري رمسيصورةمت حل املشكلة -٢☐
القسم التايل)االنتقال إىل يرجى يف بالغنا (بعدم االستمرار ناصحُن-٣☐
القسم التايل)االنتقال إىل يرجى مل يكن هناك متابعة لبالغنا (-٤☐
القسم التايل)االنتقال إىل يرجى (ادثةحلبالغ إلابسبب سلبية عانت شركيت من عمليات انتقامية و/أو نتائج-٥☐
التايل)إىل القسم االنتقال يرجى (ال أعرف/ال ينطبق)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى ((-٩☐

(إجابة واحدة فقط) ؟ ملاذا مل يتم اإلبالغ- ١٠- ٣- ٢
األن -١☐ دفع املال أو تقدمي اهلدا هو ممارسة شائعة، فال داع لإلبالغ 
ا، ال أحد يهتمةغري جمديا أل-٢☐
من جيب أن أبلغ-٣☐ مل يكن واضحًا
اخلوف من االنتقام -٤☐
ملقابل حصلت -٥☐ الشركة على فائدة من دفع املال/تقدمي اهلدية/رد اجلميل 
مت دفع املال/تقدمي اهلدية/ رد اجلميل للداللة على االمتنان-٦☐
سبب آخر -٧☐
ال أعرف/ال ينطبق)عدم القراءة بصوت مرتفعيرجى (-٩☐
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الثالثاملرفق 
أمثلة على النصوص التمهيدية املستخدمة يف استقصاءات ومنيطات الفساد 

النصوص التمهيدية املستخدمة يف استقصاءات الفساد بني السكان

، على  ٢٠١٥يف عامسيا ي ندونإيف الوكالة املركزية لإلحصاء الذي نفذته ات الفاسدةالسلوكياالستقصاء بشأن مكافحة مت تقدمي -١
التايل: النحو

. وقد ُكلِّفت "حلهازال هناك العديد من أوجه القصور اليت يتعنييال  بيد أنه  اخلدمات العامة.  نوعيةستواصل حكومتنا حتسني  "
ىلوالذي يهدف إ،٢٠١٥عام يف إندونيسيا يف السلوكيات الفاسدةكافحة االستقصاء بشأن مجراء الوكالة املركزية لإلحصاء 

األسئلة التالية عنمساعدتكم لإلجابة إىل حنتاج و اخلدمات العامة يف املستقبل. احلصول على تعليقات منكم من أجل حتسني 
م". تكجاإ و محنن نضمن سرية هويتكو .موخربتكم ومعرفتكملفهمكوفقًا

واملكتب  واجلرميةخدراتالذي أجراه مكتب امل،واالستجابة الرشوة: التجربة العامة -الفساد يف نيجريقصاءاست واستخدم -٢
ية: التالاملقدمة، صيغة الوطين لإلحصاء يف نيجري 

الشرتاك بني ا"جيرى هذا ومات عن  يهدف إىل مجع املعل وهو .ألمم املتحدة واملكتب الوطين لإلحصاء يف نيجرياالستقصاء 
، م جتربتك عنبعض األسئلة  أيضًاهناك  سيكونو .  املوظفني وعن نزاهة  ة ورضاكم عنها  واخلاصاستخدام اخلدمات العامة  يف  مجتربتك

وسيساعد  االستقصاء ميول االحتاد األورويب هذا و .يف نظام العدالة موثقتكمخربتك وعنمن اجلرمية خمتارة ، ألشكال كضحا 
.وحتسني سبل الوصول إىل نظام العدالة ونزاهتها  العامة واخلاصة  املؤسساتنوعيةتعزيز  على  شركاء الدوليني،  احلكومة، بدعم من ال

على كل سؤال عنجابة إليرجى او  ت صحيحة أو غري صحيحة. و . م وخربتكممعرفتكبناًء وستقربنا تعليقاتكم  ال توجد إجا
من  بشكل أفضل.  العامة واخلاصةمي اخلدمات من قبل املؤسسات تقدالصادقة كثريًا

لتايلال حيتوي هذا االستبيان على أي معلومات متكِّو  ستبقى  ن من معرفة هوية األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت، و
ت املكتملة بشكل سري وسو .ةجمهول هويتهم  سيتم نشر و حصائية. ستخدام األساليب اإلتعاَجلسيتم التعامل مع االستبيا
.فقط يف شكل جداول إحصائية النتائج

) ال". ٢) نعم / (١فهل يل أن أبدأ املقابلة اآلن؟  (

املنشآت التجاريةاليت أجريت علىيف النميطة املدجمة عن الفساد النص التمهيدي املستخدم 
مدى اإليذاء الذي قياس يهدف إىل ) هو استقصاء للمنشآت التجارية ٢٠١٦االستقصاء الوطين عن اإليذاء بني املنشآت التجارية (إن 

تتتعرض له :لفقرة التمهيدية التالية يقدم املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا االستبيان  و االقتصادية يف املكسيك. الكيا

ألحكام القانون حول النظام الوطين لإلحصاءات واملعلوما-السرية وااللتزام " : ت اجلغرافية السارية املفعولوفقًا

ت املقدمة لألغراض اإلحصائية من قبل خمربي النظام تكون":٣٧املادة القانون، سريةمبوجب أحكام هذا ،إىل الوحداتالبيا
" .للغاية وال جيوز استخدامها حتت أي ظرف من الظروف ألي غرض آخر غري اإلحصائي

ت  تعاجل  : " ٣٨املادة ، مع مراعاة من السجالت اإلدارية تستمد  ليت  ا و يةالنظام لألغراض اإلحصائووالتقارير اليت يقدمها خمرب البيا
جيوز أن تستخدم وال ،فردي حال، إن كان يف شكل مسجل أو أي إفشاؤها يف ، مما يعين أنه ال ميكن مبادئ السرية والتحفظ 

أمام  ."املدعي العام، داخل احملكمة أو خارجها السلطة القضائية أو اإلدارية، مبا يف ذلكدليًال
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ت والتقارير اليت تطلبها السلطات املختصة  "يلتزم خمربو النظام بت:)٤٥(املادة ات السكانية ألغراض اإلحصائية والتعداد لقدمي البيا
ملواعيدواجلغرافية لتقيد  "وأن تقدم الدعم هلم.، بصدق وااللتزام 

ً.ذا االستبيان مجيع اخلدمات املتعلقة و  متاحة لكم جما

اد بني املنشآت التجاريةاستقصاءات الفسة يفاملستخدميةالتمهيدوصالنص
واجلرميةخدراتملاألمم املتحدة املعين نفذه مكتبالذي  ،  استقصاء املنشآت التجارية والفساد واجلرمية يف غرب البلقانمت تقدمي  -١

:ستخدام الورقة والقلم، على النحو التايلاملقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب واملقابالت، من خالل ٢٠١٢يف عام 
لعينة عن قضا  حنن جنري  و .>اسم الوكالة<احملاِور من  مساء اخلري، أ  /ًامرحب" على اليت تؤثر  اجلرمية والفساد و منأل ااستقصاء 

املنشآت ضمن من منتوأ،>اسم إطار العينة<من ضمن اختريت شركتكم عشوائيا وقد . >البلداسم <يف املنشآت التجارية
.>البلداسم <ستتم مقابلتها يف يت ال>العدد<التجارية الـ 

ا يف قضايهدف إىل مجع آراء الشركات  وهو  مشروع لألمم املتحدة  االستقصاء ضمنهذا  ويندرج الفساد. و األمن واجلرميةوجتار
.منع اجلرمية والفساد و حتسني مستوى األمن املنشآت التجارية على تساعد سالبحث إىل مجع املعلومات اليت هذا يهدف و 

خذ   بنياإلشارة إىل مدة ترتاوح  اليت ستستغرقها املقابلة، يرجىسئلت عن املدة  إذا  :  احملاِور(هذه املقابلة الكثري من وقتك.  ولن 
).دقيقة٣٠و٢٠

عن إدارة هذا الكيان التجاري؟ يف املقام األول أحتدث إىل الشخص املسؤول هل من املمكن أنف
ساعدة مب نرتنت  إل من خالل املقابالت عرب اغاِلننفذته جامعة سانت  الذي  ،  لفساد عن اي الدويل  السويسر االستقصاء  مت تقدمي  -٢

احلاسوب، على النحو التايل:
"حضرة السيدة/السيد،

لشركات السويسرية أل ن دراسة حول مستوى ايف جامعة سانت غاِلاحلقوق كلية تُِعدُّ عماهلاثناءأمن واملخاطر املتعلقة  قيامها 
العلوم ، اليت متوهلا مؤسسة هذه الدراسةدف أدوات االمتثال املستخدمة لتجنب هذه املخاطر. و حول التجارية يف اخلارج، و 
. لصاحل الشركات ومنع املواقف اخلطرةاألمن السويسري يف جمال ارب وجت آراء ىل مجع إالوطنية السويسرية، 

من أل اساسية تستخدم يف تطوير برامجأمكاننا مجع معلومات سيكون ،كم. وبفضل تعاونقصوىمهية أشاركتكم يف حبثنا ومل
وأسلم.فضل متثيًالأالنتائج مشاركتكم أكرب، كانت كلما كانت إىل أنه  شارة اإل در جت السويسرية. و للمنشآت التجاريةاملالئمة 

.ل التعرف على هوية شركتكم أو هويتكملذا من املستحي.وجيرى هذا االستقصاء يف إطار من السرية واخلصوصية التامتني
ا ستستخدم  إىل الغري كما أ تكم أبدًا .حصائيةإغراض أل فقط ولن يتم الكشف عن إجا

ألمن واملخاطر يف اخلارج. قضاقد واجهت من قبل مشركتكتكن رمبا مل و  آراءكم ن إف،مر كذلكأل ذا كان اوإمتعلقة 
إذ إنه جيب إكمال (دقائق١٠كثر من أاالستبيان لن يستغرق وإن استيفاء ،شروعناملحامسة األمهية ومقرتحاتكم تظل 

.االستبيانذا يف هعلى مشاركتكم مقدمًامن نشكرك أونود "اجلزء العام" فقط). 
عن يف املقام األولاالستبيان من قبل الشخص املسؤول يتم جتميع ن يفضل أ،جل ضمان دقة املعلومات اليت مت مجعهاأومن 

رئيس املكتب ،ر دارة املخاطإ، مدير كبري املوظفني التنفيذينيداري، املدير،  إل ي املالك، الشريك ايف الشركة (أدارة املخاطر إ
).القانوين واالمتثال

نتائج مشروعنا نوافيكم مبا يستجد بشأن جناز هذه الدراسة. وسإل ونشكركم على ختصيصكم الوقت حقا ن مشاركتكم ننا نثمِّإ
.الرئيسية هلذا االستقصاءوسنطلعكم على النتائج 

هأاالتصال املدرجة نعناويعلىبزمالئييرجى عدم الرتدد يف االتصال ،مزيد من املعلوماتلحصول على ول .د
وتفضلوا بقبول فائق عبارات االحرتام"



152

الفساداتدلیل استقصاء

الرابعاملرفق 
ئق بشأن استقصاءا ت العينة املبادئ التوجيهية الدولية املنهجية والو

عنوان املوقع على اإلنرتنتالعنوان

مل مركز االمتياز املعين –واجلرميةخدرات مكتب األمم املتحدة املعين 
والعدالة التابع اإليذاء و واجلرمية ملعلومات اإلحصائية عن احلكومات 

Inventario de Encuestas de، للمعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا
Victimización en América Latina y el Caribe

)  ٢٠١٣يف أمريكا الالتينية والكارييب) (اإليذاءجرد استقصاءات (

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/articulos/doc/1_
inv_encuesvic.pdf

ملمك جلنة األمم املتحدة –واجلرمية خدرات تب األمم املتحدة املعين 
Manual on Victimization Surveys،االقتصادية ألورو

)٢٠١٠) (فيينا،  دليل بشأن الدراسات االستقصائية عن اإليذاء(

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-
statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf

Designing Householdشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، 
Survey Samples: Practical Guidelines)عينات استقصاء  تصميم

) ٢٠٠٨) (: مبادئ توجيهية عمليةاملعيشيةاألسر 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/surveys/Series_
F98en.pdf

Household Sample Surveysشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، 
in Developing and Transition Countries  استقصاءات عينات)

األسر املعيشية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية) 
)٢٠٠٥ (

https://unstats.un.org/unsd/hhsurveys/pdf/household_
surveys.pdf

Designing Household Survey Questionnairesالدويل، ك البن
for Developing Countries: Lessons from 15 Years of the

Living Standards Measurement Study  ت (تصميم استبيا
قاة من دراسة املعيشية للبلدان النامية: دروس مست استقصاء األسر 

ت املعيشة منذ   لد ١٥قياس مستو )٢٠٠٠(١سنًة)، ا

http://documents.worldbank.org/curated/en/4527414687787818
79/pdf/multi-page.pdf

Enterprise Surveys: What Businessesالدويل،ك البن
Experience  استقصاءات املنشأة التجارية: ما هي جتربة املنشآت)

التجارية) 

http://www.enterprisesurveys.org/methodology
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