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    مقّدمة  -أوال  
اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته الثالثـة                -١

 بـشأن   ٣/٢  القـرار  ،٢٠٠٩رب  نوفم/ تشرين الثاين  ١٣ إىل   ٩املعقودة يف الدوحة، يف الفترة من       
 اً مؤقّتــاً دوليــاًأن ينــشئ فريقــاً عــامالً حكوميــ يف هــذا القــرار قــّرر املــؤمترو. تــدابري منــع الفــساد

 وقـد   . منـع الفـساد     املشورة ويـساعده يف تنفيـذ واليتـه بـشأن          إليهمفتوح العضوية لكي يسدي     
  )١(.دة ملكافحة الفسا من اتفاقية األمم املتحد٦٣أُنشئ الفريق العامل وفقا للمادة 

  :ةّدي الفريق العامل املهام التالي، قّرر املؤمتر أن يؤذاتهويف القرار   -٢
  مساعدة املؤمتر يف تنمية وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛ )أ(  
تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتـدابري واملمارسـات              )ب(  
  الوقائية؛
  مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛تيسري   )ج(  
مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة وقطاعـات                 )د(  

  .اجملتمع بغية منع الفساد
تناشــد  مــن االتفاقيــة الــيت  ٦١ مــن املــادة ٢اســتذكر املــؤمتر الفقــرة  ويف القــرار ذاتــه،   -٣

ر يف تطـوير اإلحـصاءات واخلـربة التحليليـة بـشأن الفـساد واملعلومـات                تنظـ الدول األطراف أن    
وتقاســم تلــك اإلحــصاءات واخلــربة التحليليــة واملعلومــات فيمــا بينــها ومــن خــالل املنظمــات    
الدولية واإلقليميـة، بغيـة إجيـاد تعـاريف ومعـايري ومنـهجيات مـشتركة قـدر اإلمكـان وكـذلك                     

 وطلـب املـؤمتر كـذلك إىل مكتـب     .فـساد ومكافحتـه  معلومات عن املمارسات الفـضلى ملنـع ال     
م معلومــات عــن املنــهجيات، مبــا يف عّمــيمــع وجي األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن

ــُنُهج القائمــة علــى األدلّــة    ــواطن الــضعف يف القطــاعني العــام   وذلــك ال ــستخَدم لتقيــيم َم الــيت ُت
قـدم إىل   يأو أن يتكـّرر تعّرضـها لــه، وأن          خاصـة   بصفة  واخلاص اليت حيتمل أن تتعّرض للفساد       
  .الفريق العامل تقريرا عن تلك اجلهود

 ورقة املعلومات اخللفية هذه حملة عامة عـن املعـارف الراهنـة    توفّر، ٣/٢وعمال بالقرار    -٤
ز وتركّـ . واطن الضعف أمام الفساد يف القطاعني العام واخلاص على السواء          حنو تقييم مَ   والُنُهج

 الــُنُهج مــن إجــراء تقييمــات كميــة، ولكنــها ال تبحــث يف  متكّــنى املنــهجيات الــيت الورقــة علــ

                                                                    
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
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وتـسعى الورقـة إىل تقـدمي سـرد         . النوعية من قبيل املراجعات التشريعية أو التحليالت املؤسسية       
للمنهجيات القائمة دون أن تناقش مـا توصـلت إليـه مـن اسـتنتاجات، وإمنـا تـربز أوجـه الـشبه                       

من هذا املنظور، ميكن اعتبارها مبثابة امتداد مفاهيمي للتحليـل املقـدم إىل             و. وأوجه االختالف 
  .)CAC/COSP/2009/CRP.2(املؤمتر يف دورته الثالثة 

      
    املسائل اليت تتناول التقييمات الكمية للفساد  - ثانيا  

ــ  -٥ ــة للفــساد   ذلت طــوال العقــدين املاضــيني ُب ــدة إلجــراء تقييمــات كمي .  حمــاوالت عدي
واستكشف الباحثون واإلحصائيون أساليب لتوليد البيانات املوثوقة لكي تستنري هبا املناقـشات            

ولكـن هـذه احملـاوالت واجهـت عـددا مـن            . الفـساد العامة وعمليـات وضـع الـسياسات بـشأن          
فالفساد جرمية، ومجع البيانات الدقيقة عنـها ال يقـل حتـديا عـن              . التحديات املنهجية والتشغيلية  

فالتصرفات غـري املـشروعة خفيـة والـضحايا ليـست       . مجع األدلة عن أشكال أخرى من اجلرائم      
ويف حالـة الفـساد، يـزداد مجـع األدلـة           . راغبة أو قادرة دوما علـى اإلبـالغ عنـها إىل الـسلطات            

  :اإلحصائية تعقيدا بسبب عوامل ثالثة
عندما ال تكون التشريعات الوطنية متسقة متاما مع اتفاقيـة مكافحـة الفـساد، فـإن                  •  

احلدود اليت تفصل ما بـني التـصرفات املـشروعة وغـري املـشروعة أو املالئمـة وغـري                   
 .املالئمة غالبا ما تكون غامضة

ا أن الفصل الثالث من االتفاقية يدعو إىل جترمي قائمة جبـرائم الفـساد، فـإن التقيـيم               مب  •  
 .الدقيق يتطلب مجع البيانات عن كل من جرائم الفساد هذه، وهي مهمة شاقة

باملقارنة مـع جـرائم أخـرى، يكـون ضـحايا الفـساد أقـل اسـتعدادا لإلبـالغ عـن هـذه                         •  
التقــاعس عــن  منــها اخلــوف مــن االنتقــام أواجلرميــة إىل الــسلطات املختــصة ألســباب 

 .مكافحة ممارسة راسخة أو ألهنم يشتركون إىل حد ما يف املسؤولية عن هذه اجلرمية

 إىل دت الصعوبة يف مجع البيانات القائمـة علـى األدلـة أو علـى التجربـة اللجـوءَ          وقد أيّ   -٦
 تقييمـات اخلـرباء وإعـادة معاملـة          غري املباشرة لقياس الفساد، مثل الطرائق اليت تستند إىل         الُنُهج

  ).أي املؤشرات املركبة(البيانات املتاحة 
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    الطرائق غري املباشرة لتقييم الفساد  -ثالثا  
ت على نطـاق واسـع طريقتـان غـري مباشـرتني يف تقيـيم الفـساد، وذلـك علـى           خدماسُت  -٧

  :الصعيدين الوطين والدويل
لـب مـن فريـق خمتـار مـن اخلـرباء تقيـيم              وفقا هلـذا النـهج، يط     : تقييمات اخلرباء   )أ(  

والفكـرة األساسـية وراء     . ة مـن البلـدان    معّينـ  أو جمموعـة     معـّين اجتاهات وأمناط الفـساد يف بلـد        
تقييمات اخلرباء هي مجع معلومات مقتضبة من جمموعة خمتارة من األفـراد الـذين يفتـرض أهنـم                  

  على إملام باملعلومات املبتغاة؛
 وهي متثل طريقة للجمع ما بني جمموعة شـىت مـن البيانـات      :املؤشرات املركبة   )ب(  

وغالبـا مـا يـستخدم هـذا النـهج للتوصـل إىل حتديـد كمـي مـوجز                   . اإلحصائية يف مؤشر واحـد    
  .للمفاهيم املتعددة األبعاد أو لتجميع البيانات املتولدة من مصادر خمتلفة

د عرفــت علــى امتــداد وهنالــك عــدد مــن األمثلــة عــن التقييمــات غــري املباشــرة للفــسا    -٨
 ما اجتذبت النتائج املستخلصة من هـذه التقييمـات اهتمامـا كـبريا              وكثريا )٢(.العقدين املاضيني 

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن توليـد      . اجلمهورعامة  وسائط اإلعالم وصانعي السياسة و  جانب من
ليـة   أو مؤشـرات قـد أوحـى بـأن قيـاس الفـساد عم          مراتـب التقييمات الكمية للفـساد يف شـكل        

  .ممكنة وضرورية
 ضـعف   َمـواطن غري أن التقييمـات الـيت تـستند إىل الطرائـق غـري املباشـرة تنطـوي علـى                      -٩

فاإلحصائيون يشككون فيمـا    . هامة فيما يتعلق بصحة وجدوى ما تتمخض عنه من مؤشرات         
  .إذا كانت هذه التقييمات تقيس ما يعتزمون قياسه وما إذا كانت تليب احتياجات املستعملني

والسبب يف التشكيك يف هذه التقييمات هـو أهنـا تـستند عمومـا إىل آراء وتـصورات،                   -١٠
ويتطلب استعمال بيانات التصور اهتمامـا خاصـا إذ إن          . بدال من أن تستند إىل جتارب أو أدلة       

وميثــل نــوع املعلومــات املتاحــة . آراء األفــراد بــشأن الفــساد هــو النــاتج النــهائي لعمليــة معقــدة 
عـالم اجلمـاهريي عـادة دورا       إلوتـؤدي وسـائط ا    . امل األول الذي يؤثر على آرائهم     لألفراد الع 

ة مـن الفـساد بينمـا       معّينـ رئيسيا يف بلورة تصورات اجلمهور، عنـدما تركـز مـثال علـى حـاالت                
وعالوة علـى ذلـك، ميكـن أن خيتلـف تفـسري املعلومـات ذاهتـا بـاختالف                  . هتمل حاالت أخرى  

االقتــصادي -م والقــيم الــيت يتمــسكون هبــا ومركــزهم االجتمــاعياألفــراد، وذلــك تبعــا لثقافتــه
                                                                    

الُنُهج الكمية لتقييم ووصف الفساد ودور مكتب األمم " على استعراض للمبادرات الرئيسية، انظر لالطالع  )2(  
مة إىل ، ورقة معلومات خلفية مقّد"املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف دعم البلدان يف إجراء هذه التقييمات

  .CAC/COSP/2009/CRP.2،  دورته الثالثةيفمؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
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ومن مث فإن البيانات اليت تستند إىل التـصور قـد   . واملهنة اليت ميارسوهنا وغري ذلك من املتغريات     
ــة علــى       تكــون مفيــدة جــدا ولكــن ال ميكــن اســتخدامها بكــل بــساطة كمؤشــر وســيط للدالل

  .اصر ذاتيةاجتاهات الفساد، وذلك نظرا لتداخلها مع عن
ــُنُهج هــو أهنــا عــاجزة عــن تقــدمي معلومــات       -١١ ومــوطن الــضعف الرئيــسي الثــاين هلــذه ال

فهذه الطرائق ال تستطيع توليد مؤشرات ميكـن بواسـطتها حتديـد اجملـاالت              . مفصلة عن الفساد  
وتتمثـل النتيجـة    . أو اإلجراءات أو الوظائف املعرضـة للفـساد ورصـد االجتاهـات مبـرور الـزمن               

ية للمؤشرات املركبة مـثال يف شـكل ترتيـب للبلـدان، األمـر الـذي ال يـشكل قياسـا فعليـا             النهائ
  .للفساد كما أنه ال يوفر معلومات ميكن استخدامها مباشرة ألغراض صنع السياسات

وميكن التغلب على بعض مآخذ الطرائـق غـري املباشـرة لتقيـيم الفـساد باسـتخدام ُنُهـج             -١٢
مــات الفــساد القائمــة علــى األدلــة مــن خــالل إجــراءات إحــصائية   خمتلفــة ترمــي إىل مجــع معلو

  .موحدة معياريا
    

    الطرائق القائمة على األدلة لتقييم الفساد  -رابعا  
خالفا للطرائق القائمة على اآلراء، تعمد ُنُهـج تقيـيم الفـساد وقابليـة التـأثر بـه القائمـة                    -١٣

رب املتعلقة بالظاهرة قيـد النظـر وحتلـل هـذه           على األدلة إىل مجع املعلومات عن األدلة أو التجا        
وعلــى وجــه التحديــد، تــستخدم األدوات . املعلومــات مــن خــالل إجــراءات علميــة غــري ذاتيــة 

ــداإلحــصائية  ــدر اإلمكــان     للتأكّ ــة وموضــوعية ق ــة دقيق ــات اجملموع ــن أن املعلوم ــك .  م وهنال
  :فيما يتعلق بالفسادأسلوبان رئيسيان جلمع املعلومات اإلحصائية القائمة على التجارب 

مجع واسـتخدام البيانـات الرمسيـة عـن قـضايا الفـساد املبلـغ عنـها مـن مـصادر                       -١  
  ؛)عون العامون، احملاكم، أجهزة مكافحة الفسادالشرطة، املّد(خمتلفة 

إذ تــسمح . زاهةـنــة عــن مــسائل الفــساد والنــإجــراء دراســات استقــصائية بالعّي  -٢  
لبيانـات مباشـرة عـن جتـارب عّينـات ممثلـة جملموعـات        هذه الدراسات العشوائية جبمع ا    

  .ة، مثل األسر املعيشية أو مشاريع األعمالمعّين
وقــد متثــل البيانــات الرمسيــة عــن اجلــرائم املبلــغ عنــها اخلطــوة األوىل حنــو تقيــيم الفــساد   -١٤

نـات  ونظـرا الخنفـاض معـدالت اإلبـالغ عـادة، فـإن هـذه البيا              . ومدى انتشاره وقابلية التأثر به    
تصف استجابة أجهزة إنفاذ القانون ونظم العدالة اجلنائية أكثر مما تـوفر املعلومـات عـن املـدى                  

بيــد أن إتاحــة البيانــات املفــصلة عــن اجلــرائم املرتكبــة  . احلقيقــي النتــشار هــذه اجلرميــة بالــذات
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ابليـة  ة مـن ق   معّينـ واملسؤولني الضالعني فيها ميكـن أن تـوفر بعـض الـدالئل املفيـدة عـن جمـاالت                   
  .التعرض للفساد

وتسمح الدراسات االستقـصائية بالعينـة جبمـع املعلومـات عـن التجـارب املباشـرة يف جمـال                   -١٥
ــبني عمــا إذا كــانوا ضــحايا      . الفــساد واالســتراتيجية املعتمــدة يف هــذه الدراســات هــي ســؤال اجملي

مـة تـصميم العينـة    مـن حيـث مالء   (وإذا ما أجريت وفقا ملعايري منهجية صارمة        . حاالت من الفساد  
وحجمهــا واالنتقــاء العــشوائي للمجيــبني والتــصرف املهــين واملــأمون مــن جانــب القــائمني بــإجراء   

 ، فــإن الدراســات االستقــصائية بالعينــة ميكــن أن تــسفر عــن مؤشــرات هامــة عــن شــدة   )املقــابالت
الل واألهم من ذلـك هـو أن فـيض املعلومـات الـيت جتمـع مـن خـ         . ممارسات الفساد ومدى انتشاره   

استبيانات العينة ميكن أن يسلط الضوء على أسـاليب الفـساد والقطاعـات والوظـائف واإلجـراءات                 
وقد يستخلص البحـث عـن املعلومـات اخلاصـة باجملـاالت األكثـر عرضـة        . اإلدارية األكثر عرضة له   

  .للفساد أدلة قاطعة من الدراسات االستقصائية بالعينة بشأن التعرض هلذه الظاهرة
ولـذا ينبغـي،    .  ضـعف  َمـواطن  الدراسات االستقصائية بالعينة تنطوي أيضا على        ولكن  -١٦

زاهة، أن يؤخــذ يف ـلــدى اســتخدام البيانــات النامجــة عــن هــذه الدراســات بــشأن الفــساد والنــ   
  :احلسبان ما يلي

ففـي حـاالت االخـتالس أو       . د مجيع جرائم الفساد ضـحايا مـن األفـراد         ال تولّ   )أ(  
ر معرفــة  أو الثــراء غــري املــشروع، علــى ســبيل املثــال، غالبــا مــا يتعــذّ  إســاءة اســتعمال الــسلطة

ــرائم ال ميكـــن تقـــصيها مـــن خـــالل الدراســـات      ــذه اجلـ ــإن هـ ــرين ومـــن مث فـ الـــضحايا املباشـ
  االستقصائية بالعينة؛

ويف العديـد مـن     . مـدلوالت غامـضة    يكون ملفهوم الـضحية يف جـرائم الفـساد          )ب(  
  .ني الراشي واملرتشي دون كشف اجمليبني عن هذه احلاالتاألحوال، حيول االتفاق القائم ب

يــا جلمــع املعلومــات عــن خمتلــف اجلهــات الفاعلــة الــضالعة يف عمليــات الفــساد،  وتوّخ  -١٧
ويستهدف كل منـها جمموعـات خمتلفـة        . جرى تطوير أشكال شىت من الدراسات االستقصائية      

  :هلا أدوار وجتارب خمتلفة يف جمال الفساد
  اليت تتناول األفراد أو األسر املعيشيةءاتاالستقصا  •  

 اليت تتناول القطاع اخلاص عموما أو دوائر صناعة حمددة االستقصاءات  •  

ــاول املــوظفني العمــوميني أو قطاعــات    االستقــصاءات  •   ــيت تتن ــال ــشرطة  (ة معّين   جهــاز ال
  )أو القضاء
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    استقصاءات األسر املعيشية  - ألف  
نــة، ُيــسأل اجمليبــون بالدرجــة األوىل عــن جتربتــهم عيــشية بالعّييف استقــصاءات األســر امل  -١٨

ــة عــن    . بوصــفهم مــن ضــحايا الفــساد   ــصورة كامل وميكــن يف هــذه االستقــصاءات التحــري ب
وميكن حتليل العالقة بني املـوظفني العمـوميني واخلـدمات           جوانب متعددة من عمليات الفساد،    

ضـافة إىل مـدى انتـشار ممارسـات الفـساد، مـن             إلوبا. املقدمة واملواطنني العاديني حتليال مفصال    
املمكــن أيــضا استكــشاف كيفيــة حــدوث الفــساد وألي أغــراض ويف أي قطــاع وفيمــا يتعلــق  

وتـضع نتـائج الدراسـات االستقـصائية بيانـات خـط األسـاس              . بتقدمي أي مـن اخلـدمات العامـة       
  . قياس أثرهاوهي مفيدة يف حتديد التدابري التصحيحية ويف. ألغراض الرصد والتقييم

نة هـو التقيـيم الـذي       ومن أمثلة أمناط املعلومات اليت تولدها الدراسات االستقصائية بالعيّ          -١٩
 وتكـشف هـذه     )٣(.أجراه مؤخرا مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف أفغانـستان              

  .ومينيالدراسة عن مدى حدوث الرشوة بني جمموع السكان يف تعاملهم مع املوظفني العم
    

  ١الشكل 
  النسبة املئوية من السكان الذين دفعوا رشوة على األقل يف الشهور اإلثين عشر املاضية

      )٢٠٠٩أفغانستان، (حبسب املوظف الذي يطلب الرشوة 

%

0 5 10 15 20 25 30

Afghan Army 

Members of Parliament

Customs officers

Tax/revenues officers

Cadastre officers

Central and local government

Doctors

Prosecutors

Judges

Municipal, provincial officers

Police officers

 
   

                                                                    
) ٢٠١٠املكتب املعين باملخدرات واجلرمية، " (يا الرشوة كما أبلغ عنها الضحا:الفساد يف أفغانستان" )3(  

(http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/corruption-in-Afghanistan.html).  

 عناصر الشرطة
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  ٢الشكل 
النسبة املئوية من السكان الذين دفعوا رشوة بعد التعامل مع موظفني عموميني خمتارين 

    )٢٠٠٩أفغانستان، (
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 التـأثر  َمـواطن ة مـن  معّينـ وتربز قدرة هذه الدراسات االستقصائية على حتديـد جمـاالت         -٢٠
ن النـسبة املئويـة مـن الـسكان الـذين            يبـيّ  ١ فالـشكل    . أعـاله  ٢ و ١للفساد من حتليـل الـشكلني       

ــسابقة     ــشهور اإلثــين عــشر ال ــربز مــن هــذه  . دفعــوا رشــوة إىل مــوظفني عمــوميني خــالل ال وي
. البيانــات أن املــواطنني العــاديني غالبــا مــا يرشــون عناصــر الــشرطة ومــوظفي الــسلطات احملليــة 

كثــر تــأثرا مبمارســات الفــساد،  ولكــن إذا كــان للتحليــل أن يركــز علــى حتديــد القطاعــات األ  
بد من أن يأخذ يف االعتبـار أن الرشـاوى ال تـدفع إال يف حالـة تعامـل فعلـي بـني املـواطنني                        فال

 علـى األفـراد الـذين كـان هلـم صـلة مبختلـف املـوظفني                 ٢ويقتـصر الـشكل     . وموظفي احلكومة 
ــدف      ــيهم أن ي ــذين كــان عل ــة مــن املــواطنني ال ــسبة املئوي ــبني الن عوا رشــوة هلــؤالء  احلكــوميني وي

ويربز من هذا الرسم البياين أنـه عنـدما يتعامـل املواطنـون األفغـان مـع ممثلـي القـضاء                     . املوظفني
  . يف املائة من احلاالت٥٠والشرطة وإدارة اجلمارك، يطلب منهم دفع رشوة يف حوايل 

لـد  وعالوة على ذلك، ويف إطار استقاء معلومات تكميلية عن الرشـاوى املدفوعـة، تو            -٢١
وتتــصل هــذه .  التعــرض للفــسادَمــواطنالدراســات االستقــصائية بالعينــة معــارف إضــافية عــن  

دارية اليت تدفع بشأهنا الرشـاوى، واألغـراض احملـددة مـن الرشـاوى،              إلجراءات ا إلاملعلومات با 
كما ميكن أن تـسهم استقـصاءات األسـر املعيـشية أيـضا يف              . وكيفيات الدفع، واملبالغ املدفوعة   

 القضاة
املدعون العامون
عناصر الشرطة
موظفو اجلمارك

 اتموظفو البلديات واملقاطع
موظفو احلكومة املركزية واحلكومات احمللية

 موظفو مساحة األراضي
 الدخل/موظفو الضرائب
أعضاء الربملان

 األطباء
اجليش األفغاين
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علومات عن جوانب أخرى مـن سـوء التـصرف، كتلـك التـصرفات الـيت حتـدث عنـدما                    مجع امل 
  .يتقدم املواطنون بطلبات للتوظف يف سلك اخلدمة العامة

    
    استقصاءات مشاريع األعمال  - باء  

ميكــن أيــضا إجــراء الدراســات االستقــصائية بالعينــة يف القطــاع اخلــاص، حيــث يكــون   -٢٢
ــذيون يف ع  ــديرون تنفي ــون م ــة عــشوائية مــن مؤســسات األعمــال   اجمليب والغــرض مــن هــذه  . ين

وقـد أشـارت    . األدوات هو قياس تـواتر وأثـر ممارسـات الفـساد يف قطـاع مؤسـسات األعمـال                 
ــائج دراســة استقــصائية أجريــت بإشــراف مكتــب املخــدرات واجلرميــة مــن جانــب مكتــب       نت

 مــن جممــوع أفــراد  يف املائــة١٠ إىل أن مــا يقــرب مــن ٢٠٠٦يف عــام  )٤(اإلحــصاء يف نيجرييــا
ولـدى قـصر النتـائج علـى        . العينة كان عليهم أن يدفعوا رشـوة يف الـسنة الـيت سـبقت الدراسـة               

مؤسسات األعمال اليت كان لديها على األقل اتصال واحـد مـع مـسؤولني عمـوميني يف الـسنة       
ىل اليت سبقت الدراسة، ارتفعت نسبة أولئك الذين تعني عليهم الضلوع يف ممارسـات الفـساد إ   

وأبلغت املؤسسات اليت أجريت معهـا املقـابالت، أهنـا عنـدما كانـت تتعامـل مـع         .  يف املائة  ٣٤
 يف املائـة  ٤٠حتقيقات الشرطة أو خمالفات املرور كان يطلب منها أن تدفع رشوة يف أكثر مـن        

وكـذلك، لـدى ختلـيص البـضائع يف اجلمـارك، كانـت النـسبة               ). ٣انظر الـشكل    (من احلاالت   
 ٣٥ما يقـرب مـن      ( مؤسسات األعمال اليت طلب منها أن تدفع رشوة نسبة مرتفعة            املئوية من 
  ). يف املائة١٩(، بينما سجلت أخفض النسب املئوية خبصوص احملاكم )يف املائة

خـالل بقواعـد الـسلوك      إلوتربز هذه الدراسة وغريها من الدراسـات املـشاهبة أحـوال ا             -٢٣
ــام   ــة بــني القطــاعني اخلــاص والع ــة بــني     . يف العالق ــا زالــت أشــكال الفــساد يف جمــال العالق وم

القطاعني اخلـاص والعـام غـري مستكـشفة إىل حـد بعيـد، باسـتثناء بعـض األشـكال البدائيـة مـن                  
ومـا زال   . الفساد يف القطاع اخلاص، مثـل حـاالت االخـتالس مـن جانـب مـوظفي الـشركات                 

  .الفساد يف القطاع اخلاص ميثل موضوعا غري مستكشف إىل حد بعيد

                                                                    
  اللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملالية مؤسسات األعمال بشأن اجلرمية والفساد والوعي بوجوداستقصاء"  )4(  

اللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية املكتب الوطين لإلحصاءات و(، "ر إحصائيتقري: ٢٠٠٧يف نيجرييا، 
  .)٢٠١٠، واملالية
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   ٣الشكل 
النسبة املئوية من مؤسسات األعمال اليت تعني عليها أن تدفع رشاوى، بني تلك اليت قامت 

  بأداء عمليات خمتارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

    الدراسات االستقصائية بشأن موظفي احلكومة  - جيم  
ثريا مــا تــستهدف الدراســات االستقــصائية األخــرى املــوظفني العمــوميني مباشــرة، وكــ     - ٢٤
ــتر ــات  كّ ــى جمموع ــز عل ــضاء  معّين ــشرطة والق ــل ال ــصاءات إىل مجــع    . ة، مث ــذه االستق ــي ه وترم

املعلومات عن شروط عمل املوظفني احلكوميني، وذلك بغية الوقوف علـى املمارسـات الـضعيفة           
وتتسم املعلومات عن ممارسات التوظيف والترقية والتنقـل وتـواتر          .  الضعف أمام الفساد   َمواطنو

يب وحوافز العمل والرواتب والرضا الوظيفي بأمهية حامسـة يف صـوغ الـسياسات والتـدابري              التدر
  .يف جمال اخلدمة املدنية، ال سيما عندما تقترن باملعلومات عن جتارب الفساد

ــو  -٢٥ ــدة فّوت ــصائية رائ ــراق     )٥(ر دراســة استق ــوطين يف الع ــا مكتــب اإلحــصاءات ال ــام هب ق
ــة   إب ــراف مكتــب املخــدرات واجلرمي  مثــاال للمؤشــرات الــيت ميكــن استخالصــها مــن هــذه       ش

  .الدراسات
 يف املائة من موظفي اخلدمة املدنيـة عرضـت          ١٠فقد كشفت هذه الدراسة عن أن حوايل          -٢٦

ولـدى تفـسري هـذه النـسبة، ينبغـي أن يؤخـذ يف              . عليهم رشوة خالل الشهور اإلثين عـشر الـسابقة        
                                                                    

 لدى موظفي اخلدمة املدنية يف النـزاهة األولية من الدراسة االستقصائية الرائدة عن شروط العمل والنتائج )5(  
حصاء وتكنولوجيا إلاجلهاز املركزي ل ومكتب املخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،(العراق 

  .)٢٠١٠، املعلومات

 اخلدمات/اشتراء القطاع اخلاص للبضائع
اتصال باحملكمة

 تسجيل مركبة آلية
 أذون اإلقامة والعمل
 وثائق مرور املركبات

 اخلدمات/العام للبضائعاشتراء القطاع 
 تراخيص مؤسسات األعمال

 الصحية/اللوائح البيئية
 ختليص البضائع يف اجلمارك

حتقيقات الشرطة
 خمالفات املرور

شوةمل أدفع ر
ال أدري
دفعت رشوة
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مهام غري متجانـسة، داخـل الـوزارة نفـسها، وأهنـم غـري         االعتبار أن موظفي اخلدمة املدنية ميارسون       
 أدنـاه يـبني مـثال أن تـواتر التعامـل مـع اجلهـات        ٤فالـشكل   . معرضني لنفس مستوى التأثر بالرشوة    

. اخلارجية ميكن أن يكون له أثر بالغ على مدى تعـرض مـوظفي اخلدمـة املدنيـة ملمارسـات الفـساد         
ت خارجيـة، ال سـيما مـع الـشركات اخلاصـة، يتعرضـون              فاملوظفون الذين يتعاملون يوميا مع جها     

 يف املائة مـن املـوظفني ذوي االتـصاالت اليوميـة            ٢٠فهنالك حنو   . أكثر من غريهم لعروض الرشوة    
. مع الشركات اخلاصة تلقوا على األقل عرضا واحدا للرشوة خـالل الـشهور اإلثـين عـشر الـسابقة                

 لديهم اتصاالت أسبوعية أو شهرية مع اجلهـات         نلذيويتراجع عرض الرشوة بالنسبة إىل املوظفني ا      
  .اخلارجية، أو ليس لديهم أي اتصاالت على اإلطالق

  
  ٤الشكل 

  عشر السابقة،  موظفو اخلدمة املدنية الذين عرضت عليهم رشوة خالل الشهور اإلثين
  جهات خمتارةحبسب تواتر التعامل مع 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

 كل هذه األمثلة، فإن من شأن الُنُهج القائمـة علـى األدلـة الـيت تقـّيم مـدى                    وكما تبني   -٢٧
 التــأثر بــه أن تــوفر معلومــات قّيمــة مــن أجــل وضــع سياســات مكافحــة َمــواطنالفــساد وحتــدد 
بيد أن األمـر مـا زال حيتـاج إىل مواجهـة حتـديات منهجيـة هامـة لكـي تقـوم              . الفساد ورصدها 

  .نةهذه الُنُهج على أسس علمية متي
    

    االستنتاجات والتوصيات  -خامسا  
تتسم املعلومات العلمية املفصلة والواضحة عن الفساد بأمهية حامسة يف وضـع سياسـات               -٢٨

وعلـى النقـيض مـن      . وتدابري مكافحـة الفـساد القائمـة علـى األدلـة وتنفيـذها ورصـدها وتقييمهـا                
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وكمـا  . يف سـبيل مكافحـة الفـساد      ذلك، فإن نقص املعلومات الدقيقة والعلمية ميثـل عائقـا هامـا             
ق رئيـسي وهـو أننـا ال نـدري كيـف            مثـة معـوّ    : "(...)مون مـؤخرا  -صرح األمني العام بان كي    

عـسانا أن نفعـل اآلن       وكل ما .  وهي ضرورة حامسة يف كفاحنا ضد عدو خفي        -نقيس الفساد   
ن بقيـاس   ولكـن قيـاس املفهـوم أشـبه مـا يكـو           . هو أن نقيس مفهوم الفساد مـن منظـور اجلمهـور          

ت فيه ومن شأن تكوين كتلة من املعارف الدقيقة بشأن موضوع قلّ. الدخان بدال من رؤية النار
فإذا استطعنا أن حنسب .  فهمه أن تسلط املزيد من الضوء على الصفقات املشبوهة         البحوث وقلّ 

. الفـساد التضخم والناتج احمللي اإلمجايل، فإنه لن يتعذر علينا وضع مقياس علمـي وفعـال لقيـاس             
وكلما تعمقت املعارف وانتشرت، فإهنـا ختلـق الظـروف املالئمـة للتغـيري، ممـا ميكــّن احلكومـات                    

  )٦(".وغريها من أصحاب املصلحة من وضع سياسات قائمة على األدلة
وباإلضــافة إىل بــضعة أمثلــة عــن الدراســات االستقــصائية املوثقــة يف هــذا التقريــر، مثــة     -٢٩

. ال قيـاس الفـساد، علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل علـى الـسواء        هيئات أخـرى ناشـطة يف جمـ       
فعلى الصعيد الوطين، أعطى إنشاء ومنو هيئات مكافحة الفساد دفعـة جديـدة للطرائـق الكميـة                 

وعلــى الــصعيد الــدويل، قــدمت منظمــات متعــددة تقــديرات وقامــت بتجميــع  . لتقيــيم الفــساد
اسات االستقصائية التشخيصية للفـساد الـيت       ومن بعض األمثلة على ذلك، الدر     . وثائق منهجية 

ــيت أجراهــا مكتــب املخــدرات           ــدويل، والدراســات االستقــصائية للفــساد ال ــام هبــا البنــك ال ق
  .واجلرمية، واملنشورات املنهجية اليت أصدرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

معياريـة  ورغم كل هذه املبادرات، ليس هنالك مـن منهجيـة موحـدة لتوليـد قياسـات                   -٣٠
والــُنُهج املتبعــة حــىت اآلن مل تتــرجم إىل جهــاز  . يعــّول عليهــا لقيــاس الفــساد وقابليــة التــأثر بــه 

، كمــا أن )يــشمل املفــاهيم والطرائــق واألدوات االستقــصائية واملؤشــرات (إحــصائي معيــاري 
ينـة  فقد تـؤدي دراسـتان استقـصائيتان بالع       . نقص املعايري ميكن أن يسفر عن نتائج خميبة لآلمال        

جتريان يف نفس البلد ويف نفس الفترة الزمنيـة إىل نتـائج متفاوتـة جـدا بـسبب اعتمـاد خيـارات                      
  .منهجية خمتلفة

وإزاء هذه اخللفيـة، لـيس مـن الـضروري فحـسب وإمنـا مـن املمكـن أيـضا البنـاء علـى                          -٣١
  لتوليـف وحتـسني الطرائـق    املاضـي واحلاضـر  يفأساس التجارب املكتسبة والدروس املستخلصة      

القائمة على األدلة، ومن مث توليد رصيد من املعارف املشتركة والسليمة علميا من أجـل تقيـيم         
وميكن حتقيق ذلك بتشجيع حوار علمي دويل لتوليف الُنُهج املنهجيـة القائمـة وإعـداد               . الفساد

 ومـن شـأن هـذا احلـوار       . الوثائق املنهجية، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهيـة واملمارسـات الفـضلى           
                                                                    

  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢ أمام املؤمتر التدشيين لألكادميية الدولية ملكافحة الفساد، فيينا، مالحظات )6(  



 

V.10-5691513 

 

CAC/COSP/WG.4/2010/4

أن ينهض أيضا بـإجراء املزيـد مـن البحـوث يف تلـك اجملـاالت ويف تلـك األشـكال مـن الفـساد                      
وهي تشمل تقيـيم الفـساد      . اليت ما زالت التقييمات القائمة على األدلة فيها يف مراحلها األوىل          

  يف القطاع اخلاص أو تقييم تلك األشـكال مثـل االخـتالس والفـساد يف أرفـع املـستويات والـيت                    
  .نةلها الدراسات االستقصائية التقليدية بالعّيتشم ال
 فيما إذا كان مـن املالئـم        أن ينظر يود    الفريق العامل  عللسعيا إىل حتقيق هذه الغاية،      و  -٣٢

ــة     ــين باملخــدرات واجلرمي ــب املع ــف      أن يوصــي املكت ــدوليني لتولي ــن اخلــرباء ال ــق م ــشاء فري بإن
ولعـل الفريـق    .  التـأثر بـه    َمـواطن األدلة وحتديد   التجارب يف جمال تقييمات الفساد القائمة على        

العامل يود أيضا أن يوصـي املكتـب بـصوغ اختـصاصات فريـق اخلـرباء الـدوليني، لكـي يوافـق                      
وينبغي أن حتدد هذه االختصاصات األنشطة، والنـواتج        . عليه الفريق العامل يف اجتماعه املقبل     

ــة، وطريقــة الع   ــة، واملواعيــد الزمني ــزة للخــرباء، وعــضوية   الوســيطة والنهائي مــل، واملالمــح املمي
ــل   ــات التموي ــق، ومتطلب ــاء       . الفري ــن علم ــدوليني م ــق اخلــرباء ال ــب أن يتكــون فري ــن املرتق وم

ومــن املرتقــب أيــضا أن . وإحــصائيني وبــاحثني هلــم خــربة مباشــرة يف إجــراء تقييمــات الفــساد 
وتطـوير الطرائـق    يتعاون الفريـق وينـسق عملـه مـع مبـادرات دوليـة أخـرى تـسعى إىل تـشجيع                     

  .القائمة على األدلة لتقييم الفساد
 


