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الفساد في المنطقة 
العربية

كندة حتر

المستشارة ا�قليمية

للمنطقة العربية

الشفافية الدولية

��������	 
����� 
����� 
���
������ �� ��������	
������������  ��� !"��#��$�	 %��&� '��� ��(�$��)�*���+,�-�
���� ��.
/0"��1�����1���	�23

3405��(67
��3��	 
����8�	�
���%�,� ���"�9	
�:;��	 �)/��� �"�	 
����8�	3 
�	<,�	 ����$� =/�
��3��)�
���$�	 
0>,��	 ��?@3��
/���A

��>�/�B�C��	3 D&�� E����6�	 E4���	 EF�,6� EF��G	 E
�
>8&� ��
��3��	 
����8�	�)$�H	�� #��3A

�2�����	 -����� �I;� JKL
������	 �"�3��� �8&
�
��/$��	 =/� M�N��	 O�3 �,L��	 
�	<,�	 P�+& -�:	��
�#��� 
�&�&�0�	 Q��8��	 <�	�� %�8&2����H�����	
�@�>7 �� �����	@����	
������	@�>7 �����$"�	
������	-	������	 ��
�&��&R	
��:����	 �����	



����������

�

الفساد  في  المنظقة  العربية 

سنوات، فإن الرغم من التغيرات السياسية التي ھزت المنطقة العربية قبل ست  على 
ل9ف8ت من العقاب لم يشھد أي حداً تكافح البلدان العربية الفساد وتضع ن أا&مل في 

غالبية البلدان العربية أخفقت في الوفاء ن إفالعكس من ذلك ،  على. تقدم حتى ا:ن
ويفسر . الشعب في بناء نظم ديمقراطية تسمح بمزيد من الشفافية والمساءلةراده إب

مؤشر  الفشل في  مكافحة الفساد اKنخفاض الحاد في معظم البلدان العربية في
وھو معدل  ، 50من قل أفي المئة من ھذه  الدول  90فقد سجلت  ، 2016الفساد لعام 

 ىعلالعربية المتحدة وقطر من البقاء فوق المتوسط ، مارات اXبينما تمكنت  ،الرسوب
.الرغم من انخفاض درجاتھما
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 -  الوضع العربي العام بعد موجة التغيير
ا�يجابيةمن الدول 

:تونس 

بعض اتخذت فقد  .في المؤشرقلي8ً التي تحسنت جداً البلدان القليلة  أحدتعد تونس  
مثل تمرير قانون الوصول إلى  ،الماضيلمكافحه الفساد في العام الجادة الخطوات 

المبلغين وقانون حماية ، )المنطقةفي تقدمية أكثر القوانين  والذي يعد أحد(المعلومات، 
 .الفسادلمكافحة استراتيجية وطنيه واعتماد ، عن المخالفات

Xكما. ھناك مجال جيد لقيام المجتمع المدني بدور في المساءلةذلك، إلى ضافه با 
للمحاكم المالية يسمح للمحكمة بالتحقيق في قضايا الفساد  اعتمد البرلمان قانوناً 

.الكبرى
يسمح لمن تورطوا في فساد الذي ' المصالحة'قانون مؤخراً ومع ذلك اعتمدت تونس 

مكانية إوھو ما يرسل بدوره رسائل سلبية توحي ب ،في  الماضي باXف8ت من العقاب
.دون معاقبةبأن يكون الفرد فاسداً 

من  من الدول السلبية

 بالسلطةتحتفظ ا&سر الحاكمة فما زالت المؤشر،  فيتراجعت دول الخليج قد ل 
وK يوجد مجتمع مدني نشط ، ةمضطھدوالحريات العامة ، السياسية واKقتصادية

مستويات قليميه اXوقد رفعت المشاركة العسكرية لھذه الدول في اKئت8فات . مستقل
  .السرية والغموض في النفقات العامة وميزانيات الدولة

وقد . نقاط 10المؤشر العام ھذا العام بمقدار في اKنخفاض ا&كبر قطر  سجل ترتيبو
Kستضافه ا&صوات شراء تورطت الب8د في فضائح الفساد في الفيفا ، وخاصه حول 

.إلى انتھاكات حقوق اXنسان للعمال المھاجرينضافه ، با2022Xالعالم س أك
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الوضع العربي العام بعد موجة التغيير
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، المحاكم ھي ا�سوأ 
والشرطة ليست أفضل 

:بكثير
ممن كانت له  3من  1 

قضية بالمحاكم قد دفع 
.رشاوى

ممن كانت له  4من  1 
 دفعقد مع الشرطة قضية 

.رشاوى

ضحايا الفساد إسكات يتم  
.بالترھيب

لدفع  ممن اضطر 5من  1 
عن القضيةأبلغ رشاوى 

ممن أبلغ عن ذلك  5من  2 
.يتم معاقبته

من اKنتقام إذا يخاف ٪ 30
.الفسادعن أبلغ 
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الفساد في قطاع الدفاع

*PRESS RELEASE SAT 28 NOV 15
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فلسطين
باKحت8لالفساد في فلسطين يتأثر بشدة  - 

 -  K فلسطينفي الفساد إدراك توجد نتائج مؤشر

مناسب للحوكمة والمؤسساتنظام K يوجد  - 

ضعف السلطات المنتخبة - 

منظمات المجتمع المدني في فلسطين ھي  - 
سد الثغراتعلى  تاريخياً قادرة ومؤسسات قوية 

من ) أمان(اKئت8ف من أجل النزاھة والمساءلة  - 
حصلت على  -الدولية لشفافية اأقدم فروع منظمة 

2006اKعتماد الكامل في عام 

وغزةرام هللا  -ن ان رئيسامكتبلدى أمان  - 

AMAN – TI Palestine 

:مكافحة الفساد في فلسطين

لتعزيز الشفافية مؤسسة قيادية في إطار العمل المدني 
في الموازنة العامة

إلى ) مركز الدعوة والمشورة القانونية(يھدف مركز أKك 
مكافحة الفساد من خ8ل تقديم الدعم والمشورة القانونية 

للضحايا والشھود على الفساد والمبلغين عن المخالفات 
أفعالھمللمساعدة في محاسبة ا&شخاص عن 
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AMAN – TI Palestine 
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