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ي قياس الفساد

الرشوة ومحاربتها فز
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اإلطار العام لقياس الفساد
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Åامات األممية ز :االلن 

Å فساد من اتفاقية األمم المتحدة لمحاربة الفساد، جمع المعلومات المتعلقة بال61المادة

وتبادلها وتحليلها ؛

Å 16.5من أهداف التنمية المستدامة، خصوصا الغاية 16الهدف

Å ي منحها الدستور و القانون
للهيئة ؛46.19المهام الت 

Åالمساعدة عىل فهم الفساد و تحديد مظاهره و أشكاله؛

Åاته؛ المساعدة عىل الكشف عن طبيعة الفساد و مدى انتشاره و قياس تأثنر

Åوتتبعها وتقييمها؛المساعدة عىل وضع سياسات عمومية لمكافحة الفساد

Å ز الدول فيما بينها و داخل محيطها االقليمي .مقارنة مستويات الفساد بير



صعوبات قياس الفساد
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Åة ، فساد إداري)ظاهرة مركبة و متغنر ، فساد صغنر ؛...( فساد كبنر

Åاز)لها عدة مظاهر و تأخد عدة أشكال ز ؛....( الرشوة، استغالل النفوذ، االبن 

Å ز ة؛بها عدد كبنر من المتدخلير ة أو غنر مباشر سواء بطريقة مباشر

Å ز الدول)ال يتم التعامل معه بنفس الطريقة ز و االجراءات بير (اختالف القوانير

Åألن ضحاياه ال يستطيعون الكشف عنه بسهولةذات طبيعة خفية.

تعدد طرق و مناهج قياس الفساد



قياس الفسادمنهجيات
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الفئات المستهدفة ماذا نقيس؟ 

األش×
المقاوالت ×
اء× الخنر

أو االنطباعقياس اإلدراك×
قياس التجربة×
مكافحة تقييم فعالية و نجاعة السياسات العمومية ل×

الفساد
قياس التأثنر ×
قياس المخاطر×

الطرق المستعملة األدوات المستعملة

ة× المباشر
ة× غنر المباشر

ات المركبة× المؤشر
البحوث الميدانية -المسوحات-االستقصاءات×
المعطيات االحصائية الحكومية×
النماذج اإلحصائية×
خريطة المخاطر×



قياس الفسادمنهجيات
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ة الطرق المباشر

د المبلغ عنها، مثل حاالت الفسا)جمع المعلومات المستندة إىل األدلة حول الفساد وتشمل البيانات الرسمية ×

ز  ي تم ضبطها، عدد المدانير
(  ,,,عدد الحاالت الت 

 من تصورات الفساد، وتشمل×
ً
التجربة البحوث الميدانية القائمة عىلقياس التجارب الفعلية للفساد، بدال

ز للسكان) ي تجمع البيانات عن تجربة عينات تمثيلية من عدد معير
.(الت 

ة الطرق غنر المباشر

.  ال تقيس الحدوث الفعىلي للفساد، وإنما تستند إىل أساليب التقييم األخرى×

ات× ز مجموعة متنوعة من البيانات اإلحص" مسوحات لالستطالعات"مركبة أو تعتمد مؤشر ي تجمع بير
ائية فز

. مؤشر واحد

اء × ي )تقييمات خنر
اء تقييم اتجاهات وأنماط الفساد فز ز أو حيث ُيطلب من مجموعة مختارة من الخنر  بلد معير

(مجموعة من البلدان

 من المستويات×
ً
ي تركز عىل مستويات الفساد المتوقعة بدال

.  الفعليةأنواع أخرى من االستطالعات الت 



ي قياس الفساد
ي -تجربة الهيئة فز

اإلطار القانونز
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اهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ع46.19ينص القانون رقم  ز ىل إحداث المتعلق بالهيئة الوطنية للنز

:اد ومحاربتهمرصد تخول له مهام الرصد واإلحصاء والتشخيص فيما يخص القضايا المرتبطة بالفس

ز العام والخاص وتقييم× ي القطاعير
انعكاساتها؛تتبع ودراسة مختلف أشكال ومظاهر الفساد فز

ز العام والخاص، والعمل ع× ي القطاعير
ىل إعداد قواعد معطيات وطنية حول مظاهر الفساد فز

تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛

يم درجة القيام بدراسات وأبحاث ميدانية من أجل تشخيص مظاهر الفساد، والعمل عىل تقي×

تطورها وآثارها؛ 

ي مجال×
اتيجيات والسياسات العمومية فز اهة والوقاية من تتبع وتقييم فعالية وتأثنر االسن  ز النز

ي هذا المجال؛ 
الفساد ومكافحته، ومواكبة التدابنر المتخذة فز

ز االع × ات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته، مع األخذ بعير ات إرساء مؤشر تبار المؤشر

.الدولية المتعلقة بتدابنر الوقاية من الفساد ومكافحته



8

Åي مؤشر واحد
تستند إىل جمع مصادر متعددة من المعطيات االحصائية فز

Åاء واستطالعات ي الغالب من تقييمات الخنر
ات فز ستمد هذه المؤشر

ُ
التصورات ت

ات البديلة والمؤشر
Åي بعض األحيان تقيس الفساد عن طريق قياس أبعاد أخرى متعلقة ب

استقالل فز
وقراطية  و حرية  ر الفساد يجعلها أدوات لقياس مخاطمما ..التعبنر القضاء و البنر

أكنر منها لقياس الفساد

نقاط الضعف نقاط القوة

تتأثر بمدى توفر المعطيات
ن سنة تتغنر م)مصادر المعطيات األولية قد تكون غنر قارة 

(ألخرى
لبعضقد تكون مصادر المعلومات غنر مستقلة عن بعضها ا
ي بعض األحيان ألجندات المؤسسة المصد

رةقد تخضع فز
اء لتأثنر موقفهم ال ي بعض األحيان يخضع الخنر

شخصي فز
اء عىل معلومات كافية حول الدول قد ال يتوفر الخنر
ي مكاف

ي بعض األحيان ال تقيس جهود الحكومات فز
حة فز

الفساد

ز الدول مقارنة بير
ي 
مقارنة التطور الزمتز

ة قياس مجموعة من األبعاد المرتبط
بالفساد

ز االعتبار هوامش الخط أتأخد بعير
ي غالب األحي

انتكلفة ضعيفة فز

ي قياس الفساد
ات الدولية-تجربة الهيئة فز المؤشر



ي قياس الفساد
ات الدولية-تجربة الهيئة فز المؤشر
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ات الدولية تعمل من خاللها عىل :قامت الهيئة بإعداد قاعدة بيانات للمؤشر

مي و القاريتتبع تطور ترتيب المغرب و تنقيطه سنويا، عىل المستوى الدوىلي و االقلي×

ي المغرب و مدى تأثنر السياسات العمومي×
ة لمحاربته إعداد تشخيص أوىلي لوضعية الفساد فز

عىل ترتيبه و تنقيطه

وى هاته دراسة تأثنر السياسات العمومية لمكافحة الفساد عىل تنقيط المغرب عىل مست×

ات المؤشر
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عالقته بالفساد نوع المؤسسة المصدرة المؤشر 

قياس الفساد مؤشر مركب منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد 

قياس الفساد مؤشر مركب البنك الدوىلي  ات الحوكمة  ةالعالمي( الحكامة)مؤشر

 فرعي خاص بالفساد
مؤشر مؤشر مركب برتلمسانمؤسسة  للتحول برتلسمانمؤشر 

 فرعي خاص بالفساد
مؤشر مؤشر مركب وع العدالة العالمي  مشر مؤشر سيادة القانون 

 فرعي خاص بالفساد
مؤشر مؤشر مركب ب  غجامعة  غوتنز أنماط الديمقراطية 

 فرعي خاص بالفساد
مؤشر مؤشر مركب إيكونوميستوحدة معلومات مجلة  مؤشر الديمقراطية 

قياس الفساد ي 
بحث ميدانز منظمة الشفافية الدولية المقياس العالمي للفساد 

 فرعي خاص بالفساد
مؤشر مؤشر مركب المنتدى االقتصادي العالمي  مؤشر التنافسية العالمية 

 فرعي خاص بالفساد
مؤشر مؤشر مركب ابراهيممو مؤسسة  امؤشر إبراهيم للحكامة بإفريقي

 فرعي خاص بالشفافية
مؤشر مؤشر مركب وع  اكةمشر الموازنة الدوليةششر مسح الموازنة المفتوحة

 فرعي خاص بالفساد
مؤشر مؤشر مركب معهد السالم و االقتصاد ي   السالم االيجانر

مؤشر

 فرعي خاص بالفساد
مؤشر مؤشر مركب البنك الدوىلي  مؤشر سهولة األعمال

ي قياس الفساد
ات الدولية-تجربة الهيئة فز المؤشر
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ي قياس الفساد
ات الدولية-تجربة الهيئة فز المؤشر



ات الدولية بعض خالصات تحليل المؤشر
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ي خان ة البل ×
ي مؤشر إدراك الفس اد، م ا زال يوج د فز

دان الت ي تع رف رغ م التحس ن الطفي ف ال ذي عرف ه تنقيط ه فز

استفحاال له ذه اآلفة

ة تطور تنقيط المغرب و ترتيبه بعدم االستقرار سواء انخفاضا أو ارتفاعا× ت وثنر ز تمنر

ي تنقيطه إال أن هذا ال ×
ي بعض األحيان رغم تسجيل المغرب لتحسن فز

ي اليواكبهفز
ي أن تحسن فز

تيب، مما يعتز ن 

؛  هناك دوال كان وضعها أسوأ استطاعت بدل مجهودات أكنر

ق األوسط و شم× ي منطقة الشر
ات فز ال افريقيا؛يحافظ المغرب تقريبا عىل نفس الوضع عىل جميع المؤشر

ي هناك دول استطاعت أن تبدل مجهودات أكنر عىل مستوى مكافحة الفس×
ي وقت عىل المستوى االفريق 

اد فز

أقل؛

ه م ن خان ة ال دول تنقي ط المغرب ع رف ع ىل العم وم تط ورا ضعيف ا، لم يص ل إىل المستوى ال ذي يس مح بانتش ال×

ي مكافح ة الفس اد غي  ر كافي ة وغي  ر فعال ة
الت ي م ا زال ت مجهوداته ا فز

ي والقطاع ات ا×
ز ته م النظ ام القضان  لعمومي ة القطاع ات األكث ر عرض ة للفس اد حس ب إدراكات المستجوبير

لمان واألحزاب السياس ية والقط اع الخ اص واإلعالم والنر
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لي ة إلعداد انطالقا م ن ق راءة دقيق ة للمنهجي ة الت ي اس تخدمتها منظم ة الش فافية الدو ×

تائ  ج بدراس  ة تس  ىع م  ن خاللها إىل تحلي  ل عمي  ق للنمؤشر إدراك الفس اد، قامت الهيئة

ات الفرعي ة الت  ي حص  ل عليه  ا المغرب، بن اء عىل ق راءة تحليلي ة، كمي ة ونوعي ة، للمؤشر 

يلي ة وضعي ة المستقاة م ن المصادر المختلفة المعتمدة والت ي تغط ي بياناته ا التفص

المغرب

ي تعتمد لتنقيط المغرب(همت الدراسة أرب  ع مصادر ×
ز سبعة مصادر الت  ي )من بير

الت 

ي تتكون من 
 فرعي 70تتوفر بشأنها معطيات و الت 

مؤشر

ي لها تأثنر عىل ت×
ات الفرعية الت  نقيط المغرب الهدف من هذه الدراسة هو تحديد المؤشر

ات و قياس درجة هذا التأثنر  .و ترتيبه عىل هاته المؤشر

سادمؤشر إدراك الفقراءة تفصيلية لمنهجية 



BTIبرتلسمانمؤشر التحول الصادر عن مؤسسة .×

تصنيف المخاطر للبلدان، الصادر عن وحدة التحريات االقتصادية لمجموعة ×

 EIUاإليكونيميست

(Insight Global)تصنيف المخاطر للبلدان الصادر عن وكالة ×

(V-Dem )أنماط الديمقراطية×

وع العالمي لسيادة القانون× اء الصادر عن المشر WJPمؤشر استطالع آ راء الخنر

ز الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي × WEFاستطالع آراء التنفيذيير

PRSالدليل العالمي لمخاطر البلدان الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية×

سادمؤشر إدراك الفقراءة تفصيلية لمنهجية 
:الفسادادراكمؤشر عىلالمغربتصنيفالحتسابالمعتمدةالمصادر



ي تغطي المغرب
ات)تحديد مصادر البيانات الت  ات الفرعية/المؤشر (و المؤشر

ي تتوفر بيانات بشأنها 4
WEF,BTI,WJP,V-DEMمصادر الت 

ات و  ات الفرعية تصنيف المؤشر ا لثالثة مستويات من ال-المؤشر
ً
عالقة أو التأثنر وفق

.تأثنر غنر مباشر -3/ تأثنر متوسط -2/ تأثنر مباشر -1: مع ظاهرة الفساد

ات الفرعية عىل مستو  ات و المؤشر ات السنوية بالنسبة للمؤشر ى احتساب التغنر
ات تيب، وكذا معدل هاته التغنر التنقيط و الن 

ه المحتمل عىل ظاهرة الفساد، والفن   ، ومستوى تأثنر  فرعي
ي تصنيف كل مؤشر

ة الت 
يغطيها، و تنقيط، وترتيب المغرب، و شعة تطوره

ها عىل الفساد من جهة و د ات الفرعية حسب درجة تأثنر رجة مصفوفة تقييم للمؤشر
ها عىل تنقيط المغرب و ترتيبه من جهة أخرى تأثنر

سادمؤشر إدراك الفقراءة تفصيلية لمنهجية 



دمؤشر إدراك الفساقراءة تفصيلية لمنهجية 

16

1الفئة 2الفئة 3الفئة 4الفئة 5الفئة 6الفئة

تأثنر مباشر  29 0 2 6 5 2 14

تأثنر متوسط 15 4 2 3 2 1 3

تأثنر غنر مباشر  26 10 6 1 0 3 6

14 10 10 7 6 23

ي جدا إ  الفرعي من االيجانر
ي جداتطور تنقيط المغرب و ترتيبه عىل هذا المؤشر ىل السلتر
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ات المبنية عىل البحوث الميدانية أدوات مهمة للغاية لقياس التجارب المبا× ة لظاهرة الفسادتعتنر المؤشر .شر

ي ذلك حاالت الفساد غنر المب×
ورية لقياس مدى انتشار الفساد ، بما فز لغ عنها ، البحوث الميدانية ضز

.ولتحديد عوامل الخطر ، وديناميكية الفساد والسياق الذي يحدث فيه

ي معالجة الفساد الصغنر ×
كات ذات قيمة فز ز والشر ز المواطنير ويمكن أن تكشف ، تعتنر البحوث الميدانية بير

ى ء ما حول قضايا الفساد الكنر ي
كات ، عن شر .عىل األقل بالنسبة للبحوث الميدانية للشر

РЛЎЮϜ АϝЧж ϢмЧЮϜ АϝЧж

أجوبة األشخاص ال تتمز دائما بالدقة المطلوبة
ي األرقام عن طريق منهجية اخت

يار قد يتم التحكم فز
العينة

ي غالب األحيان
مكلفة فز

ي بلد ما
قد تتأثر بمستوى حرية التعبنر فز

ي وسائل االعالم
قد تتأثر بمدى صدى الفساد فز

ات أكنر دقة مؤشر
تمكن من قياس التجربة و االدراك و 

االنطباع
تمكن من فهم أعمق لظاهرة الفساد

تمكن من فهم توجهات الرأي العام حول
الفساد

ي قياس الفساد
ي -تجربة الهيئة فز

البحث الوطتز



ي قياس الفساد
ي -تجربة الهيئة فز

البحث الوطتز
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ي حول الفساد إىل
 :يهدف البحث الوطتز

ز مع الفساد سواء من خالل التجربة أو اإلدراك؛ × دراسة تفاعالت المواطنير

ا عىل أرض توفنر المعطيات واألدوات لتقييم السياسات العمومية لمحاربة الفساد ومدى انعكاسه×

الواقع؛

ات لتتبع تطور ظاهرة الفساد وسياسات مكافحته× توفنر مجموعة من المؤشر

ات المعتمدة لقياس الهدف  ي من قياس المؤشر
من أهداف التنمية المستدامة16كما سيمكن البحث الوطتز

ة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما16.5الغاية  :الحد بدرجة كبنر

نسبة األشخاص الذين اتصلوا مرة واحدة عىل األقل بمسؤول حكومي ودفعوا رشوة16.5.1المؤشر ×

، أو طلب منهم أولئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة، السابقة خالل  السابقة شهرا12لمسؤول حكومي

ي اتصلت مرة واحدة عىل األقل بمسؤول حكومي ودفع16.5.2المؤشر ×
ت رشوة نسبة األعمال التجارية الت 

السابقةشهرا12إىل مسؤول حكومي أو طلب منها أولئك المسؤولون الحكوميون دفع رشوة، خالل 



ي قياس الفساد
ي -تجربة الهيئة فز

البحث الوطتز
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ي حول الفساد
البحث الوطتز

2022 2014 السنة

األش، المقاوالت، مغاربة العالم األش الفئة 
المستهدفة

قياس التجربة، قياس االدراك، تقييم السياسات
العمومية لمحاربة الفساد

قياس التجربة، قياس االدراك األهداف

مغاربة العالم1000مقاولة، 1000أشة، 5000 أشة5000 حجم العينة
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نسبة األشخاص الذين يضعون الفساد ضمن ثالث اهتماماتهم األوىل؛×

(د جداغنر فاسد أو أقل فساد، متوسط، فاس)نسبة األشخاص حسب مستوى إدراك الفساد ×

ز × تير ز األخنر ز /نسبة األشخاص حسب مستوى إدراك الفساد خالل السنتير ز السنتير  المقبلتير

ي نفس المستوى، ارتفع)
ي فز

(انخفض، بق 

ة12نسبة األشخاص الذين واجهوا حالة فساد خالل × شهرا األخنر

نسبة األشخاص الذين قبلوا حالة فساد×

ات يتم احتسابها حسب النوع، الفئة العمرية، الفئة االجتماعية، االقا مة، نوع السكنكل هاته المؤشر

ي حول الفساد
ات المعتمدة-البحث الوطتز بعض المؤشر
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ي حول
الفسادبعض نتائج النسخة األوىل للبحث الوطتز

النتائج ات المؤشر

22,4% ىلنسبة األشخاص الذين يضعون الفساد ضمن ثالث اهتماماتهم األو

غنر فاسد أو أقل فساد27,4%
متوسط43,8%
فاسد جدا28,7%

نسبة األشخاص حسب مستوى إدراك الفساد

40,7% ة12نسبة األشخاص الذين واجهوا حالة فساد خالل  شهرا األخنر

31,6% ة12خالل نسبة األشخاص الذين قبلوا حالة فساد شهرا األخنر

%(22.8%)45،1:ارتفع
ي نفس المستوى

ي فز
%  31،9:بق 
(31.5)%

%(32.1% )20،2:انخفض

ز  نسبة األشخاص حسب مستوى إدراك الفساد خالل السنتير
ز  تير ز /األخنر ز المقبلتير ي نفس المس)السنتير

ي فز
(توى، ارتفعانخفض، بق 
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ي المرتبة الخامس ة مس بوقا باالنشغاالت المتعلقة بالبطال ة والخدم ات×
الصحي ة ج اء الفس اد فز

والتعلي م والتكوين والس كن

ز ويليه ا الته رب ا×  معرف ة م ن ط رف المواطنير
ي والفس اد الرش وة تظ ل تمث ل ش كل الفس اد األك نر يتر

لضز

ي واستغالل النف وذ واالختالس االنتخانر

، م× ز ي إدراكات الفس اد ل دى األشخاص المستجوبير
تبوع  ا قط اع الصح ة يحت ل المرتبة األوىل فز

طة، واألحزاب السياس  ية، والس  لطات المحليوالباش  وياتبالدوائ  ر،  لمان، والشر ة والبلدي ات ث م ، والنر

ال وزارات

ي ال راء الشي    ع يشكالن األسباب الرئيس ية لتف ي ال×
ي المغرباإلف الت م ن العق اب والرغب ة فز

فس اد فز

لكن ه اخت ال الفس اد ه و مش كلة ش ائعة ومتك ررة وال مك ن اعتب اره ظاه رة عرضي ة أو مش كلة معزول ة و ×

بني وي
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طة أو هي المعطيات االحصائية الحكومية ، مثل تقارير الشر ز ي تركز عىل تطبيق القوانير
سلطات الت 

ات مهمة ج ز والمحاكم وهيئات مكافحة الفساد وتنتج مؤشر ز العامير ا بشأن إنفاذ القانون والمدعير
ً
د

ز والمس ز جرائم الفساد، اإلجراءات ، واألشخاص الذين مثلوا أمام المحكمة ، واألشخاص المدانير جونير

بتهمة الفساد ، 

ي تهدف أساًسا إىل اكتشاف ما إذا كانت استجابة الدولة للفساد كافية
ي هذا ا. والت 

لسياق ، توضح فز

ي البيانات المتعلقة بالتحقيقات واإلجراءات القانونية المتعلقة بالفساد التحديات
والصعوبات الت 

ي يتم إبالغ السلطات الرسمية بها
. تواجه التحقيق وإثبات قضايا الفساد الت 

РЛЎЮϜ АϝЧж ϢмЧЮϜ АϝЧж

ز ، وم وارد تعتمد عىل كيفية صياغة القوانير
ل واستقاللية سلطات اإلنفاذ ، وأسلوب عم

سلطات إنفاذ القانون ، إلخ
ة قد تعطي األرقام المعلن عنها صورة مغاير 

لواقع الفساد

ة من تستند هذه البيانات إىل مجموعة متنوع

المصادر 

ي قياس الفساد
اإلحصائيات الحكومية-تجربة الهيئة فز
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Åي تصدرها مختلف المؤسسات
وجمع المعطيات تعمل الهيئة عىل تتبع التقارير الت 

ي توفرها و تحليلها
الت 

د نسبة التلبس من عد

المكالمات

عدد حاالت التلبس 

سنويا
اكمي  عدد المكالمات الن  عدد المكالمات سنويا السنة

0,33% 63 19168 19168 2018
0,69% 117 36138 16970 2019
1,04% 164 51881 15743 2020

ي تم ضبطه
ي تلقاها الخط المباشر وعدد حاالت التلبس الت 

2020-2018ا عدد المكالمات الت 

المجموع
قطاعات

أخرى
مستخدمون

قطاع

ز  التجهنر

والنقل

قطاع

العدالة

قطاع

الصحة
وسطاء

القوات

العمومية

أعوان

الجماعات

المحلية

أعوان

ورجال

السلطة

السنة

63 3 2 3 4 4 5 10 14 18 2018
117 10 4 4 6 9 10 22 22 30 2019
164 13 6 5 7 13 16 32 26 46 2020
344 26 12 12 17 26 31 64 62 94 المجموع

ز سنوات ي تم ضبطها بير
20182020القطاعات المعنية بحاالت التلبس الت 

ي قياس الفساد
اإلحصائيات الحكومية-تجربة الهيئة فز



القضايا

المحكومة
قيد المحاكمة

التحقيق عدم

االختصاص
الحفظ

ي 
الرائج فز

البحث
المسجل

ي 
المخلف فز

نهاية السنة 

السابقة

السنة

ةعدم المتابع الرائج
21 57 9 24 2 14 73 59 141 2018
33 17 10 5 1 25 190 208 73 2019
4 16 0 17 2 13 405 231 226 2020

ز سنوات األمولقضايا غسل  20182020بير

ي قياس الفساد
اإلحصائيات الحكومية-تجربة الهيئة فز

المجموع

ي ط
ور عدد القضايا فز

ياالمحاكمة استئناف

ي ط
ور عدد القضايا فز

المحاكمة ابتدائيا

ي ط
ور عدد القضايا فز

التحقيق

ي ط
ور عدد القضايا فز

البحث السنة
922 161 144 106 511 2018
700 83 96 262 259 2019

1486 211 231 324 720 2020

ز سنوات  2020-2018مجموع القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بير
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غم أن النسبة الضئيلة من عدد حاالت التلبس مقارنة مع عدد المكالمات، كون أن الخط المباشر ر ×

إضافة إىل وجود مهمته الرئيسية هو التبليغ عن الرشوة فإنه يتلق  مكالمات ذات مواضيع أخرى

اجع المشتىكي عن مواصلة اإل 
جراءاتحاالت تعذر فيها إيقاف المشتىك به إما لفطنته أو لن 

ي ضبط ما يمكن وصفه ب×
ة"يتضح أن الخط المباشر أكنر فعالية فز الرشوة "يما تبق  ، ف"الرشوة الصغنر

ة ز بعيدة عن التبليغ عنر " الكبنر ة و تهم كبار الموظفير ي موضوعها مبالغ كبنر
 الخط المباشر الت 

، تبق  هذه اآللية غنر كافية لوحده× ي حققها الخط المباشر
ا الجتثاث مظاهر رغم النتائج المشجعة الت 

وقاية الفساد والقضاء عىل الرشوة، إذا البد من تظافر جهود مختلف القطاعات عىل مستوى ال

بية والتوعية والتحسيس والحكامة الجيدة وتعزيز شفافية المساطر والخدمات ال عموميةوالن 
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ض اء؛جرائ  م االرتشاء واالختالس واستغالل النف  وذ تتص  در قائمة القضاي ا المعروضة عل ى الق×

تط ور الس نوي نس بة تط ور القضاي ا المرتبطة بأفع ال الفس اد عرف ت زي ادة ملموس ة مقارن ة م ع مع دل ال×

ي الجرائم؛
لباف 

ي مجموع ة م ن الج×
ز فز ي جرائ  م االرتشاء يتص  درون قائمة األشخاص المتابعير

رائ م؛المتابعون فز

ي مجم وع الجر مكان ة جرائ م الفس اد بالنظ ر إىل×
، ج د مرتفع ة فز ز ائ م ع دد القضاي ا واألفعال والمتابعير

المرتكبة
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ض اء؛جرائ  م االرتشاء واالختالس واستغالل النف  وذ تتص  در قائمة القضاي ا المعروضة عل ى الق×

تط ور الس نوي نس بة تط ور القضاي ا المرتبطة بأفع ال الفس اد عرف ت زي ادة ملموس ة مقارن ة م ع مع دل ال×

ي الجرائم؛
لباف 

ي مجموع ة م ن الج×
ز فز ي جرائ  م االرتشاء يتص  درون قائمة األشخاص المتابعير

رائ م؛المتابعون فز

ي مجم وع الجر مكان ة جرائ م الفس اد بالنظ ر إىل×
، ج د مرتفع ة فز ز ائ م ع دد القضاي ا واألفعال والمتابعير

المرتكبة
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