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من المستفيدين من الخدمات 
دفعوا رشاو لجهة عمومية 

واحدة على األقل من بين ست 
جهات عمومية خالل األشهر 

اإلثني عشر الماضية

السؤال 1:
برأيك، كم شخصا من بين هؤالء 

متورطون في حاالت فساد، أم أنك 
لم تسمع عنهم بما يكفي لتبدي 

رأيك في ذلك؟  9%
مديرو المؤسسات التجارية 

أعضاء المجالس الحكومية المحلية 

مسؤولون حكوميون

الشرطة 

مسؤولو الضرائب

مكتب الرئيس/رئيس الحكومة

القضاة والحكام

أعضاء البرلمان

الزعماء الدينيون 

الزعماء التقليديون  

47%

32%

30%

27%

23%

19%

18%

17%

15%

9%

حسب جميع المشاركين 
1-5% 6-15% 16-30% 31-45% 46-60% 61%+

تونستونس



ارتفع كثيرا 

السؤال 2:
برأيك، هل أن مستوى الفساد في 

هذا البلد قد: 

السؤال 3 (الرسم البياني 3) : خالل 
األشهر اإلثني عشرة الماضية هل 
تواصلت مع/ حاولت الحصول على / 

طلبت المساعدة من :  
1-5% 6-15% 16-30% 31-45% 46-60% 61%+

42%

ارتفع نوعا ما 
22%

انخفض نوعا ما
16%

انخفض كثيرا
3%

الأعرف
4%

لم يتغير
12%

حسب جميع المشاركين 

نسبة األشخاص
الذين تواصلوا 

نسبة األشخاص
الذين دفعوا رشوة

35%2% المدارس العمومية

71%8% المستشفيات أو المصحات العمومية

12%8% الشرطة

11%5% المحاكم

63%3%
الحصول على أوراق الهوية أو بطاقة 

ناخب أو رخصة من الحكومة

25%4%
الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي 

أو الكهرباء من الحكومة

تونس



السؤال 4: مجموع الرشاوي (حسب 
جميع المستفيدين من الخدمات) 

نعم

 ال

9%

91%

دفع رشوة لمؤسسة عمومية واحدة على األقل من بين ست
مؤسسات عمومية 

اتخذت السلطات لإلجراءات االلزمة ضد المسؤولين الحكوميين 
المورطين في الفساد

تعرضت لإلنتقام أو أي تداعيات وخيمة أخرى نتيجة إلبالغك 
عن حالة فساد

السؤال 5: في حال اإلجابة بـ "نعم" 
على السؤال 3 (حسب جميع 

األشخاص الذين دفعوا رشوة)

نعم

 ال

3%

96%

ال إجابة 1%

0%

السؤال 6: في حال اإلجابة بـ "نعم" 
على السؤال 4 ( بما في ذلك " ال 

اإلجابة" (: أي من هذه الحاالت حصل 
مؤخرا لدى تبليغ عن حالة فساد؟

إن سبق وأن دفعت رشوة لقاء أي من الخدمات المذكورة أعاله، 
هل بلغت عن أي من هذه الحاالت لمسؤول حكومي أو شخص 

يتمتع بسلطة ما؟

لم ُتدرج نتائج هذا السؤال بسبب انخفاض عدد المشاركين الذي يقل عن 60 مشاركا

تونس



السؤال 7: استنادا إلى تجربتك 
الخاصة، ماهو برأيك السبب الرئيسي 

الذي يمنع عدة أشخاص من التبليغ 
عن حاالت الفساد التي يرصدونها؟

السؤال 8: برأيك، ما هي أهم 
المشاكل في هذا البلد التي 

يتعين على الحكومة معالجتها؟ 

معظم األشخاص يبلغون بالفعل عن حاالت الفساد 

يخشى األشخاص تبعات تبليغهم عن الفساد 

لن ينجر عن ذلك أي إجراءات ملموسة / ال فائدة من ذلك 

المسؤولون الذين سيقع إبالغهم بحاالت الفساد هم بدورهم مورطون في الفساد 

الفساد أمر عادي / الجميع يرتكبونه / الجميع يشاركون فيه 

الناس ال يعرفون كيف يبلغون عنه 

الناس ال يعرفون الجهة التي يتوجهون إليها للتبليغ عنه 

التبليغ عن الفساد مكلف 

األموال التي  ُتختلس أموال الحكومة وليس األشخاص، بالتالي ليست مشكلتنا 

ليس هناك متسع من الوقت للتبليغ

أسباب أخرى 

ال أعرف

البطالة

انتشار الجريمة وانعدام األمن 

الفقر والحرمان

سوء تسيير االقتصاد 

الصحة 

التعليم

الفساد

التضخم 

5%

59%

6%

5%

5%

1%

1%

1%

1%

0%

14%

3%

57%

42%

31%

29%

18%

17%

16%

11%

حسب جميع المشاركين 
1-5% 6-15% 16-30% 31-45% 46-60% 61%+

1-5% 6-15% 16-30% 31-45% 46-60% 61%+

(* أكثر المشاكل التي ذكرها المشاركون، ويمكن إتاحة القائمة الكاملة عند الطلب) 

تونس



مكافحة الفساد في الحكومة 

السؤال 9:  برأيك من األقدر على 
معالجة هذه المشاكل في هذا البلد، 

الحزب السياسي الحاكم أم أحزاب 
المعارضة، أم أنك لست على دراية 

كافية إلبداء رأيك في هذا الصدد؟ 

السؤال 10 (الرسم البياني 5) : 
برأيك، كيف يمكن تقييم أداء 

الحكومة في: 

السؤال 11: هل توافق أم ال على 
هذا الرأي: 

أداء ضعيف جدا 

أداء ضعيف نوعا ما

أداء جيد نوعا ما

أداء جيد جدا

ال أعرف/ لست على دراية كافية

الحزب الحاكم 
حزب أو أحزاب المعارضة 

ال هذا وال ذاك
ال أعرف/ لست على دراية كافية 

36%

26%

28%

3%

7%

أوافق بشدة

أوافق

ال رأي لي 

ال أوافق

ال أوافق إطالقا

ال أعرف

28%

43%

1%

11%

16%

1%

58%

37%

1%3%

1-5% 6-15% 16-30% 31-45% 46-60% 61%+
حسب جميع المشاركين 

بإمكان المواطنين العاديين إحداث الفارق في المعركة
ضد الفساد

تونس



السؤال12: ما هي أكثر الخيارات فعالية التي 
يمكن لمواطن عادي مثلك أن يتخذها 

للمساعدة في مكافحة الفساد في هذه البالد؟ 

ال أعرف

أسباب أخرى

التوقيع على عريضة تدعو إلى تشديد مكافحة الفساد

التصويت لفائدة مرشحين أو أحزاب ذوي سجالت خالية من الفساد ويعدون بمكافحته 

المشاركة في مسيرات أو مظاهرات ضد الفساد 

التعبير عن هذه المشكلة علنا، مثال عن طريق االتصال ببرامج إذاعية أو تحرير رسائل في هذا 

الصدد 

االنضمام إلى منظمة تكافح الفساد أو دعمها 

التناقش بشأن هذه المشكلة مع األصدقاء واألقارب 

رفض دفع الرشاوي 

التبليغ عن الفساد في الحاالت التي ترصدها أو تتعرض لها 

ال شيء/ المواطن العادي ليس بإمكانه أن يفعل شيئا حيال هذه المشكلة 

3%

3%

0%

1%

2%

2%

2%

2%

29%

40%

18%

1-5% 6-15% 16-30% 31-45% 46-60% 61%+
حسب جميع المشاركين 

تونس


