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يتقــدم ائتــالف أمــان بالشــكر الجزيــل لمركــز قيــاس لالســتطالعات والدراســات المســحية لتنفيذهم اســتطالع 
الــرأي لهــذا العــام، ولفريــق التحليــل فــي ائتــالف أمــان الــذي قــام باإلشــراف علــى االســتطالع وتحليــل 
البيانــات واســتخالص النتائــج منهــا والعمــل علــى مقارنتهــا مــع ســنوات ســابقة وربطهــا بالســياق العــام فــي 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
»اســتطالع رأي المواطنيــن الفلســطينيين الســنوي حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي فلســطين للعــام 

2019«. رام اللــه- فلســطين.
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ملخص تنفيذي
تقديم 

جــاءت نتائــج اســتطالع رأي المواطنيــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي فلســطين قريبــة مــن نتائــج مســوح 
واســتطالعات أخــرى وطنيــة أعــدت مــن قبــل مؤسســات أخــرى، مثــل مســح توجهــات المواطنيــن حــول األولويــات 
الوطنيــة فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي نفــذه المركــز الفلســطيني لإلحصــاء المركــزي، حيــث أشــارت 
نتائــج المســح إلــى أن 95 % مــن المبحوثيــن يــرون أن انتشــار الفســاد هــو المعيــق األول فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة1. 

وتــرى غالبيــة المواطنيــن أن المشــاكل الواجــب أن تحظــى بأولويــة لحلهــا هــي ذاتهــا منــذ ســنوات، مــع فــارق الترتيــب 
لهــا حســب أولويتهــا مــن عــام الــى آخــر.

ــن، تتمحــور  ــرت علــى الواقــع الفلســطيني لعــام 2019 حســب وجهــة نظــر المواطني ــات التــي أث ــرز التحدي ــت أب وكان
حــول اســتمرار سياســات االحتــالل القمعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني وازديــاد األزمــة االقتصاديــة، ومشــكلة تفشــي 

الفســاد، باإلضافــة إلــى اســتمرار االنقســام. 

فــي عــام 2019، انعكســت مشــكلة ازديــاد األزمــة االقتصاديــة علــى التحــدي واألولويــة األعلــى فــي ضــرورة حلهــا 
حســب رأي المواطنيــن. وتراجعــت مشــكلة تفشــي الفســاد إلــى المرتبــة الثانيــة مقارنــة مــع العــام المنصــرم. وهــذه 
النتائــج يمكــن أن تكــون قــد تأثــرت بالظــروف التــي يعيشــها المواطــن الفلســطيني، حيــث تمر البالد بأزمــات اقتصادية 
أثــرت علــى كافــة مناحــي الحيــاة بســبب قرصنــة االحتــالل اإلســرائيلي ألمــوال المقاصــة التــي هــي حــق للشــعب 
الفلســطيني، مــا اضطــر الحكومــة الفلســطينية إلــى دفــع جــزء مــن رواتــب الموظفيــن العمومييــن، مــا عكــس نفســه 
علــى عجلــة االقتصــاد الفلســطيني ككل. وتزامــن إجــراء اســتطالع الــرأي مــع ذروة هــذه األزمــة )تمــوز- آب/ 2019(. 

وأظهــر االســتطالع تفاوتــًا طفيفــًا فــي اآلراء بيــن المواطنيــن فــي غــزة والمواطنيــن فــي الضفــة حــول بعــض القضايــا، 
حيــث أظهــرت النتائــج درجــة حساســية أعلــى لــدى المســتطلعين فــي غــزة بشــأن نتائــج وآثــار االنقســام، حيــث حــازت 
مشــكلة اســتمرار االنقســام واألزمــة االقتصاديــة علــى أولويــة للمشــاكل الواجــب أن تحظــى باهتمــام لحلهــا. فــي 
حيــن حــازت مشــكلة الفســاد واألزمــة االقتصاديــة علــى النســبة األكبــر مــن المســتطلعة آراؤهــم فــي الضفــة الغربيــة. 

وبــرز الفــرق أيضــًا فيمــا يتعلــق بالمؤسســات والهيئــات العامــة األكثــر تعرضــًا النتشــار الفســاد، ففــي حيــن اعتبــرت 
الغالبيــة فــي الضفــة الغربيــة أنهــا المؤسســات والهيئــات العامــة، اعتبــرت الغالبيــة مــن المســتطلعة آراؤهــم فــي 

قطــاع غــزة أنهــا مؤسســة الرئاســة. 

وهــذه النتيجــة قــد تكــون جــاءت ألســباب متعلقــة بإجــراءات وقــرارات اتخذتهــا مؤسســة الرئاســة فــي حــق قطــاع 
غــزة منــذ عــام 2017 واســتمرت حتــى عــام 2019. 

كمــا كانــت هنــاك فــروق بيــن آراء مواطنــي الضفــة ومواطنــي غــزة فــي ترتيــب الــوزارات األكثــر عرضــة النتشــار الفســاد 
فيهــا، ففــي حيــن كانــت أكثــر الــوزارات فــي الضفــة هــي وزارة الصحــة، تليهــا وزارة الماليــة، كان الترتيــب فــي غــزة وزارة 

الماليــة أواًل، تليهــا وزارة الداخليــة، ثــم الهيئــة العامــة للشــؤون المدنيــة.

1.   المركز الفلسطيني لإلحصاء المركزي، مسح توجهات المواطنين حول األولويات الوطنية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2019.
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ملخص النتائج 

رأي المواطنيــن الفلســطينيين المســتطلعة آراؤهــم فــي المشــكلة األساســية التــي يجــب أن تحظــى 
ــة لحلهــا بأولوي

شــكلت مشــاكل تصاعــد األزمــات االقتصاديــة وتفشــي الفســاد وسياســات االحتــالل واســتمرار االنقســام باعتبارهــا 
المشــاكل األساســية وحصلــت علــى نســب متقاربــة بحســب رأي المواطنيــن، التــي يجــب أن تحظــى بأولويــة لحلهــا، حيــث 
اعتبــر 27 % أن األولويــة يجــب أن تكــون لتصاعــد األزمــات االقتصاديــة، بينمــا اعتبــر 26 % أنهــا مشــكلة الفســاد، تلتهــا 

مشــاكل سياســات االحتــالل واســتمرار االنقســام بنســبة )22 % و15 %( علــى التوالــي.

ويعــود انطبــاع المواطنيــن هــذا لتصاعــد األزمــات االقتصاديــة بســبب قرصنــة االحتــالل ألمــوال المقاصــة ومــا نتــج عنــه 
مــن تقليــص فــي الرواتــب للموظفيــن العمومييــن التــي انعكســت علــى عجلــة االقتصــاد الفلســطيني ككل. وترافــق معهــا 

مــا يثــار حــول قضايــا فســاد فــي وســائل التواصــل االجتماعــي. 

وكان هنــاك تفــاوت طفيــف فــي اآلراء بيــن المواطنيــن فــي غــزة والمواطنيــن فــي الضفــة حــول أولويتهــم للمشــكلة 
الرئيســية التــي يجــب حلهــا، ففــي حيــن حــازت مشــكلة الفســاد علــى النســبة األكبــر )بنســبة 32 %( مــن المســتطلعة آراؤهــم 
فــي الضفــة الغربيــة، تلتهــا مشــكلة األزمــة االقتصاديــة بنســبة 31 %؛ ثــم اســتمرار سياســات االحتــالل بنســبة 23 %، جــاءت 
النتائــج فــي قطــاع غــزة كاآلتــي: )26 % مــن المســتطلعة آراؤهــم فــي قطــاع غــزة اعتبــرت أن مشــكلة اســتمرار االنقســام 

هــي ذات األولوليــة األولــى، تلتهــا مشــكلة تصاعــد األزمــات االقتصاديــة بنســبة 22 %، وسياســات االحتــالل بنســبة 20 
%، ثــم تفشــي الفســاد بنســبة 19 %(، ويرجــع ذلــك إلــى آثــار االنقســام علــى حيــاة المواطنيــن اليوميــة فــي غــزة أكثــر منهــا 

فــي الضفــة. 

وبالمقارنــة مــع ســنوات ســابقة، أظهــر االســتطالع أن التحديــات التــي يــرى المواطــن الفلســطيني ضــرورة التصــدي لهــا 
وذات األثــر علــى حياتــه مــا زالــت تتمحــور حــول تصاعــد األزمــات االقتصاديــة وتفشــي الفســاد، وسياســات االحتــالل 
اإلســرائيلي، واســتمرار االنقســام، رغــم تراجــع نســبة الذيــن يــرون أن مشــكلة تفشــي الفســاد هــي األهــم لصالــح األزمــات 
االقتصاديــة خــالل عــام 2019، ففــي حيــن حــازت مشــكلة تفشــي الفســاد علــى نســبة 34 % فــي عــام 2018، تراجعــت فــي 
عــام 2019 إلــى 26 % لتعــود إلــى نفــس النســبة التــي حصلــت عليهــا فــي أعــوام 2017 و2016، ويعــود ذلــك إلــى الوضــع 

% 27

% 26

% 22

% 15

تصاعد األزمات االقتصادية

تفشي الفساد 

سياسات االحتالل 

االنقسام الداخلي
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ــا أعــاله، وتزامــن مــع تنفيــذ هــذا االســتطالع. كمــا  ــه المواطــن الفلســطيني كمــا ذكرن االقتصــادي الصعــب الــذي يمــر ب
ارتفعــت نســبة المواطنيــن الــذي يــرون أن سياســات االحتــالل يجــب أن تحظــى بأولويــة لحلهــا عــن األعــوام الســابقة 22 %، 
مقارنــة مــع 17 % فــي عــام 2018، وهــذا بســبب تصاعــد ممارســات االحتــالل عامــًا بعــد عــام ضــد المواطــن الفلســطيني. 

مــن المســتطلعة آراؤهــم يــرون أن مســتوى حجــم الفســاد 
فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــا زال كبيــرًا

فــي هــذا العــام ومقارنــة مــع العــام الســابق، راوحــت آراء المســتطلعة آراؤهــم 
مكانهــا حــول رأيهــم فــي حجــم الفســاد؛ ففــي حيــن رأى مــا نســبته 63 % 
فــي هــذا العــام أن حجــم الفســاد كبيــر فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، كانــت نســبة مــن يرونــه كبيــرًا في عــام 2018، 64 %، وبالمقارنة 
بيــن الضفــة الغربيــة وغــزة، ففــي الضفــة الغربيــة ســجلت نســبة مــن يــرون 
أن حجــم الفســاد كبيــر ارتفاعــًا عــن العــام المنصــرم، )73 % مــن المســتطلعة 
آراؤهــم فــي الضفــة الغربيــة اعتبــروا أن حجــم الفســاد كبيــر فــي عــام 2019، 
وكانــت 70 % فــي عــام 2018(، وحصــل تراجــع فــي رأي مواطنــي غــزة التــي 

كانــت فــي عــام 2018، 54 % وأصبحــت 48 % فــي عــام 2019.  
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 من المواطنين يرون أن الفساد يتركز لدى فئة الموظفين العليا 

مــا زال انطبــاع المواطنيــن حــول صفــة مرتكبــي الفســاد بأنهــم الموظفــون في الفئــات العليا، 
وليــس صغــار الموظفيــن، بفــارق فــي النســبة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي رؤيتهــم 
ــا، ففــي حيــن أشــار 30 %  لنســبة الفســاد المرتكــب مــن قبــل الموظفيــن فــي الفئــات الدني
مــن المســتطلعة آراؤهــم فــي غــزة إلــى أن الفســاد يرتكبــه صغــار الموظفيــن، توافــق معهــم 
فقــط 10 % مــن الضفــة الغربيــة. فــي حيــن رأى 90 % مــن مواطنــي الضفــة أن صفــة مرتكبــي 

الفســاد مــن فئــة الموظفيــن العليــا، ووافقهــم بالــرأي 71 % مــن مواطنــي قطــاع غــزة. 

وفــي غــزة لوحــظ ارتفــاع نســبة مــن يــرون أن الفســاد ترتكبــه فئــة الموظفيــن العليــا، حيــث 
بلغــت نســبة مــن يــرون ذلــك 71 % فــي عــام 2019، وكانــت النســبة 64 % فــي عــام 2018. 

القطاع األكثر تعرضًا النتشار الفساد 

مــن المســتطلعة آراؤهــم يعتقــدون أن المؤسســات الحكوميــة هــي األكثــر 
تعرضــًا النتشــار الفســاد

الفروقــات الدالــة إحصائّيــًا فــي الفــرق بيــن مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كانــت فيمــا 
يتعلــق بالقطــاع الخــاص كجهــة معرضــة أكثــر للفســاد )الضفــة الغربيــة 6 %، قطــاع غــزة 25 %(. 
وبالمقارنــة مــع العــام المنصــرم، فلقــد ارتفعــت نســبة مــن يعتبــرون أن المؤسســات الحكوميــة هــي 
األكثــر تعرضــًا للفســاد، ففــي حيــن كانــت النســبة 55 % فــي عــام 2018، ارتفعــت إلــى 61 % فــي 
ــة )74 %، 67 %( وفــي قطــاع غــزة )42 %، 36 %( لعامــي  عــام 2019، بارتفــاع فــي الضفــة الغربي

2019، 2018 علــى التوالــي. 

%82 

% 62
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المؤسسات والهيئات العامة األكثر تعرضًا النتشار الفساد

حصلــت الــوزارات والهيئــات العامــة علــى النســبة األكبــر بحســب رأي المســتطلعة آراؤهــم بوصفهــا األكثــر تعرضــًا للفســاد 
بــرأي 30 % )40 % فــي الضفــة الغربيــة، 15 % فــي قطــاع غــزة(، تلــي ذلــك بالمرتبــة الثانيــة وبنســبة 21 % مؤسســة الرئاســة 
)16 % فــي الضفــة، 29 % فــي قطــاع غــزة(، أمــا األجهــزة األمنيــة، فجــاءت بالمرتبــة الثالثــة وبنســبة 20 % )23 % فــي 

الضفــة، 16 % فــي قطــاع غــزة(. 

وســجلت فروقــات بيــن رأي المســتطلعين فــي الضفــة الغربيــة والمســتطلعين فــي غــزة حــول الجهــة األكثــر عرضــة للفســاد، 
ففــي حيــن اعتبــرت األغلبيــة فــي الضفــة أنهــا المؤسســات والهيئــات العامــة بنســبة 40 %، و15 % فــي قطــاع غــزة. فــي 
حيــن اعتبــر 29 % مــن المســتطلعة آراؤهــم فــي قطــاع غــزة أنهــا مؤسســة الرئاســة، فــي حيــن كان رأي المســتطلعين فــي 

الضفــة حــول مؤسســة الرئاســة فقــط 16 %.

ولــم يحــدث أي تغييــر فــي رأي المواطنيــن الغزييــن فيمــا يتعلــق بمؤسســة الرئاســة بوصفهــا األكثــر تعرضــًا للفســاد بيــن 
عامــي 2019 و2018، حيــث بلغــت النســبة فــي عــام 2019، 29 % بينمــا كانــت فــي 2018، 30 % ويعــود هــذا إلــى اســتمرار 
العقوبــات التــي فرضــت فــي عــام 2018 بقــرار مــن الرئيــس علــى الموظفيــن التابعيــن للســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي 

قطــاع غــزة. 

وبالمقارنــة مــع نتائــج عــام 2018، حصــل تراجــع فــي مرتبــة األجهــزة األمنيــة بوصفهــا األكثــر تعرضــًا للفســاد، ففــي حيــن 
ــة  ــة فــي عــام 2019، مــع عــدم وجــود فروقــات دال ــة الثالث ــى المرتب ــى، تراجعــت إل ــة األول احتلــت فــي عــام 2018 المرتب
إحصائّيــًا فــي نســبة مــن يعتبــرون األكثــر تعرضــًا للفســاد بيــن العاميــن، حيــث كانــت النســبة فــي عــام 2018، 23 %، وتراجعــت 

بنســبة بســيطة فــي عــام 2019 لتصبــح 20 %. 

الوزارات األكثر تعرضًا النتشار الفساد فيها 

مــن المســتطلعة اراؤهــم يعتقــدون أن الــوزارات 
والهيئــات العامــة هــي األكثــر تعرضــا النتشــار 

الفســاد 

يرون ان وزارة الصحة االكثر فسادًا

 % 30

 % 19
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احتلــت وزارة الصحــة المرتبــة األولــى فــي هــذا االســتطالع بحســب رأي المواطنيــن لهــا علــى أنهــا األكثــر عرضــة النتشــار 
الفســاد بــرأي 19 % مــن المبحوثيــن )24 % فــي الضفــة الغربيــة، 11 % فــي قطــاع غــزة(، حيــث حصــل تغييــر فــي رأي 
المواطنيــن فــي هــذا العــام حــول الــوزارات األكثــر تعرضــًا للفســاد، ففــي حيــن كان اعتقــاد المواطنيــن لســنوات ســابقة أن 
وزارة الماليــة هــي األكثــر تعرضــًا للفســاد، احتلــت وزارة الصحــة المرتبــة األولــى فــي هــذا العــام. وجــاءت وزارة الماليــة فــي 
ــة بنســبة 14 %،  ــم وزارة الداخلي ــة، 13 % فــي قطــاع غــزة(، ث ــة بحســب رأي 15 % )17 % فــي الضفــة الغربي ــة الثاني المرتب
وجــاءت وزارة التنميــة االجتماعيــة بالمرتبــة الرابعــة بنســبة 10 %، وبالمرتبــة الخامســة وزارة التربيــة والتعليــم بنســبة 9 %. 

وكان االختــالف فــي الــرأي بيــن مواطنــي الضفــة الغربيــة ومواطنــي غــزة فيمــا يتعلــق بترتيــب وزارة الداخليــة، حيــث اعتبرهــا 
مواطنــو غــزة أنهــا تحتــل المرتبــة األولــى فــي تعرضهــا للفســاد، علــى عكــس مواطنــي الضفــة )18 % فــي غــزة، 11 % فــي 
الضفــة الغربيــة(، وهــذا الفــرق يعــود إلــى الــدور الــذي تلعبــه وزارة الداخليــة فــي قطــاع غــزة. وكانــت هنــاك فــروق فــي 
آراء مواطنــي الضفــة عــن مواطنــي غــزة فــي ترتيــب الــوزارات األكثــر عرضــة النتشــار الفســاد فيهــا، ففــي حيــن كانــت أكثــر 
الــوزارات فــي الضفــة هــي وزارة الصحــة، تليهــا وزارة الماليــة، ثــم وزارة التنميــة االجتماعيــة؛ كان الترتيــب فــي غــزة، وزارة 

الداخليــة أواًل، تليهــا وزارة الماليــة، ثــم وزارة الصحــة. 

أشكال الفساد األكثر انتشارًا في فلسطين

تمــت إضافــة الواســطة والمحســوبية كأحــد أشــكال الفســاد األكثــر انتشــارًا علــى اســتطالع الــرأي فــي هــذا العــام، حيــث 
كانــت فــي الســنوات الســابقة تتــم معالجــة الواســطة والمحســوبية فــي ســؤال خــاص بهــا.

ورأى 26 % من المســتطلعة آراؤهم أن الواســطة والمحســوبية هي أكثر أشــكال الفســاد انتشــارًا في فلســطين، وبارتفاع 
كبيــر فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة مــع قطــاع غــزة )34 % الضفــة الغربيــة، 14 % قطــاع غــزة(، وجــاء اختــالس األمــوال العامــة 
والرشــوة مقابــل تقديــم الخدمــة العامــة بالمرتبــة الثانيــة وبنســبة 14 % تقريبــًا لــكل منهــا. أمــا إســاءة اســتعمال الســلطة 
وغســيل األمــوال، فجــاءت بالمرتبــة الرابعــة وبنســبة 12 % لــكل منهــا، ويتضــح مــن النتائــج أن هنــاك ارتفاعــًا فــي قطــاع 
غــزة مقارنــة بالضفــة الغربيــة، باعتبــار غســل األمــوال األكثــر خطــورة فــي فلســطين )6 % الضفــة الغربيــة، 22 % قطــاع غــزة(، 

وفــي المرتبــة األخيــرة جــاءت إســاءة االئتمــان والمســاس باألمــوال العامــة )11 % و10 % علــى التوالــي(.

وكان الفــرق بيــن آراء مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي تصنيــف أشــكال الفســاد األكثــر انتشــارًا، مــا يتعلــق بغســيل 
األمــوال؛ ففــي حيــن اعتبــره مواطنــو غــزة أنــه الشــكل األكثــر انتشــارًا، اعتبــر مواطنــو الضفــة أنــه الواســطة والمحســوبية. 
وفــي هــذا العــام، قلــت نســبة مــن أشــاروا إلــى الرشــوة كأكثــر األشــكال انتشــارًا عمــن رأوهــا األكثــر فــي األعــوام المنصرمــة، 
حيــث حصلــت علــى نســبة 14 % فقــط، فــي حيــن كانــت 18 % فــي عــام 2019، ووصلــت إلــى 24 % و26 % فــي األعــوام 

التــي ســبقت. 

% 26% 14% 14

الرشوة مقابل تقديم الخدماتاختالس األموال العامةالواسطة والمحسوبية
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األسباب التي ساهمت في انتشار الفساد في فلسطين

اعتبــر المســتطلعة آراؤهــم أن أهــم األســباب وراء انتشــار الفســاد يعــود إلــى عــدم الجديــة فــي محاســبة كبــار الفاســدين 
27 % وبنســبة متقاربــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، )28 % الضفــة الغربيــة، 26 % فــي قطــاع غــزة(. بينمــا اختلفــت 
آراء المواطنيــن فــي قطــاع غــزة عنهــا فــي الضفــة الغربيــة حــول ترتيــب األســباب األخــرى: ففــي حيــن رتــب مواطنــو الضفــة 

الغربيــة األســباب وراء انتشــار الفســاد حســب اآلتــي: 

عــدم االلتــزام بمبــدأ ســيادة القانــون 31 %، وعــدم الجديــة فــي محاســبة كبــار الفاســدين 28 %، والحصانــة التــي يتمتــع بهــا 
بعــض األشــخاص 13 %، وضعــف دور المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد 9 %. واألســباب األخــرى حصلــت علــى نســب 

متدنية. 

رتبها مواطنو قطاع غزة كاآلتي:

عــدم الجديــة فــي محاســبة كبــار الفاســدين 26 %، االنقســام السياســي بيــن الضفــة وغــزة 18 %، ممارســات االحتــالل 
اإلســرائيلي ودوره فــي خلــق بيئــة مشــجعة علــى الفســاد 14 %، قلــة وعــي المواطنيــن بأشــكال الفســاد وضعــف دور 
المجتمــع المدنــي فــي مكافحــة الفســاد، وحصلتــا علــى نفــس النســبة 11 %، عــدم االلتــزام بمبــدأ ســيادة القانــون 9 %، 

ــة.  ــة األســباب حصلــت علــى نســب متدني وبقي

مــرة أخــرى، يظهــر أثــر االنقســام علــى مواطنــي غــزة أكثــر منــه علــى حيــاة مواطنــي الضفــة الغربيــة، وتكــرر أيضــًا ســبب قلــة 
وعــي المواطنيــن بأشــكال الفســاد كســبب أساســي حســب رأي مواطنــي غــزة أكثــر مــن مواطنــي الضفــة. 

ومــن اإلختالفــات البــارزة فــي انطباعــات المواطنيــن حــول األســباب التــي ســاهمت فــي 
انتشــار الفســاد فــي فلســطين، كانــت فــي اعتبــار أن عــدم تفعيــل المجلــس التشــريعي 
ــه  ــن يرون ــبة م ــت نس ــا تراجع ــابقة، بينم ــوام الس ــي األع ــة ف ــباب الهام ــن األس ــبب م س

ســببا مهّمــا إلــى 5 %، كنســبة متشــابهة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
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% 33 
الفساد في تقديم الخدمات العامة

مــا يقــارب ثلــث المواطنيــن يعتبــرون أن أكثــر الخدمــات التــي فيهــا فــرص للفســاد هــي عمليــات الترقيــة والتعييــن فــي 
الوظائــف العليــا. 

ــر مجــااًل للفســاد،  ــا بوصفهــا األكث مــا زالــت آراء المســتطلعين تؤشــر إلــى عمليــات الترقيــة والتعييــن فــي الوظائــف العلي
تليهــا الخدمــات الصحيــة وتوزيــع المســاعدات اإلنســانية واالجتماعيــة العينيــة التــي احتلــت المرتبــة األولــى بــرأي مواطنــي 

قطــاع غــزة.  

 اضطروا للجوء للواسطة  للحصول على الخدمات

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 37 % مــن المبحوثيــن )نفــس النســبة للضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة( اضطــروا لالســتعانة بالواســطة للحصــول علــى خدمــة عامــة خــالل عــام 2019.

ــة مــع نتائــج االســتطالع فــي عــام 2018، حصــل ارتفــاع فــي نســبة مــن اضطــروا  وبالمقارن
لالســتعانة بالواســطة للحصــول علــى خدمــة عامــة بيــن العاميــن، ففــي حيــن كانــت النســبة 

العامــة فــي عــام 2018، 28 %، ارتفعــت إلــى 37 % فــي عــام 2019. 

مــع التنويــه إلــى تغييــر فــي صيغــة الســؤال فــي اســتطالعي الــرأي لعاميــن 2018 و2019، 
حيــث كان الســؤال مباشــرًا فــي عــام 2018 حــول طلــب الواســطة فــي الحصــول على خدمات 
عامــة محــددة، بينمــا أصبحــت صيغــة الســؤال فــي عــام 2019، االضطــرار إلــى االســتعانة 
بالواســطة للحصــول علــى خدمــة عامــة، واقتصــر الســؤال علــى مــن أجابــوا أنهــم توجهــوا 
ــت نســبتهم 44 %، )41 % فــي الضفــة  للحصــول علــى خدمــات مــن مؤسســات عامــة وكان

الغربيــة، 50 % فــي قطــاع غــزة(. 

أسباب اللجوء إلى الواسطة:

ضعف ثقة المواطن الفلسطيني في نزاهة مقدمي الخدمة كان أهم أسباب اللجوء إلى الواسطة

تنوعــت األســباب التــي اعتبــر المســتطلعون أنهــا الســبب فــي اللجــوء إلــى الواســطة، مــا بيــن عــدم الثقــة بنزاهــة مقدمــي 
الخدمــات، حيــث أشــار 22 % إلــى أنهــا الســبب األهــم، بينمــا أشــار 19 % منهــم إلــى الخــوف مــن عــدم إمكانيــة الحصــول 
علــى الخدمــة بســبب محدوديــة الفــرص، وأشــار 18 % منهــم إلــى »الخــوف مــن أن يأخذهــا شــخص آخــر غيــر مســتحق بســبب 

الفســاد، ونفــس النســبة تقريبــًا أشــاروا إلــى تقصيــر الوقــت بعــدم اتبــاع اإلجــراءات البيروقراطيــة.

% 37 

العليــا  الوظائــف  فــي  والتعييــن  الترقيــة  عمليــات 
للفســاد مجــاال  األكثــر 
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وبــرزت اختالفــات بســيطة بيــن مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي ترتيــب األســباب حســب أولويتهــا، وكان 
الترتيــب حســب مواطنــي الضفــة الغربيــة كمــا يلــي:  

عدم الثقة بنزاهة مقدمي الخدمات بنسبة 25 %. 	 

تقصير الوقت بعدم اتباع اإلجراءات البيروقراطية 21 %.	 

الخوف من أن يأخذها شخص آخر غير مستحق لها بسبب الفساد 18 %.	 

الخوف من عدم إمكانية الحصول على الخدمة بسبب محدودية الفرص بنسبة 15 %. 	 

ثقافة المواطن الفلسطيني الذي ال يرى خطأ باللجوء للواسطة 10 %.	 

شكل من أشكال المساعدة الواجب أن يقدمها لك المعارف 10 %.  	 

أما مواطنو غزة، فقد كان ترتيب األسباب حسب األولوية لديهم كما يلي: 

الخوف من عدم إمكانية الحصول على الخدمة بسبب محدودية الفرص بنسبة 25 %. 	 

عدم الثقة بنزاهة مقدمي الخدمات 18 %. 	 

الخوف من أن يأخذها شخص آخر غير مستحق لها بسبب الفساد 17 %.	 

ثقافة المواطن الفلسطيني الذي ال يرى خطأ باللجوء للواسطة 16 %. 	 

شكل من أشكال المساعدة الواجب أن يقدمها لك المعارف 13 %. 	 

تقصير الوقت بعدم اتباع اإلجراءات البيروقراطية 12 %.	 

مــن المواطنيــن ســبق أن دفعــوا رشــوة أو أعطــوا هدايــا لموظــف عــام 
مقابــل الحصــول علــى خدمــة عامــة

وترتفــع نســبة مــن ســبق أن دفعــوا رشــوة أو أعطــوا هدايــا لموظــف عــام مقابــل الحصــول 
علــى خدمــة عامــة بشــكل كبيــر فــي قطــاع غــزة مقارنــة مــع الضفــة )12 % فــي الضفــة 

الغربيــة، 30 % فــي قطــاع غــزة(.

وألن الســؤال احتــوى علــى تقديــم رشــوة وإعطــاء هدايــا، فيمكــن أن يكــون ســببًا فــي 
ارتفــاع نســبة مــن أجابــوا بنعــم، والنســبة األعلــى كانــت فــي غــزة، حيــث يظهــر الفــرق جليــًا 

بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي ذلــك. 

% 20 
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المجاالت والخدمات األكثر تعرضًا النتشار الرشوة

اختلفــت اآلراء بيــن مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حــول المجــاالت والخدمــات األكثــر تعرضــًا النتشــار الرشــوة، ففــي 
ــم خدمــات  ــة بنســبة 29 %، تلتهــا خدمــات الصحــة ث ــر فــي الضفــة الغربي ــى النســبة األكب ــم عل ــن حــازت خدمــات التعلي حي
منــح التصاريــح وأذونــات الســفر؛ كانــت خدمــات الســفر عبــر المعابــر والحــدود فــي قطــاع غــزة المجــال األكثــر تعرضــًا لدفــع 

الرشــوة بنســبة 35 %، تلتهــا خدمــات منــح التصاريــح وأذونــات الســفر، ثــم الخدمــات األخــرى بنســب متقاربــة. 

من المســتطلعة آراؤهم يرون أن دور اإلعالم الفلســطيني ضعيف 
أو متوســط الفعالية في الكشــف عن قضايا الفســاد عام 2019

مــا زال رأي المواطنيــن يشــير إلــى أن دور اإلعــالم يقــع بيــن الضعيــف ومتوســط الفعاليــة فــي الكشــف عــن قضايــا الفســاد، 
حيــث أشــار 4 % مــن المســتطلعة آراؤهــم إلــى أن دور اإلعــالم ضعيــف، بينمــا أشــار 38 % إلــى أن دوره متوســط الفعاليــة. 
وأظهــر هــذا االســتطالع ازديــادًا فــي نســبة المواطنيــن الذيــن يعتقــدون أن دور اإلعــالم ضعيــف فــي الكشــف عــن قضايــا 
الفســاد، حيــث أجــاب مــا يزيــد علــى نصــف المســتطلعة آراؤهــم 51 % أن دور اإلعــالم ضعيــف بكشــف قضايــا فســاد. 
وبالمقارنــة مــع نتائــج اســتطالعات األعــوام الســابقة، يتضــح أن نســبة مــن يــرون أن دور اإلعــالم ضعيــف يــزداد عامــًا بعــد 

عــام. 

الوســائل  أكثــر  هــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  أن  يــرون 
ــا  اإلعالميــة فعاليــة فــي الكشــف وتســليط الضــوء علــى قضاي

  2019 فســاد حدثــت فــي العــام 

% 69 



استطالع رأي المواطنيـن الفلسطينييــن السنــوي حـول
واقــع الفســـاد ومكافحتــه في فلسطيــن للعـام 2019

16

هيئة مكافحة الفساد حسب آراء المستطلعين في الضفة الغربية فقط 

70 % مــن المســتطلعة آراؤهــم فــي الضفــة الغربيــة يــرون أن هيئــة مكافحــة الفســاد تمــارس دورهــا دون اســتقاللية، 
و85 % منهــم يــرون أن دورهــا فــي مكافحــة الفســاد يقــع بيــن متوســط وضعيــف الفعاليــة. 

يــرون أن مكتــب الرئيــس أكثــر الجهــات تدخــاًل فــي عمــل هيئــة 
الفســاد  مكافحــة 

في قطاع غزة: الجهات التي تتابع قضايا الفساد )نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال( 

68 % مــن المســتطلعة آراؤهــم فــي قطــاع غــزة يــرون أن الجهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد )نيابــة مكافحــة الفســاد 
وجرائــم األمــوال( تمــارس دورهــا دون اســتقاللية، و83 % منهــم يــرون أن دورهــا فــي مكافحــة الفســاد يقــع بيــن متوســط 

وضعيــف الفعاليــة، )55 % يــرون أن دورهــا متوســط الفعاليــة، بينمــا يــرى 28 % أن دورهــا غيــر فعــال(. 

60 % يــرون أن األجهــزة األمنيــة وقــادة األحــزاب هــي الجهــات األكثــر تدخــل فــي عمــل نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم 
األمــوال بنســب )30 % لألجهــزة األمنيــة و29 % لقــادة األحــزاب(. 

% 54

وبالمقارنــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تظهــر النتائــج أن توافقــا فــي اآلراء حــول تدنــي مســتوى 
ــة  ــي الضف ــاد ف ــة الفس ــة مكافح ــاد )هيئ ــا الفس ــع قضاي ــي تتاب ــات الت ــة للجه ــتقاللية والفعالي االس
الغربيــة ونيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال فــي قطــاع غــزة(، وأن هنــاك تدخــالت وتأثيــرًا علــى 
دور الجهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد مــن جهــات مختلفــة مثــل مكتــب الرئاســة فــي الضفــة الغربيــة 
واألجهــزة األمنيــة وقــادة األحــزاب فــي قطــاع غــزة بمــا قــد يشــير إلــى ضعــف ثقــة المواطنين فــي الضفة 

وغــزة فــي الجهــات المســؤولة عــن متابعــة قضايــا الفســاد.
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دور المواطن في مكافحة الفساد

مــن المســتطلعة آراؤهــم يعتقــدون أن للمواطــن دورًا فــي مكافحــة 
الفســاد )76 % فــي الضفــة الغربيــة، 81 % فــي قطــاع غــزة(.

ويعتقــد 82 % مــن المســتطلعة آراؤهــم بإمكانيــة مســاهمة المواطنيــن بمكافحــة الفســاد )83 % فــي الضفــة الغربيــة، 
79 % فــي قطــاع غــزة(.

وهذا يؤشر إلى أهمية دور المواطن في مكافحة الفساد بحسب آراء المستطلعين. 

اإلبالغ عن الفساد 

يعتقدون ان المواطن عادة ال يقوم باالبالغ عن الفساد

يعتقــد 54 % مــن المســتطلعة آراؤهــم أن المواطنيــن ال يقومــون عــادة باإلبــالغ عــن الفســاد، )56 % فــي الضفــة الغربيــة، 
50 % فــي قطــاع غــزة(. بينمــا يــرى 36 % أن المواطنيــن عــادة يبلغــون عــن حــاالت الفســاد التــي يالحظونهــا )32 % فــي 

الضفــة الغربيــة، 43 % فــي قطــاع غــزة(. 

% 78 

% 54 

% 67 % 77 
مــن المســتطلعة آراؤهــم 
أنهــم ســيقومون بالتبليــغ 

عــن الفســاد كشــهود

للتبليــغ  باســتعدادهم  ادعــوا 
عــن الفســاد فــي حــال كانــوا 

ضحايــا
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بالمقارنــة مــع نتائــج اســتطالع الــرأي فــي العــام المنصــرم، يالحــظ أن تحســنًا طفيفــًا طــرأ علــى آراء وتوجهــات المواطنيــن 
فيمــا يتعلــق باإلبــالغ عــن الفســاد، ففــي الوقــت الــذي بلغــت بــه نســبة مــن يعتقــدون أن المواطنيــن يقومــون باإلبــالغ 

عــادة عــن الفســاد 36 % فــي عــام 2019، كانــت فــي عــام 2018، 33 %. 

وارتفعــت أيضــًا نســبة مــن ســيقومون باإلبــالغ عــن فعــل الفســاد كشــهود وأيضــًا كضحايــا فــي حــال تعرضــوا لحــاالت فســاد، 
ففــي حيــن كانــت نســبة مــن ســيقومون باإلبــالغ كشــهود فــي عــام 2018، 62 %، ارتفعــت إلــى 76 % فــي العــام 2019، 

وأيضــًا مــن ســيقومون باإلبــالغ فــي حــال كانــوا ضحايــا كانــت فــي عــام 2018، 70 % ارتفعــت إلــى 77 %. 

وهــذا قــد يدلــل علــى ارتفــاع وعــي النــاس وحافزيتهــم أكثــر نحــو اإلبــالغ عــن الفســاد، الــذي مــن الممكــن أنــه جــاء مــن ازديــاد 
استشــعار المواطنيــن بالفســاد وآثــاره الســلبية علــى حياتهم.  

وحــول أهــم األســباب التــي تــؤدي إلــى ضعــف اإلبــالغ عــن الفســاد، رأى غالبيــة المســتطلعة آراؤهــم أنهــا تعــود إلــى عــدم 
وجــود حمايــة كافيــة للمواطنيــن المبلغيــن والشــهود وإلــى »الخــوف مــن االنتقــام« وإلــى »عــدم وجــود وعــي كاٍف 

بمعنــى الفســاد وأشــكاله«. 

مــن المســتطلعين: الجهــود المبذولــة لمكافحــة الفســاد 
غيــر كافيــة 

ــار الفاســدين، هــي األســباب  ــة لكب ــة المواطــن لمحاســبة جدي ضعــف جديــة محاســبة الفاســدين باإلضافــة إلــى عــدم رؤي
ــة لمكافحــة الفســاد بحســب 63 % مــن المســتطلعة آراؤهــم  ــة الجهــود المبذول التــي تقــف وراء عــدم كفاي

مــن المبحوثيــن يعتقــدون أن العقوبــات المفروضــة علــى مرتكبــي 
جرائــم الفســاد غيــر رادعــة

من المبحوثين يعتقدون بوجود فساد في السلطة القضائية

% 84

% 80 

% 67 
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من المستطلعة آراؤهم يرون أن الفساد في عام 2019 قد ازداد 

وبمقارنــة نتائــج هــذا االســتطالع مــع نتائــج اســتطالع أمــان فــي عــام 2018، هنــاك انخفــاض واضــح فــي نســبة مــن 
يعتقــدون أن الفســاد ازداد خــالل عــام 2019 مقارنــة مــع عــام 2018، ففــي حيــن بلغــت نســبة مــن اعتقــدوا أن الفســاد 
فــي عــام 2018 قــد ازداد بلغــت 67 %، وكانــت النســبة األعلــى فــي الضفــة الغربيــة )73 % فــي الضفــة الغربيــة، 57 % فــي 
قطــاع غــزة(، بلغــت النســبة فــي عــام 2019، 53 % بانخفــاض واضــح فــي الضفــة الغربيــة وغــزة )64 % فــي الضفــة الغربيــة، 

35 % فــي قطــاع غــزة(. 

من المستطلعة آراؤهم يرون أن الفساد سيزداد في عام 2020 

الجرائم االقتصادية

األغذيــة  بفســاد  الخاصــة  الجرائــم  أن  يعتقــدون  المبحوثيــن  مــن 
2019 عــام  زادت  قــد  واألدويــة 

ويعــود الســبب إلــى عــدم محاســبة مرتكبــي جرائــم األغذيــة واألدويــة الفاســدة، وألن قانــون العقوبــات ال يوفــر عقوبــات 
رادعــة حســب رأي 63 % مــن المســتطلعة آراؤهــم.  

% 53 

% 60

% 65
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مقدمة

يقــوم االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« بتنفيــذ اســتطالع للــرأي وجهــًا لوجــه حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد فــي فلســطين بشــكل ســنوي، يســتهدف الجمهــور فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس وغــزة، وينفــذ فــي 

الربــع األخيــر مــن الســنة. 

ويهــدف إلــى رصــد التغييــر فــي انطباعــات المواطنيــن ووعيهــم حــول الفســاد ورصــد مــدى اســتعدادهم لالنخــراط فــي 
مكافحتــه، بشــكل ســنوي. 

ــة والخاصــة ومصــادر  ــج األبحــاث والدراســات الموضوعي ــب نتائ ــى جان ــر هــذا االســتطالع أحــد المصــادر الهامــة إل ويعتب
الرصــد األخــرى التــي يوظفهــا أمــان فــي إعــداد التقريــر الســنوي حــول رصــد المتغيــرات فــي واقــع الفســاد ومكافحتــه 

فــي فلســطين. 

ولغــرض إعــداد اســتطالع الــرأي للعــام 2019، قــام االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة– أمــان بتكليــف مركــز قيــاس 
ــي خــالل  ــذ البحــث الميدان ــذه، حيــث قــام المركــز بإجــراء االســتطالع وتنفي لالســتطالعات والدراســات المســحية بتنفي

الفتــرة مــا بيــن 9–16 تمــوز 2019 فــي الضفــة الغربيــة )بمــا فيهــا القــدس( وقطــاع غــزة.

هــدف االســتطالع بشــكل أساســي إلــى رصــد التغييــر فــي انطباعــات المواطنيــن ووعيهــم حــول الفســاد ورصــد مــدى 
اســتعدادهم لالنخــراط فــي مكافحتــه ومقارنــة النتائــج بالســنوات الســابقة. 

عينة االستطالع 

بلــغ حجــم العينــة 1320 فــردًا ممــن أعمارهــم 18 عامــًا فمــا فــوق، منهــا )792( فــي الضفــة الغربيــة )بمــا فيهــا القــدس(، 
و)528( فــي قطــاع غــزة، موزعــة فــي 60 تجمعــًا ســكنيًا ممثلــة المــدن والقــرى والبلــدات والمخيمــات وبهامــش خطــأ + 

3 %، حيــث أجريــت المقابــالت وجهــًا لوجــه وفــي المنــازل.
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منهجية البحث

1. االستمارة

صممــت االســتمارة منــذ بدايــة تنفيــذ االســتطالع مــن قبــل االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان«، التــي شــملت 
كافــة األســئلة التــي تغطــي أهدافــه.

2. اختيار العينة

لغــرض االســتطالع وتمثيلــه للمجتمــع، تــم اســتخدام األســلوب العينــي متعــدد المراحــل الختيــار عينــة طبقيــة عنقوديــة، 
حيــث تــم تقســيم العينــة الكليــة إلــى طبقتيــن )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( وفقــًا لنتائــج التعداد العام للســكان والمســاكن 
2017 الــذي نفــذه الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، بعــد ذلــك تــم توزيــع حجــم العينــة علــى المحافظــات )العناقيــد( 
ــج التعــداد،  ــار التجمعــات الســكانية لــكل محافظــة اعتمــادًا علــى نتائ ــوزن الحقيقــي لــكل منهــا، ومــن ثــم اختي ليعكــس ال
وفــي كل تجمــع، تــم اختيــار بلــوك أو بلوكيــن بشــكل عشــوائي ليتــم العمــل فيهــا، وتــم اختيــار المنــازل فــي هــذه البلــوكات 
باســتخدام العينــة العشــوائية المنتظمــة. أمــا داخــل المنــزل، فقــد تــم اســتخدام الجــدول المتخصــص فــي اختيــار العينــات 

Kish الختيــار األفــراد.

3. جمع البيانات

عمــل فــي إجــراء المقابــالت وجهــًا لوجــه باحثــون ميدانيــون ممــن لديهــم خبــرة طويلــة فــي البحــوث الميدانيــة، حيــث خضعــوا 
لورشــات عمــل متخصصــة ناقشــت أهــداف االســتطالع ومنهجيــة العمــل وأســئلة االســتمارة، وكان ذلــك بالتعــاون مــع 

أمــان.

4. االختبار القبلي لالستمارة

تــم إجــراء اختبــار قبلــي علــى االســتمارة علــى عينــة حجمهــا 40 )20 فــي الضفــة الغربيــة و20 فــي قطــاع غــزة( للتأكــد مــن 
صالحيتهــا واســتيعاب المبحوثيــن وفهمهــم لطبيعــة األســئلة والخيــارات المطروحــة، مــا ســاعد فــي إجــراء أي تعديــالت 
علــى عليهــا قبــل اعتمادهــا بالشــكل النهائــي، إضافــة إلــى ذلــك، تــم إجــراء عمليــة فحــص لهــا، مــن حيــث االتســاق الداخلــي 

لألســئلة وثباتهــا باســتخدام معامــل كرومبــاخ ألفــا.

5. تدريب الباحثين

لغــرض االســتطالع، قــام المركــز، وبالتعــاون مــع أمــان، بعقــد ورشــتي عمــل تدريبيتيــن متخصصتيــن للباحثيــن الميدانييــن، 
ورشــة فــي الضفــة الغربيــة وأخــرى فــي قطــاع غــزة، أحاطتــا بكافــة جوانبــه مــن تفاصيــل المنهجيــة والعينــة وأســئلة 

االســتمارة والمقابــالت.
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6. الرقابة والمتابعة

هناك نوعان من الرقابة اتبعهما المركز أثناء تنفيذ االستطالع تمثال فيما يلي:

الرقابــة الميدانيــة: عمــل فريــق العمــل البحثــي تحــت إشــراف ومتابعــة مــن قبــل المنســقين الميدانييــن والمشــرفين، . 1
ــارات ميدانيــة لمواقــع البحــث للتأكــد مــن ســير العمــل وإجــراء المقابــالت بطريقــة ســليمة  الذيــن بدورهــم قامــوا بزي

وبعيــدة عــن أي مشــاكل، حيــث قــام الفريــق بقديــم تقريــر يومــي حــول ذلــك.

الرقابة المكتبية وتمثلت فيما يلي: . 2

االتصــاالت الهاتفيــة: قــام المركــز بإجــراء اتصــاالت عشــوائية مــع أفــراد مــن العينــة للتأكــد مــن صالحيــة العمــل 	 
ومــن صالحيــة المقابــالت.

العمــل المكتبــي: تــم فحــص االســتمارات مكتبيــًا للتأكــد مــن اإلجابــات واالنتقــاالت بيــن األســئلة والتأكــد مــن 	 
صالحيــة بيانــات االســتمارات.

برنامــج اإلدخــال: تــم تصميــم برنامــج إلدخــال البيانــات ضمــن ضوابــط ومحــددات معينــة يكــون قــادرًا علــى 	 
اكتشــاف أي إشــكاليات.

تنظيــف البيانــات: مــن خــالل عمليــة تنظيــف البيانــات، تــم تحديــد ومعالجــة أي أخطــاء حصلــت، ســواء كان ذلــك 	 
مــن قبــل الباحــث الميدانــي أو مدخــل البيانــات.

7. إدخال وتحليل البيانات

تــم إدخــال وتحليــل البيانــات مــن خــالل برنامــج التحليــل اإلحصائــي SPSS بعــد إجــراء المراجعــة والمعالجــة الكاملــة لهــذه 
البيانــات. 



نتائــــج استطــــالع الـــرأي العــــام حــــول

واقــع الفســاد ومكافحته
في فلسطين لعام 2019



25
استطالع رأي المواطنيـن الفلسطينييــن السنــوي حـول
واقــع الفســـاد ومكافحتــه في فلسطيــن للعـام 2019

1. المشكلة األساسية التي يجب أن تحظى بأولوية لحلها

تطــرق االســتطالع إلــى أهــم المشــاكل والتحديــات التــي يواجههــا المجتمــع الفلســطيني والتــي يجــب أن تحظــى باألولويــة 
لحلهــا، حيــث احتلــت مشــاكل تصاعــد األزمــات االقتصاديــة وتفشــي الفســاد األولويــة األهــم، فقــد أشــار 27 % مــن 
المبحوثيــن )31 % فــي الضفــة مقارنــة بـــ 22 % فــي قطــاع غــزة( إلــى تصاعــد األزمــات االقتصاديــة كأولويــة أولــى، ونســبة 
26 % مــن المبحوثيــن أشــاروا إلــى تفشــي الفســاد كأولويــة أولــى )32 % فــي الضفــة مقارنــة بـــ 19 % فــي قطــاع غــزة، فيمــا 
أشــار 22 % مــن المبحوثيــن إلــى أن المشــكلة األساســية هــي سياســات االحتــالل اإلســرائيلي )23 % فــي الضفــة الغربيــة 
ــأن المشــكلة األساســية هــي اســتمرار االنقســام، حيــث يحظــى  ــة بـــ 20 % فــي قطــاع غــزة(، بينمــا صــرح 15 % ب بالمقارن
بأولويــة وبنســبة مرتفعــة فــي قطــاع غــزة مقارنــة بالضفــة )8 % فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 26 % فــي قطــاع غــزة(، كذلــك 
فــإن %7 مــن المبحوثيــن أشــاروا إلــى أن المشــكلة األساســية هــي البنيــة القانونيــة والمؤسســاتية )5 % فــي الضفــة الغربيــة 
بالمقارنــة بـــ 10 % فــي قطــاع غــزة، و3 % أشــاروا إلــى هشاشــة البنيــة التحتيــة. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي 

والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول رقم )1(: المشكلة األساسية التي يجب أن تحظى بأولوية لحلها

المجموعقطاع غزةالضفة الغربيةالمشكلة

27.3  %22.0 %30.8 %تصاعد األزمات االقتصادية
26.4 %18.6 %31.7 %تفشي الفساد

21.7 %20.1 %22.9 %سياسات االحتالل اإلسرائيلي

14.9 %25.9 %7.6 %استمرار االنقسام

6.8 %9.7 %4.9 %ضعف سيادة القانون

2.8 %3.8 %2.1 %هشاشة البنية التحتية
100.0 %100.0 %100.0 %المجموع

شكل رقم )1(: المشكلة األساسية التي يجب أن تحظى بأولوية لحلها
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وبالمقارنــة مــع االســتطالعات الســابقة، مــا زالــت مشــكلة تصاعــد األزمــات االقتصاديــة وتفشــي الفســاد تحظــى بالمرتبــة 
األولــى لــدى المواطــن الفلســطيني كأولويــة يجــب حلهــا، تليهــا سياســات االحتــالل اإلســرائيلي. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر 

الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول رقم )a1(: المشكلة األساسية التي يجب أن تحظى بأولوية لحلها – جدول مقارنة

2016201720182019 المشكلة

27.3 %24.7 %29.6 %29.1 %تصاعد األزمات االقتصادية
26.4 %33.5 %26.5 %25.2 %تفشي الفساد

21.7 %16.7 %17.7 %19.7 %سياسات االحتالل اإلسرائيلي
14.9 %16.3 %15.6 %15.6 %استمرار االنقسام

6.8 %5.1 %5.6 %6.3 %ضعف سيادة القانون
2.8 %3.7 %5.0 %4.1 %هشاشة البنية التحتية

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %المجموع

شكل رقم )1a(: المشاكل األساسية الثالث األولى التي يجب أن تحظى بأولوية لحلها حسب السنوات
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2. الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

يتنــاول هــذا الجــزء مــن االســتطالع تقييــم المواطنيــن حــول حجــم انتشــار الفســاد فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة 
ــر تعرضــًا  ــن حــول أي القطاعــات األكث ــى رأي المواطني ــًا للفســاد، باإلضافــة إل ــر ارتكاب ــة األكث الفلســطينية ومــن هــي الفئ
النتشــار الفســاد فيهــا، علــى صعيــد الهيئــات والــوزارات الحكوميــة، أو علــى صعيــد القطاعات الحكوميــة والخاصة واألهلية، 

والمؤسســات العامــة والــوزارات األكثــر تعرضــًا النتشــار الفســاد. 

2-1: مستوى الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

أظهــر االســتطالع أن 63 % مــن المبحوثيــن رأوا أن مســتوى الفســاد بمؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية كبيــر        
)73 % فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 48 % فــي قطــاع غــزة(، فيمــا أشــار 29 % إلــى أن المســتوى متوســط )24 % فــي الضفــة 
الغربيــة مقابــل 36 % فــي قطــاع غــزة(، بينمــا 7 % فقــط يــرون أن مســتوى الفســاد قليــل. للمزيــد، انظــر الشــكل البيانــي 

أدنــاه:

شكل ) 2-1(: مستوى الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

ــر بقــي مرتفعــًا  ــه كبي ــج االســتطالعات الســابقة، يتضــح أن تصنيــف المبحوثيــن لمســتوى الفســاد بأن ــة مــع نتائ وبالمقارن
ــاه: ــًا 63 % كمــا فــي اســتطالع 2018 كمــا يتضــح مــن الجــدول أدن ــة بالســنوات الســابقة، وبنفــس النســبة تقريب مقارن
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جدول )1a-2(: مستوى الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية – جدول مقارنة

2016201720182019
63.0 %63.6 %57.0 %60.4 %كبير

28.5 %31.3 %36.2 %33.2 %متوسط

7.4 %5.1 %6.8 %6.4 %قليل
1.1 %------ال أعلم

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %المجموع

2–2: وصف مرتكبي الفساد

وحــول وصــف مرتكبــي جرائــم الفســاد فــي فلســطين، أشــارت نتائــج االســتطالع إلــى أن صفــة الموظــف الكبيــر )فئــات عليــا( 
تغلــب علــى مرتكبــي الفســاد حســب مــا أشــار إلــى ذلــك 82 % مــن المبحوثيــن )90 % فــي الضفــة الغربيــة، 70 % فــي قطــاع 
غــزة(، فيمــا أشــار 18 % إلــى أن صفــة الموظــف الصغيــر )الفئــات العاديــة( هــي الغالبــة )10 % فــي الضفــة الغربيــة، 30 % 

فــي قطــاع غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )2 – 2(: الصفة الغالبة لمرتكبي جرائم الفساد

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
82.4 %70.5 %90.4 %فئات عليا- موظف كبير

17.6 %29.5 %9.6 %فئات عادية- موظف صغير

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

شكل )2 – 2(: الصفة الغالبة لمرتكبي جرائم الفساد
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بالمقارنــة مــع نتائــج اســتطالعات أمــان الســابقة، مــا زالــت النتائــج تشــير إلــى أن الغالبيــة يــرون أن الفئــات العليــا )الموظفيــن 

الكبــار( هــي الصفــة الغالبــة علــى مرتكبــي جرائــم الفســاد، مرتفعــة قليــاًل عمــا كانــت فــي اســتطالع العــام الســابق 2018. 

للمزيــد، انظــر الجــدول أدنــاه:  

جدول )a 2 – 2(: الصفة الغالبة لمرتكبي جرائم الفساد – جدول مقارنة مع نتائج استطالع أمان السابق

 2016201720182019

82.4 %78.9 %81.9 %77.7 %فئات عليا- موظف كبير

17.6 %21.1 %18.1 %22.3 %فئات عادية- موظف صغير

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %المجموع

3–2: القطاع األكثر تعرضًا النتشار الفساد فيه

أشــارت نتائــج االســتطالع إلــى أن 61 % مــن المبحوثيــن يــرون أن المؤسســات الحكوميــة هــي األكثــر تعرضــًا النتشــار الفســاد 
ــة، والقطــاع الخــاص  ــات المحلي ــكل مــن الهيئ )74 % فــي الضفــة، 42 % فــي قطــاع غــزة(، يليهــا وبنفــس النســبة 13 % ل
ثــم المؤسســات األهليــة والجمعيــات الخيريــة، مــع وجــود الفــوارق بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالقطــاع الخــاص والمؤسســات األهليــة والجمعيــات الخيريــة، حيــث االرتفــاع الكبيــر فــي قطــاع غــزة مقارنــة مــع الضفــة 

الغربيــة فيمــا يخــص القطــاع الخــاص. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )2-3(: القطاع األكثر تعرضًا النتشار الفساد فيه

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

60.8 %41.9 %73.5 %المؤسسات الحكومية 

13.0 %13.8 %12.5 %الهيئات المحلية

13.3 %24.4 %5.8 %القطاع الخاص

المؤسسات األهلية والجمعيات 
13.3 %24.4 %5.8 %الخيرية

100.0 %100.0 %100.0 %المجموع
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شكل 3- 2: القطاع األكثر تعرضًا النتشار الفساد في فلسطين

ــة مــع نتائــج اســتطالعات أمــان الســابقة، يتضــح أن النســبة فــي هــذا االســتطالع جــاءت مرتفعــة بشــكل واضــح  بالمقارن

ــى 74 %  ــة باالســتطالعات الســابقة، حيــث وصلــت فــي هــذا االســتطالع إل ــة مقارن ــق بالمؤسســات الحكومي فيمــا يتعل

مجتمعــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالمؤسســات األهليــة والجمعيــات الخيريــة، فيتضــح أنهــا انخفضــت عمــا كانــت عليــه فــي 

ــة باســتطالع 2018  الســنوات الســابقة. أمــا بخصــوص مؤسســات القطــاع الخــاص، فقــد بقيــت النســبة كمــا هــي مقارن

وانخفــاض واضــح مقارنــة باســتطالعات 2016 و2017. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

جدول )a 2-3(: القطاع األكثر تعرضًا لالنتشار الفساد- جدول مقارنات مع نتائج استطالعات أمان السابقة

2016201720182019القطاع
المؤسسات الحكومية والهيئات 

المحلية
% 52.3% 59.3% 68% 74

المؤسسات األهلية والجمعيات 

الخيرية
% 25.7% 20.6% 20% 13

13 %12 %20.1 %22.0 %مؤسسات القطاع الخاص
100 %100 %100 %100 %المجموع
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4-2: المؤسسات أو الهيئات العامة األكثر تعرضًا النتشار الفساد

يتضــح مــن نتائــج االســتطالع أن الــوزارات والهيئــات العامــة هــي األكثــر تعرضــًا للفســاد بــرأي 30 % مــن المبحوثيــن )40 % 
فــي الضفــة الغربيــة، 15 % فــي قطــاع غــزة(، تلــي ذلــك فــي المرتبــة الثانيــة وبنســبة 21 % مؤسســة الرئاســة بــرأي 21 % )16% 
فــي الضفــة، 29 % فــي قطــاع غــزة(. أمــا األجهــزة األمنيــة، فجــاءت بالمرتبــة الثالثــة، وبنســبة 20 % )23 % فــي الضفــة، 16 % 
فــي قطــاع غــزة(، بينمــا احتــل مجلــس الــوزراء المرتبــة الرابعــة مــن حيــث التعــرض للفســاد بــرأي 9 % )8 % فــي الضفــة، 13 % 
فــي قطــاع غــزة(، أمــا النيابــة العامــة والمحاكــم والهيئــات المحليــة، فاحتلــت المرتبــة الخامســة بنســبة 7 % لــكل منهــا، مــع 
وجــود بعــض الفــوارق بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )4 - 2(: المؤسسات والهيئات األكثر تعرضًا النتشار الفساد

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

29.9 %15.3 %39.6 %الوزارات والهيئات العامة

20.9 %29.0 %15.5 %مؤسسة الرئاسة

19.9 %16.1 %22.5 %األجهزة األمنية

9.9 %13.4 %7.6 %مجلس الوزراء

6.9 %9.8 %4.5 %النيابة العامة

6.7 %8.3 %5.9 %المحاكم 

5.8 %8.0 %4.3 %الهيئات المحلية

100 %100 %100 % المجموع

شكل )4 – 2(: المؤسسات والهيئات األكثر تعرضًا النتشار الفساد
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وبالمقارنــة مــع نتائــج اســتطالعات أمــان الســابقة، بقيــت الــوزارات والهيئــات العامــة ومؤسســة الرئاســة واألجهــزة األمنيــة 
محتلــة المراتــب الثــالث األولــى مقارنــة بالمؤسســات األخــرى. ولمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل 

البيانــي أدنــاه:

جدول )a 4 - 2(: المؤسسات والهيئات األكثر تعرضًا النتشار الفساد– جدول مقارنات
 نتائج استطالعات أمان السابقة

2012201420152016201720182019

الوزارات والهيئات 
29.9 %22.0 %32.5 %22.5 %26.7 %24.4 %36.1 %العامة

20.9 %19.7 %17.2 %21.9 %16.6 %21.6 %17.5 %مؤسسة الرئاسة
19.9 %23.4 %23.1 %19.9 %23.5 %23.0 %30.0 %األجهزة األمنية
5.8 %7.1 %4.8 %11.4 %8.7 %8.5 %---الهيئات المحلية

6.9 %9.5 %7.8 %8.8 %6.3 %21.6 %3.5 %النيابة العامة
9.9 %9.0 %8.8 %8.7 %8.5 %6.5 %---مجلس الوزراء

6.7 %9.2 %5.6 %6.9 %9.6 %7.0 %6.0 %المحاكم

100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %المجموع

شكل رقم )a 2-4(: المؤسسات األكثر تعرضًا النتشار الفساد حسب السنوات – مؤسسات مختارة
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5–2: الوزارات األكثر تعرضًا النتشار الفساد

احتلــت وزارة الصحــة المرتبــة األولــى فــي هــذا االســتطالع مــن حيــث تعرضهــا النتشــار الفســاد بــرأي 19 % مــن المبحوثيــن 
)24 % فــي الضفــة الغربيــة، 11 % فــي قطــاع غــزة(، تليهــا الماليــة حســب رأي 15 % )17 % فــي الضفــة الغربيــة، 13 % فــي 
قطــاع غــزة(، ثــم وزارة الداخليــة بنســبة 14 %، وجــاءت وزارة التنميــة االجتماعيــة بالمرتبــة الرابعــة بنســبة 10 %، وبالمرتبــة 
الخامســة وزارة التربيــة والتعليــم بنســبة 9 %. أمــا الــوزارات األخــرى، فــال يعتبرهــا المواطنــون األكثــر تعرضــًا النتشــار الفســاد. 

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )5 – 2(: الوزارات/ الهيئات الحكومية األكثر تعرضًا النتشار الفساد

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

19.0 %10.8 %24.5 %وزارة الصحة

15.2 %13.1 %16.7 %وزارة المالية

13.9 %18.4 %11.0 %وزارة الداخلية

10.3 %7.0 %12.5 %وزارة التنمية االجتماعية 

8.9 %6.1 %10.7 %وزارة التربية والتعليم

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
5.1 %4.2 %5.7 %المعلومات 

4.0 %8.3 %1.1 %الهيئة العامة للشؤون المدنية

3.8 %6.3 %2.1 %سلطة األراضي

3.8 %6.3 %2.1 %وزارة االقتصاد الوطني

3.7 %2.1 %4.8 %وزارة األوقاف

وزارة التعليم العالي والبحث 
3.3 %6.8 %1.0 %العلمي

3.1 %2.7 %3.4 %وزارة النقل والمواصالت

3.0 %3.0 %2.8 %سلطة المياه 

2.8 %5.1 %1.5 %سلطة الطاقة

100.0 %100.0 %100.0 %المجموع
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شكل ) 5 – 2(: الوزارات/ الهيئات الحكومية األكثر تعرضًا النتشار الفساد
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3. أشكال الفساد في عام 2019

فيمــا يتعلــق بأشــكال الفســاد األكثــر خطــورة فــي فلســطين، رأى 26 % أنهــا الواســطة والمحســوبية، حيــث جــاءت بالمرتبــة 
األولــى وبارتفــاع كبيــر فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة مــع قطــاع غــزة )34 % الضفــة الغربيــة، 14 % قطــاع غــزة(، وجــاء اختــالس 
األمــوال العامــة والرشــوة مقابــل تقديــم الخدمــة العامــة بالمرتبــة الثانيــة وبنســبة 14 % تقريبــًا لــكل منهــا. أمــا إســاءة 
اســتعمال الســلطة وغســيل األمــوال، فجــاءا بالمرتبــة الرابعــة وبنســبة 12 % لــكل منهمــا، ويتضــح مــن النتائــج أن هنــاك 
ارتفاعــًا فــي قطــاع غــزة مقارنــة بالضفــة الغربيــة باعتبــار غســل األمــوال األكثــر خطــورة فــي فلســطين )6 % الضفــة الغربيــة، 
22 % قطــاع غــزة(، وفــي المرتبــة األخيــرة، جــاءت إســاءة االئتمــان والمســاس باألموال العامــة )11 % و10 % على التوالي(. 

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول رقم )3(: أشكال الفساد األكثر خطورة في فلسطين

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

26.3 %14.4 %34.2 %الواسطة والمحسوبية

14.8 %14.4 %15.0 %اختالس مال عام

الرشوة مقابل تقديم الخدمة العامة أو الحصول 
13.7 %14.2 %13.4 %على منفعة بدون وجه حق

12.3 %11.7 %12.6 %إساءة استعمال السلطة
12.0 %21.6 %5.7 %غسل األموال 
11.1 %11.7 %10.6 %إساءة االئتمان

9.8 %11.9 %8.5 %المساس باألموال العامة
100.0 %100.0 %100.0 %المجموع

شكل )3(: أشكال الفساد األكثر خطورة في فلسطين
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ــار الواســطة والمحســوبية كأحــد أشــكال الفســاد األكثــر خطــورة فــي فلســطين،  فــي هــذا االســتطالع، تمــت إضافــة خي
حيــث احتــل هــذا الخيــار المرتبــة األولــى وبفــارق كبيــر مقارنــة مــع الخيــارات األخــرى. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول 

ــاه: التالــي والشــكل البيانــي أدن

 جدول رقم )a3(: أشكال الفساد األكثر خطورة في فلسطين- جدول مقارنات نتائج استطالعات أمان السابقة

20152016201720182019 شكل الفساد

26.3 %------------الواسطة والمحسوبية

14.8 %22.2 %26.2 %24.7 %25 %اختالس المال العام

12.3 %25.6 %17.4 %22.9 %19 %إساءة استعمال السلطة

الرشوة مقابل تقديم الخدمة العامة أو 
13.7 %18.0 %24.2 %17.9 %26 %الحصول على منفعة بدون وجه حق

9.8 %16.1 %13.7 %12.4 %14 %المساس باألموال العامة

12.0 %10.5 %8.4 %11.4 %10 %غسيل األموال

11.1 %7.5 %10.1 %10.8 %6 %اساءة االئتمان

100 %100 %100 %100 %100 %المجموع
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4. األسباب التي ساهمت في انتشار الفساد في فلسطين

وبخصــوص الســبب األكثــر الــذي ســاهم فــي انتشــار الفســاد فــي فلســطين، رأى 27 % مــن المبحوثيــن أن ذلــك يعــود 
إلــى عــدم الجديــة فــي محاســبة كبــار الفاســدين وبنســبة متقاربــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فيمــا أشــار 22 % إلــى 
عــدم االلتــزام بمبــدأ ســيادة القانــون )31 % فــي الضفــة الغربيــة، 9 % فــي قطــاع غــزة(، بينمــا رأى 10 % أن األســباب تعــود 
ــد مــن  ــكل منهــا. لمزي ــي فــي مكافحــة الفســاد ل ــع بهــا األشــخاص وضعــف دور المجتمــع المدن ــة التــي يتمت ــى الحصان إل

التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه: 

جدول )4(: األسباب التي ساهمت في انتشار الفساد في فلسطين

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

27.0 %25.9 %27.8 %عدم الجدية في محاسبة كبار الفاسدين

22.1 %8.7 %31.1 %عدم االلتزام بمبدأ سيادة القانون

10.3 %6.1 %13.1 %الحصانة التي يتمتع بها بعض األشخاص

9.8 %11.2 %9.0 %ضعف دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد 

9.7 %17.6 %4.4 %االنقسام السياسي بين الضفة وغزة

ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ودوره في خلق بيئة 
8.8 %13.6 %5.6 %مشجعة على الفساد

6.6 %11.4 %3.4 %قلة وعي المواطنين بأشكال الفساد

عدم تفعيل دور المجلس التشريعي والمؤسسات 
5.6 %5.5 %5.7 %الرقابية

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

شكل )4(: األسباب التي ساهمت في انتشار الفساد في فلسطين
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وبالمقارنــه مــع نتائــج اســتطالعات أمــان الســابقة، يتبيــن أن ســبب عــدم الجديــة فــي محاســبة كبــار الفاســدين احتــل المرتبــة 
ــزام  ــة الثانيــة فــي اســتطالع 2018، واحتــل ســبب عــدم االلت ــه علــى المرتب ــة بحصول األولــى فــي هــذا االســتطالع مقارن
بمبــدأ ســيادة القانــون المرتبــة الثانيــة فــي هــذا االســتطالع بعــد أن كان بالمرتبــة األولــى فــي اســتطالع 2018. لمزيــد مــن 

التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه: 

جدول )a 4(: أسباب انتشار الفساد في فلسطين حسب السنوات

2012201420152016201720182019السبب

عدم االلتزام بمبدأ سيادة 
22.1 %21.7 %20.3 %18.9 %13 %26.6 %20.2 %القانون

عدم الجدية في محاسبة 
27.0 %16.6 %18.4 %17.9 %15 %20.9 %21.7 %كبار الفاسدين 

ممارسات االحتالل 
اإلسرائيلي ودوره في خلق 

بيئة مشجعة على الفساد
% 19.5% 19.5% 18% 12.8% 12.6% 10.3% 8.8

الحصانة التي يتمتع بها 
10.3 %14.1 %16.9 %11.9 %11 %------األشخاص

االنقسام السياسي بين 
9.7 %10.5 %7.1 %10.4 %19 %------الضفة وغزة

عدم تفعيل دور المجلس 
التشريعي والمؤسسات 

الرقابية
% 14.5% 21.7% 7% 10.4% 11.3% 8.7% 5.6

ضعف دور المجتمع 
المدني في مكافحة 

الفساد
% 8.8% 5.6% 8% 8.9% 6.7% 8.3% 9.8

قلة وعي المواطنين 
6.6 %9.8 %6.8 %8.8 %9 %5.7 %15.4 %بأشكال الفساد

100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %المجموع
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5. الفساد في تقديم الخدمات العامة

وفيمــا يتعلــق بالخدمــات العامــة التــي كانــت أكثــر مجــااًل للفســاد خــالل العــام 2019 بنــاء علــى تجــارب شــخصية للمبحوثيــن 
أو ألحــد المقربيــن، أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 33 % مــن المبحوثيــن أشــاروا إلــى أنهــا عمليــة الترقيــات والتعيينــات 
بالدرجــة األولــى )46 % فــي الضفــة الغربيــة، 14 % فــي قطــاع غــزة(، تليهــا الخدمات الصحية وتوزيع المســاعدات اإلنســانية 
واالجتماعيــة العينيــة والنقديــة بنســبة 15 % لــكل منهمــا، ثــم معامــالت الهيئــة العامــة للشــؤون المدنيــة ومنــح التعليــم 
فــي الجامعــات بنســبة 8 % لــكل منهمــا، فــي حيــن أن الخدمــات األخــرى هــي األقــل وبنســب متقاربــة. لمزيــد مــن التفاصيــل، 

انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول رقم )5(: الخدمات العامة التي كانت أكثر مجااًل للفساد خالل العام 2019

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

32.9 %13.8 %45.6 %عملية التعيينات والترقيات

14.8 %11.6 %17.0 %الخدمات الصحية

توزيع المساعدات اإلنسانية االجتماعية العينية 
14.7 %15.9 %13.9 %والنقدية

معامالت الهيئة العامة للشؤون المدنية- منح 
8.0 %16.7 %2.1 %تصاريح وأذونات سفر

7.8 %6.4 %8.7 %منح التعليم في الجامعات

5.1 %9.5 %2.1 %الحصول على التراخيص واألذونات الرسمية

4.8 %5.6 %5.0 %خدمات االتصاالت

4.7 %6.5 %3.5 %مجال تقدير الجمارك والضريبة

3.9 %7.8 %1.0 %خدمات الكهرباء

3.3 %6.3 %1.0 %خدمات المياه

100.0 %100.0 %100.0 %المجموع
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شكل )5(: الخدمات العامة التي كانت أكثر مجااًل للفساد خالل العام 2019

6. الواسطة في الحصول على الخدمات

ــاول هــذا الجــزء مــن االســتطالع اســتخدام الواســطة للحصــول علــى الخدمــات ومســاعدة المواطنيــن فــي الحصــول  يتن
ــى الخدمــات وأســباب اســتخدامها. عل

1–6:  التوجه للمؤسسات العامة للحصول على خدمة عامة:

أظهــرت نتائــج االســتطالع، أن 44% مــن المبحوثيــن توجهــوا خــالل العــام 2019 إلــى مؤسســات عامــة للحصــول علــى 
خدمــات عامــة )41 % فــي الضفــة الغربيــة، 50 % فــي قطــاع غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل 

البيانــي أدنــاه:

جدول )1 – 6(: التوجه للمؤسسات العامة للحصول على خدمة عامة:

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

44.3 %50.0 %40.5 %نعم

55.7 %50.0 %59.5 %ال

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع
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2–6: االضطرار إلى االستعانة بالواسطة للحصول على خدمة عامة

تظهــر النتائــج أن 37 % مــن المبحوثيــن )نفــس النســبة للضفــة الغربيــة وقطاع غزة( اضطروا لالســتعانة بالواســطة للحصول 
علــى خدمــة عامــة خــالل عــام 2019. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالي والشــكل البياني أدناه:

جدول )1 – 6(: االضطرار إلى االستعانة بالواسطة للحصول على خدمة عامة

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

37.1 %36.1 %38.7 %نعم

62.9 %63.9 %61.3 %ال
100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

شكل )2 – 6(: االضطرار إلى االستعانة بالواسطة للحصول على خدمة عامة

ــب الواســطة  ــة مــع االســتطالع الســابق 2018، حصــل انخفــاض طفيــف فــي هــذا االســتطالع فــي نســبة طل وبالمقارن
للحصــول علــى الخدمــات العامــة، حيــث وصلــت إلــى 37 % بعــد أن كانــت 39 %. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

جدول )a 2 – 6(: طلب الواسطة للحصول على الخدمة حسب السنوات

201420152016201720182019

37.1 %39.0 %34.2 %38.6 %26 %34.5 %نعم

62.9 %61.0 %65.8 %61.4 %74 %65.5 %ال

100.0 %100.0 %100 %100 %100 %100 %المجموع

% 37

% 63

نعم

ال
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3 – 6: أسباب اللجوء إلى الواسطة:

وفيمــا يتعلــق بأســباب اللجــوء إلــى الواســطة، أشــار 22 % مــن المبحوثيــن إلــى أن الســبب األهــم فــي ذلــك يعــود إلــى عــدم 
الثقــة بنزاهــة مقدمــي الخدمــات )25 % فــي الضفــة الغربيــة، 18 % فــي قطــاع غــزة(، بينمــا أشــار 19 % إلــى الخــوف مــن 
عــدم إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــة بســبب محدوديــة الفــرص )15 % فــي الضفــة الغربيــة، 25 % فــي قطــاع غــزة(. فــي 
حيــن أن 18 % أشــاروا إلــى أن ذلــك يعــود إلــى »الخــوف مــن أن يأخذهــا شــخص آخــر غيــر مســتحق بســبب الفســاد«، ونفــس 
النســبة تقريبــًا أشــاروا إلــى تقصيــر الوقــت بعــدم اتبــاع اإلجــراءات البيروقراطيــة، فــي حيــن أن ســبب »ثقافــة المواطــن 
ــى الواســطة« واعتبارهــا شــكاًل مــن أشــكال المســاعدة الواجــب أن يقدمهــا  ــرى خطــأ باللجــوء إل ــذي ال ي الفلســطيني ال

المعــارف هــي النســبة األقــل. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )3 – 6(: أسباب اللجوء إلى الواسطة

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

22.3 %17.8 %25.4 %عدم الثقة بنزاهة مقدمي الخدمات

الخوف من عدم إمكانية الحصول على الخدمة 
19.1 %24.6 %15.4 %بسبب محدودية الفرص

الخوف من أن يأخذها شخص آخر غير مستحق لها 
17.7 %17.0 %18.1 %بسبب الفساد

17.4 %11.9 %21.1 %تقصير الوقت بعدم اتباع اإلجراءات البيروقراطية

ثقافة المواطن الفلسطيني الذي ال يرى خطأ 
12.6 %16.1 %10.2 %باللجوء للواسطة

شكل من اشكال المساعدة الواجب أن يقدمها 
10.9 %12.5 %9.8 %لك المعارف

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

شكل )3 – 6(: أسباب اللجوء إلى الواسطة
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وبالمقارنــة مــع نتائــج االســتطالعات الســابقة، مــا زال الســبب المتعلــق بعــدم الثقــة بنزاهــة مقدمــي الخدمــات يعتبــر 
الســبب الرئيســي فــي اللجــوء للواســطة فــي هــذا االســتطالع كمــا األعــوام 2017 و2018، لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر/ي 

الجــدول أدنــاه:

جدول )a 3 – 6(: أسباب اللجوء إلى الواسطة حسب السنوات

201320142016201720182019السبب

الخوف من عدم إمكانية الحصول 
على الخدمة بسبب محدودية 

الفرص
% 19.5% 52.2% 19.9% 21.3% 19.6% 19.1

ثقافة المواطن الفلسطيني الذي ال 
12.6 %17.1 %16.3 %18.7 %9.2 %---يرى خطأ باللجوء للواسطة

الخوف من أن يأخذها شخص آخر غير 
17.7 %13.6 %15.6 %18.4 %14.1 %13.6 %مستحق لها بسبب الفساد

تقصير الوقت بعدم اتباع االجراءات 
17.4 %10.0 %12.9 %15.0 %17.2 %14.1 %البيروقراطية

22.3 %26.9 %23.3 %15.0 %11.7 %12 %عدم الثقة بنزاهة مقدمي الخدمات

شكل من أشكال المساعدة الواجب 
10.9 %12.8 %10.6 %13.0 %------أن يقدمها لك المعارف

100 %100 %100 %100 %100 %100 %المجموع

7. الرشوة

يتنــاول هــذا الجــزء مــن االســتطالع الرشــوة ومــدى تعامــل المواطنيــن بهــا، باإلضافــة إلــى المجــاالت األكثــر تعرضــًا لالنتشــار 
. فيها

1 – 7:  دفع رشوة أو إعطاء هدية أو تقديم معروف

تشــير النتائــج إلــى أن 20 % مــن المواطنيــن ســبق أن دفعــوا رشــوة أو أعطــوا هدايــا لموظــف عــام مقابــل الحصــول علــى 
خدمــة عامــة، وترتفــع هــذه النســبة بشــكل كبيــر فــي قطــاع غــزة مقارنــة مــع الضفــة )12 % فــي الضفــة الغربيــة، 30 % فــي 

قطــاع غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )1 – 7(: توجه المواطنين لدفع رشوة للحصول على خدمة عامة

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

19.6 %30.3 %12.4 %نعم

80.4 %69.7 %87.6 %ال

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع
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شكل )1 – 7(: توجه المواطنين لدفع رشوة للحصول على خدمة عامة

2 – 7:  المجاالت والخدمات األكثر تعرضًا النتشار الرشوة

تظهــر النتائــج أن خدمــات الســفر عبــر المعابــر والحــدود هــي األكثــر تعرضــًا للرشــوة وبنســبة 25 %، وترتفــع هــذه النســبة 
ــة، 34 % فــي قطــاع غــزة(. أمــا  ــة )18 % فــي الضفــة الغربي ــة مــع الضفــة الغربي وبشــكل ملحــوظ فــي قطــاع غــزة مقارن
خدمــات التعليــم، فتحتــل المرتبــة الثانيــة وبنســبة 22 % بارتفــاع ملحــوظ فــي الضفــة الغربيــة عــن قطــاع غــزة )29 % فــي 
الضفــة الغربيــة، 13 % فــي قطــاع غــزة(. وفيمــا يتعلــق بخدمــات الصحــة، فقــد أشــار 22 % مــن المبحوثيــن إلــى أنهــا األكثــر 
تعرضــًا لالنتشــار وبارتفــاع ملحــوظ فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة بقطــاع غــزة )28 % فــي الضفــة الغربيــة، 13 % فــي قطــاع 
غــزة(. أمــا بخصــوص خدمــات منــح التصاريــح وأذونــات الســفر، فــإن 21 % يــرون أن الرشــوة هــي األكثــر تعرضــًا لالنتشــار فيهــا 
وبارتفــاع ملحــوظ فــي قطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة )19 % فــي الضفــة الغربيــة، 24 % فــي قطــاع غــزة(، فيمــا الخدمــات 

األخــرى هــي األقــل. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه: 

جدول )2 – 7(: المجاالت والخدمات األكثر تعرضًا النتشار الرشوة

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

24.7 %34.5 %18.1 %خدمات السفر عبر المعابر والحدود

22.3 %13.1 %28.6 %خدمات التعليم

21.7 %12.9 %27.7 %خدمات الصحة

21.1 %23.9 %19.2 %خدمات منح التصاريح وأذونات السفر

4.4 %8.0 %2.0 %خدمات الكهرباء
3.3 %3.6 %3.1 %خدمات االتصاالت

2.5 %4.2 %1.4 %خدمات المياه
100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

% 20

% 80

نعم

ال
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شكل )2 – 7(: المجاالت والخدمات األكثر تعرضًا النتشار الرشوة

8. دور اإلعالم في مكافحة الفساد

يتنــاول هــذا القســم مــن االســتطالع قيــاس رأي المواطنيــن حــول دور اإلعــالم فــي مكافحــة انتشــار الفســاد وأي الوســائل 
أكثــر فعاليــة، واألســباب التــي تحــول دون وجــود دور فعــال لإلعــالم للكشــف عــن قضايــا الفســاد. 

1 – 8:  تقييم دور اإلعالم الفلسطيني في الكشف عن قضايا الفساد عام 2019:

ــرون أن دور وســائل اإلعــالم كان فعــااًل فــي الكشــف عــن وتســليط  ــن ي ــج االســتطالع أن 11 % مــن المبحوثي تظهــر نتائ
الضــوء علــى قضايــا فســاد حدثــت فــي العــام 2019، مقابــل 38 % منهــم يــرون أنــه كان متوســط الفعاليــة )35 % فــي 
الضفــة الغربيــة، 42 % فــي قطــاع غــزة(، فــي حيــن أن 48 % صرحــوا أنــه كان ضعيــف الفعاليــة )51 % فــي الضفــة الغربيــة، 

43 % فــي قطــاع غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )1 – 8(: تقييم دور اإلعالم الفلسطيني في الكشف عن قضايا الفساد عام 2018

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

11.1 %12.3 %10.4 %فّعال
38.1 %42.2 %35.4 %متوسط الفعالية
48.0 %43.4 %51.0 %ضعيف الفعالية

2.8 %2.1 %3.3 %ال أعرف
100.0 %100.0 %100.0 % المجموع
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شكل )1 – 8(: تقييم دور اإلعالم الفلسطيني في الكشف عن قضايا الفساد عام 2018

بمقارنــة نتائــج هــذا االســتطالع مــع نتائــج االســتطالعات الســابقة، يتبيــن أن تقييــم المواطنيــن لفعاليــة دور اإلعــالم فــي 
الكشــف وتســليط الضــوء علــى قضايــا فســاد خــالل العــام 2019 شــهد تراجعــًا واضحــًا مقارنــة باســتطالع 2018. لمزيــد مــن 

التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )a 1 – 8(: تقييم دور اإلعالم الفلسطيني في الكشف عن قضايا الفساد عام 2018 حسب السنوات

 2016201720182019

11.1 %16.3 %18.8 %14.8 %فّعال

38.1 %39.9 %42.3 %37.0 %متوسط الفعالية

48.0 %41.5 %36.1 %45.6 %ضعيف الفعالية

2.8 %2.3 %2.9 %2.6 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100 %100 % المجموع

2 – 8: الوسائل اإلعالمية األكثر فعالية في الكشف عن وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت في العام 2019:

تشــير نتائــج االســتطالع إلــى أن 69 % مــن المبحوثيــن يعتبــرون أن وســائل التواصــل االجتماعــي كانــت أكثــر وســائل اإلعــالم 
فعاليــة فــي الكشــف عــن وتســليط الضــوء علــى قضايــا فســاد حدثــت خــالل العــام 2019 )74 % فــي الضفــة الغربيــة، 61 % 
فــي قطــاع غــزة(، يليهــا اإلعــالم المرئــي بحســب 16 % مــن المبحوثيــن )12 % فــي الضفــة الغربيــة، 23 % فــي قطــاع غــزة(، 
بينمــا نســبة 8 % يعتقــدون أن اإلعــالم المســموع كان أكثــر فعاليــة فــي ذلــك )6 % فــي الضفــة الغربيــة، 11 % فــي قطــاع 
غــزة(. أمــا اإلعــالم المقــروء، فبــرأي 3 %، كان أكثــر فعاليــة. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي 

أدنــاه:

% 11

% 3

% 48

% 38
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ال أعرف
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جدول )2 – 8(: أكثر وسائل اإلعالم فعالية في الكشف عن وتسليط الضوء على قضايا فساد 
حدثت خالل عام 2019

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

68.6 %60.8 %73.9 %وسائل التواصل االجتماعي
16.3 %22.5 %12.1 %اإلعالم المرئي

8.0 %10.6 %6.2 %المسموع
3.9 %2.5 %4.9 %ال أعرف
3.2 %3.6 %2.9 %المقروء

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

شكل )2 – 8(: أكثر وسائل اإلعالم فعالية في الكشف عن وتسليط الضوء على قضايا فساد
 حدثت خالل عام 2019

وبالمقارنــة مــع اســتطالعات أمــان الســابقة، بقيــت وســائل التواصــل االجتماعــي أكثــر وســائل اإلعــالم فاعليــة في الكشــف 
عــن وتســليط الضــوء علــى قضايــا فســاد حدثــت خــالل األعــوام الســابقة.
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9. دور هيئــة مكافحــة الفســاد فــي الضفــة ونيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال فــي 
قطــاع غــزة

يتنــاول هــذا القســم مــن االســتطالع، قيــاس رأي المبحوثيــن حــول اســتقاللية هيئــة مكافحــة الفســاد فــي الضفــة ونيابــة 
مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال فــي قطــاع غــزة، والجهــات التــي تتدخــل بشــؤونهما ومــدى فعاليــة الهيئــة فــي الضفــة 

والجهــات المتابعــة فــي قطــاع غــزة.

أواًل:   الضفة الغربية

1- 9:  استقاللية هيئة مكافحة الفساد في الضفة الغربية:

تــم طــرح ســؤال للمبحوثيــن فــي الضفــة الغربيــة حــول اســتقاللية هيئــة مكافحــة الفســاد، وأظهــرت النتائــج أن 23 % مــن 
المبحوثيــن فــي الضفــة يعتقــدون أن الهيئــة تمــارس دورهــا بســتقاللية، مقابــل 70 % منهــم يعتقــدون أنهــا غيــر مســتقلة. 

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )1 – 9(: استقاللية عمل هيئة مكافحة الفساد

الضفة الغربية 

23.0 %نعم
69.9 %ال

7.1 %ال أعرف
100.0 %المجموع 

شكل )1 – 9(: استقاللية عمل هيئة مكافحة الفساد
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وبالمقارنــة مــع نتائــج االســتطالعات الســابقة، حصــل ارتفــاع ملحــوظ فــي نســبة مــن يعتقــدون أن هيئــة مكافحــة الفســاد 
تمــارس عملهــا باســتقاللية وصلــت إلــى 23 % مقارنــة بـــ18 % فــي اســتطالع 2017 و16 % فــي اســتطالع 2018. لمزيــد 

مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

جدول )a 1 – 9(: استقاللية عمل هيئة مكافحة الفساد - جدول مقارنات نتائج الضفة الستطالعات أمان 

2017
الضفة الغربية

2018
الضفة الغربية

2019
الضفة الغربية

23.0 %15.7 %18.4 %نعم
69.9 %79.5 %74.6 %ال

7.1 %4.8 %7.0 %ال أعرف
100.0 %100.0 %100 %المجموع

2- 9:  الجهات األكثر تدخاًل في عمل هيئة مكافحة الفساد حسب رأي المبحوثين في الضفة:

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 54 % مــن المبحوثيــن فــي الضفــة ممــن ال يعتقــدون باســتقاللية الهيئــة أن مكتــب الرئيــس 
هــو أكثــر الجهــات تدخــاًل فــي عمــل هيئــة مكافحــة الفســاد، تليهــا األجهــزة األمنيــة وبنســبة 15 %، ثــم رئاســة الــوزراء 
ــرًا قــادة  ــكل منهــا(، وأخي ــات )7 % ل ــرأي 12 %، تليهــا أعضــاء المجلــس التشــريعي والمحافظــون ورؤســاء البلدي ــوزراء ب وال

ــاه: األحــزاب وبنســبة 5 %. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدن

جدول )2 – 9(: الجهات األكثر تدخاًل في عمل هيئة مكافحة الفساد حسب رأي المبحوثين في الضفة الغربية

الضفة الغربية 

54.2 %مكتب الرئيس

15.4 %األجهزة األمنية

11.7 %رئاسة الوزراء والوزراء

7.4 %أعضاء المجلس التشريعي

المحافظون ورؤساء 
6.5 %البلديات

4.8 %قادة األحزاب

100.0 %المجموع
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شكل )2 – 9(: الجهات األكثر تدخاًل في عمل هيئة مكافحة الفساد حسب رأي المبحوثين في الضفة

وبالمقارنــة مــع نتائــج الضفــة الســتطالع أمــان الســابقة، يتضــح أن مكتــب الرئيــس بقــي يحتــل المرتبــة األولــى مــن حيــث 
التدخــل فــي عمــل الهيئــة فــي هــذا االســتطالع، وبارتفــاع ملحــوظ عمــا كان عليــه الحــال فــي عامــي 2017 و2018، أمــا 
األجهــزة األمنيــة، فبقيــت تحتــل المرتبــة الثانيــة وبنفــس النســبة تقريبــًا. أمــا رئاســة الــوزراء والــوزراء، فبقيــت فــي المرتبــة 

الثالثــة وبانخفــاض فــي النســبة مقارنــة مــع االســتطالعات الســابقة. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

جدول ) 2a- 9(: الجهات األكثر تدخاًل في عمل هيئة مكافحة الفساد حسب السنوات لنتائج 
استطالع أمان في الضفة

201720182019الجهة

54.2 %41.8 %47.1 %مكتب الرئيس

15.4 %16.2 %17.9 %األجهزة األمنية

4.8 %11.4 %6.9 %قادة األحزاب

المحافظون ورؤساء 
6.5 %8.8 %8.0 %البلديات

11.7 %16.2 %14.7 %رئاسة الوزراء والوزراء

7.4 %5.7 %6.2 %أعضاء المجلس التشريعي

100 %100 %100 %المجموع

% 60

% 50

% 40

% 30

% 20

% 10

% 0

% 54.2

% 15.4
% 11.7

% 7.4% 6.5% 4.8

األجهزة مكتب الرئيس
األمنية

رئاسة الوزراء 
والوزراء

أعضاء 
المجلس 
التشريعي

المحافظون 
ورؤساء 
البلديات

قادة األحزاب
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3 – 9: فعالية هيئة مكافحة الفساد في أداء دورها ومهامها:

يــرى 8 % فقــط مــن المبحوثيــن فــي الضفــة الغربيــة أن جهــود هيئــة مكافحــة الفســاد فعالــة فــي أداء دورهــا ومهامهــا، 
بينمــا 41 % يــرون أن دورهــا متوســط الفعاليــة، فــي حيــن أن 44 % مــن المبحوثيــن يــرون أن الجهــود غيــر فعالــة. لمزيــد مــن 

التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )3 – 9(: فعالية هيئة مكافحة الفساد في أداء دورها ومهامها

الضفة الغربية 

7.6 %فعالة

41.0 %متوسطة الفعالية

44.3 %غير فعالة

7.1 %ال أعرف

100.0 % المجموع

شكل )3 – 9(: فعالية هيئة مكافحة الفساد في أداء دورها ومهامها

% 44

% 7

% 8

% 41

غير فّعالة

ال أعرف

فّعالة

متوسط الفعالية
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ثانيًا:  قطاع غزة

1- 9:  استقاللية نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال في قطاع غزة:

فــي هــذا االســتطالع، تــم طــرح ســؤال للمبحوثيــن فــي قطــاع غــزة حــول اســتقاللية نيابــة مكافحة الفســاد وجرائــم األموال 
العاملــة فــي قطــاع غــزة، حيــث أظهــرت النتائــج أن 26 % مــن المبحوثيــن فــي القطــاع يعتقــدون أن هــذه الجهــات تمــارس 
دورهــا باســتقاللية، مقابــل 68 % منهــم يعتقــدون أن هــذه الجهــات ال تمــارس دورهــا باســتقاللية. لمزيــد مــن التفاصيــل، 

انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )b 1 – 9(: استقاللية نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال العاملة في قطاع غزة

قطاع غزة 

25.6 %نعم
67.4 %ال

7.0 %ال أعرف
100.0 %المجموع 

شكل )b 1 – 9(: استقاللية نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال العاملة في قطاع غزة

b 2 – 9: األطراف األكثر تدخاًل في عمل الجهات التي تتابع قضايا الفساد حسب رأي المبحوثين في قطاع غزة:

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 31 % مــن المبحوثيــن فــي قطــاع غــزة ممــن ال يعتقــدون باســتقاللية الجهــات التــي تتابــع 
قضايــا الفســاد أن األجهــزة األمنيــة فــي القطــاع هــي أكثــر الجهــات تدخــاًل، ثــم قــادة األحــزاب وبنســبة 29 %، يليهــا النائــب 
العــام وأعضــاء المجلــس التشــريعي بنســبة 15 % لــكل منهمــا. فيمــا أشــار 11 % إلــى جهــات أخــرى كأشــخاص متنفذيــن. 

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

% 67

% 7

% 26
ال

ال أعرف

نعم
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جدول )b 2 – 9(: الجهات األكثر تدخاًل في عمل الجهات التي تتابع قضايا الفساد حسب رأي المبحوثين في قطاع غزة

قطاع غزة 

31.1 %األجهزة األمنية
28.6 %قادة األحزاب
15.0 %النائب العام

14.6 %أعضاء المجلس التشريعي

10.6 %جهات أخرى
100.0 % المجموع

شــكل )b 2 – 9(: الجهــات األكثــر تدخــاًل فــي عمــل الجهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد حســب رأي المبحوثيــن فــي 
قطــاع غــزة

b 3 – 9: فعالية الجهات التي تتابع قضايا الفساد في قطاع غزة في أداء دورها ومهامها:

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 15 % مــن المبحوثيــن فــي قطــاع غــزة أشــاروا إلــى أن جهــود الجهــات التــي تتابــع قضايــا 
الفســاد فــي القطــاع فعــال فــي أداء دورهــا ومهامهــا، بينمــا 55 % يــرون أنهــا متوســطة الفعاليــة، و28 % يــرون أنهــا غيــر 

فعالــة. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول ) b3 – 9(: فعالية الجهات التي تتابع قضايا الفساد في قطاع غزة في أداء دورها ومهامها

قطاع غزة 

15.0 %فعالة

54.9 %متوسطة الفعالية

28.0 %غير فعالة

2.1 %ال أعرف

100.0 % المجموع
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% 15% 14.6
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شكل ) b3 – 9(: فعالية الجهات التي تتابع قضايا الفساد في قطاع غزة في أداء دورها ومهامها

10. دور المواطن في مكافحة الفساد

يتناول هذا الجزء من االستطالع التعرف على دور المواطن في مكافحة الفساد ومدى مساهمته في ذلك

1 – 10: االعتقاد بدور المواطن في مكافحة الفساد

ــن يعتقــدون أن للمواطــن دورًا فــي مكافحــة الفســاد )76 % فــي  ــى أن 78 % مــن المبحوثي ــج االســتطالع إل أشــارت نتائ
الضفــة الغربيــة، 81 % فــي قطــاع غــزة(، مقابــل 19 % ال يعتقــدون بذلــك )22 % فــي الضفــة الغربيــة، 16 % فــي قطــاع 

غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )10-1(: االعتقاد بدور المواطن في مكافحة الفساد بحسب انطباع المواطنين

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

78.2 %80.9 %76.4 %نعم

19.4 %16.3 %21.5 %ال

2.4 %2.8 %2.1 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

 

% 28

% 2

% 15

% 54.9

غير فّعالة

ال أعرف

فّعالة

متوسط الفعالية
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شكل )1- 10(: االعتقاد بدور المواطن في مكافحة الفساد حسب انطباع المواطنين

وبالمقارنــة مــع االســتطالعات الســابقة، مــا زالــت األغلبيــة مــن المبحوثيــن يعتقــدون أن للمواطــن دورًا أساســّيًا فــي 
مكافحــة الفســاد. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

جدول )a1-10(: االعتقاد بدور المواطن في مكافحة الفساد حسب انطباع المواطنين حسب السنوات

 201420152016201720182019

78.2 %75.0 %72.7 %71.7 %89,9 %82.3 %نعم

19.4 %22.0 %23.8 %25.8 %10,2 %14.8 %ال

2.4 %2.9 %3.5 %2.5 %0 %3.0 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100 %100 %100 %100 %المجموع

2 – 10: مساهمة المواطن بمكافحة الفساد:

تشــير نتائــج االســتطالع إلــى أن 82 % مــن المبحوثيــن يعتقــدون بإمكانيــة مســاهمة المواطنيــن بمكافحــة الفســاد )83 % 
فــي الضفــة الغربيــة، 79 % فــي قطــاع غــزة(، مقابــل 16 % ال يعتقــدون بذلــك )15 % فــي الضفــة الغربيــة، 18 % فــي قطــاع 

غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )2 – 10(: مساهمة المواطن في مكافحة الفساد

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

82.0 %79.7 %83.5 %نعم

16.1 %18.2 %14.8 %ال

1.9 %2.1 %1.8 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100.0 %المجموع 

% 78

% 3

% 19

نعم

ال أعرف

ال
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شكل ) 2- 10(: االعتقاد بإمكانية مساهمة المواطن في مكافحة الفساد

 

وبالمقارنــة مــع نتائــج اســتطالعات أمــان الســابقة، مــا زالــت األغلبيــة تعتقــد أن المواطــن الفلســطيني بإمكانــه المســاهمة 
بمكافحــة الفســاد وبارتفــاع واضــح فــي نســبة مــن يعتقــدون بذلــك. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

جدول )a2 – 10(: مساهمة المواطن بمكافحة الفساد - جدول المقارنات الستطالعات أمان السابقة

 201420152016201720182019

82.0 %76.8 %74.5 %73.4 %66.9 %68.2 %نعم
16.1 %20.0 %21.0 %24.4 %33.1 %27.1 %ال

1.9 %3.2 %4.5 %2.3 %0 %4.7 %ال أعرف
100.0 %100.0 %100 %100 %100 %100 %المجموع

11. اإلبالغ عن الفساد:

يتنــاول هــذا القســم مــن الدراســة ســلوك المبحوثيــن فــي إبــالغ هيئــة مكافحــة الفســاد عــن حــاالت فســاد يالحظونهــا، 
ــا، إضافــة إلــى اعتقادهــم بحقهــم فــي اإلبــالغ عــن الفســاد. ســواء كشــاهدين أو ضحاي

1- 11:  التبليغ عن الفساد:

يعتقــد 36 % مــن المبحوثيــن أن المواطنيــن عــادة مــا يبلغــون عــن حــاالت الفســاد التــي يالحظونهــا )32 % فــي الضفــة 
الغربيــة، 43 % فــي قطــاع غــزة(، بينمــا 54 % منهــم ال يعتقــدون بذلــك )56 % فــي الضفــة الغربيــة، 50 % فــي قطــاع غــزة(. 

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

% 82

% 2

% 16

نعم

ال أعرف

ال
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جدول )1 – 11(: التبليغ عن الفساد في حال مالحظته

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

36.3 %42.6 %32.1 %نعم

53.9 %50.0 %56.4 %ال

9.8 %7.4 %11.5 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

شكل )1 – 11(: االعتقاد في التبليغ عن الفساد

بالمقارنــة مــع االســتطالعات الســابقة، مــا زالــت الغالبيــة مــن المبحوثيــن يعتقــدون أن المواطنيــن ال يقومــون باإلبــالغ عــن 
حــاالت الفســاد التــي يالحظونهــا. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

جدول )a1 – 11(: التبليغ عن الفساد - جدول المقارنات الستطالعات أمان السابقة

2012201420152016201720182019

36.3 %32.9 %35.9 %32.7 %28.1 %32 %39.1 %نعم

53.9 %57.8 %57.4 %57.4 %57.4 %62.7 %57.6 %ال

9.8 %9.3 %6.7 %9.9 %0 %5.3 %3.3 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100 %100 %100 %100 %100 % المجموع

% 54

% 36

ال10 %

نعم

ال أعرف
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2 – 11: حاالت التبليغ عن الفساد:

فيمــا يتعلــق بتبليــغ هيئــة مكافحــة الفســاد عــن جرائــم الفســاد، أفــاد 67 % منهــم أنهــم ســيقومون بالتبليــغ كشــهود لــو 
حصــل وتعرضــوا لحــاالت فســاد )66 % فــي الضفــة الغربيــة، 68 % فــي قطــاع غــزة(، مقابــل 33 % منهــم أشــاروا إلــى أنهــم 

لــن يبلغــوا. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )2-11(: اإلبالغ عن فعل الفساد كشاهد حسب انطباع المواطنين

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

67.0 %68.0 %66.3 %نعم
33.0 %32.0 %33.7 %ال

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

شكل )2-11(: اإلبالغ عن فعل الفساد كشاهد حسب انطباع المواطنين

وبالمقارنــة مــع نتائــج اســتطالعات أمــان الســابقة، يالحــظ ارتفــاع فــي نســبة مــن ســيقومون باإلبــالغ عــن فعــل الفســاد 
كشــهود فــي حــال تعرضــوا لحــاالت فســاد بالمقارنــة مــع اســتطالعات 2017 و2018، لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول 

التالــي:

جــدول )a2-11(: اإلبــالغ عــن فعــل الفســاد كشــاهد فــي حــال التعــرض لحالــة فســاد حســب انطبــاع المواطنيــن 
حســب الســنوات

 20122013201420152016201720182019

67.0 %62.4 %65.6 %76.7 %67 %68.4 %69 %69.2 %نعم

33.0 %37.6 %34.4 %23.3 %33 %27.1 %31 %27.6 %ال

--------------------4.5 %----3.2 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %المجموع

% 33

% 67

ال

نعم
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أمــا بخصــوص التبليــغ عــن حالــة الفســاد كضحيــة، فقــد أشــار 77 % مــن المبحوثيــن إلــى أنهــم ســيقومون بالتبليــغ عــن 
الفســاد فــي حــال كانــوا ضحايــا )79 % فــي الضفــة الغربيــة، 74 % فــي قطــاع غــزة(، مقابــل 23 % منهــم صرحــوا بأنهــم لــن 
يبلغــوا )21 % فــي الضفــة الغربيــة، 27 % فــي قطــاع غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي 

أدنــاه:

جدول )2 – 11(: اإلبالغ عن الفساد في حالة الضحية حسب انطباع المواطنين

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية  

76.9 %73.5 %79.2 %نعم

23.1 %26.5 %20.8 %ال

100.0 %100.0 %100.0 %المجموع 

شكل )2 – 11(: اإلبالغ عن الفساد في حالة الضحية حسب انطباع المواطنين 

وبالمقارنــة مــع االســتطالعات الســابقة، ارتفعــت نســبة مــن ســيقومون بالتبليــغ عــن الفســاد فــي حــال كانــوا ضحايــا فــي 
هــذا االســتطالع مقارنــة باســتطالعات 2016 - 2018. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

جدول )a 2 – 11(: اإلبالغ عن فعل الفساد كضحية حسب انطباع المواطنين حسب السنوات

 20122013201420152016201720182019

76.9 %70.6 %60.4 %77.2 %79 %74.9 %68 %73.3 %نعم

23.1 %29.4 %39.6 %22.8 %21 %21.1 %31 %22.9 %ال

----------------3.9 %---3.8 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %المجموع

% 23

% 77

ال

نعم
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3 – 11: رأي الجمهور حول التبليغ عن الفساد

يــرى 43 % مــن المبحوثيــن أن التبليــغ عــن الفســاد حــق للمواطــن وهــو حــر فــي ممارســته )49 % فــي الضفــة الغربيــة، 34 % 
فــي فطــاع غــزة(، بينمــا يــرى 53 % أنــه واجــب القيــام بــه بموجــب القانــون )47 % فــي الضفــة الغربيــة، 62 % فــي قطــاع 
غــزة(، أمــا 4 % منهــم، فيعتبرونــه وشــاية ال تجــب ممارســتها. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي 

أدنــاه:

 جدول 3 – 11: رأي الجمهور حول التبليغ عن الفساد

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

43.0 %34.5 %48.7 %حق لك وأنت حر في ممارسته

واجب عليك القيام به بموجب 
53.3 %62.1 %47.3 %القانون

3.7 %3.4 %3.9 %وشاية ال تجب ممارستها

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

شكل 3 – 11: رأي الجمهور حول التبليغ عن الفساد

وفيمــا يتعلــق بالحــق فــي التبليــغ وبالمقارنــة مــع االســتطالعات الســابقة، فمــا زال أكثــر مــن نصــف المبحوثيــن يعتقــدون 

ــًا للمواطــن وهــو حــر فــي  ــه حّق ــن أن نســبة مــن يرون ــون، فــي حي ــه بموجــب القان ــام ب ــغ عــن الفســاد واجــب القي أن التبلي

ممارســته بقيــت كمــا هــي مقارنــة باالســتطالع الســابق 2018. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

% 43

% 4

% 53

واجب عليك القيام 
به بموجب القانون

حق لك حر في 
ممارسته

وشاية اليجب 
ممارستها
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جدولa( 3 – 11(: اإلبالغ عن فعل الفساد كضحية حسب انطباع المواطنين - جدول المقارنات الستطالعات أمان السابقة

20122013201420152016201720182019

حق لك وأنت حر 
43.0 %42.1 %41.5 %38.2 %26 %31.8 %27 %61.4 %في ممارسته

واجب عليك القيام 
53.3 %53.4 %52.1 %55.5 %70 %61 %68 %34.6 %به بموجب القانون

وشاية ال تجب 
3.7 %4.5 %6.4 %6.2 %4 %2.2 %5.1 %2.4 %ممارستها

---------------4.9 %---1.6 %ال أعرف
100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %المجموع

12. عدم اإلبالغ عن الفساد

ــاًل أمــام عــدم اإلبــالغ عــن الفســاد،  فــي هــذا االســتطالع، ُطــرح ســؤال علــى المبحوثيــن حــول األســباب التــي تقــف حائ
حيــث أشــارت نتائــج االســتطالع إلــى أن عــدم وجــود حمايــة كافيــة للمواطنيــن المبلغيــن والشــهود يعتبــر أكثــر ســبب تأثيــرًا 
ــة األولــى مــن بيــن مجموعــة مــن األســباب )25 % فــي الضفــة  ــرأي 23 % واحتــل المرتب فــي عــدم اإلبــالغ عــن الفســاد ب
الغربيــة، 19 % فــي قطــاع غــزة(، واعتقــد 19 % مــن المبحوثيــن أن الســبب يرجــع إلــى »الخــوف مــن االنتقــام«، حيــث احتــل 
هــذا الســبب المرتبــة الثانيــة )20 % فــي الضفــة الغربيــة، 17 % فــي قطــاع غــزة(، وجــاء فــي المرتبــة الثالثــة وبنســبة 15% 
ســبب »عــدم وجــود وعــي كاٍف بمعنــى الفســاد وأشــكاله« )20 % فــي الضفــة الغربيــة، 7 % فــي قطــاع غــزة(، وجــاء فــي 
المرتبــة الرابعــة »عــدم القــدرة علــى إثبــات حالــة الفســاد« بنســبة 11 %، أمــا األســباب األخــرى، فتعتبــر األقــل تأثيــرًا فــي 

عــدم اإلبــالغ عــن الفســاد. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )12(: األسباب التي تعيق اإلبالغ عن الفساد

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

22.5 %18.8 %25.0 %عدم وجود حماية كافية للموطنين المبلغين والشهود
18.9 %17.4 %19.9 %الخوف من االنتقام

15.0 %7.2 %20.2 %عدم وجود وعي كاٍف بمعنى الفساد وأشكاله

11.0 %10.8 %11.1 %عدم القدرة على إثبات حالة الفساد

8.7 %13.6 %5.4 %عدم وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد

8.3 %8.7 %8.1 %عدم القناعة بجدوى التبليغ ألنه لن تتخذ اإلجراءات بحق الفاسدين

4.9 %6.4 %3.9 %ضعف وحدات الشكاوى في المؤسسات العامة الفلسطينية

3.9 %5.5 %2.9 %عدم معرفة من هي الجهة المخولة باستقبال شكاوى الفساد

3.6 %6.6 %1.5 %عدم وجود سجالت عامة متاحة للمواطنين

3.1 %4.9 %1.9 %القناعة بأن اإلبالغ عن الفاسدين شكل من أشكال الوشاية
100.0 %100.0 %100.0 % المجموع
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شكل )12(: األسباب التي تعيق اإلبالغ عن الفساد

بالمقارنــة مــع اســتطالعات أمــان الســابقة، احتــل »عــدم وجــود حمايــة كافيــة للمواطنيــن المبلغيــن والشــهود« و«الخــوف 
مــن االنتقــام« و«عــدم وجــود وعــي كاٍف بمعنــى الفســاد وأشــكاله«، كأهــم األســباب التــي تعيــق التبليــغ عــن الفســاد. 

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

جدول )a12(: أسباب عدم التبليغ عن الفساد حسب السنوات

أسباب تقف حائاًل أمام التبليغ عن 
2012201420152016201720182019الفساد

عدم وجود حماية كافية للمواطنين 
22.5 %14.4 %15.8 %16.4 %30 %22 %16.8 %المبلغين والشهود

عدم القناعة بجدوى التبليغ ألنه لن تتخذ 
8.3 %11.9 %8.9 %14.5 %16 %27 %28.6 %اإلجراءات بحق الفاسدين

عدم وجود وعي كاٍف بمعنى الفساد 
15.0 %13.8 %14.5 %11.9 %10 %13.1 %---وأشكاله

11.0 %11.1 %9.8 %11.8 %15 %8.8 %9.3 %عدم القدرة على إثبات حالة الفساد

18.9 %17.4 %16.6 %11.4 %------28.7 %الخوف من االنتقام

8.7 %8.7 %13.9 %9.9 %---------عدم وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد

عدم معرفة من هي الجهة المخولة 
3.9 %8.8 %7.1 %8.8 %10 %23 %12.3 %باستقبال شكاوى الفساد

ضعف وحدات الشكاوى في المؤسسات 
4.9 %6.9 %6.5 %8.4 %11 %------العامة الفلسطينية

القناعة بأن اإلبالغ عن الفاسدين شكل من 
3.1 %6.8 %6.9 %6.9 %8 %6 %3.8 %أشكال الوشاية

3.6 %------------------عدم وجود سجالت عامة متاحة للمواطنين

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %المجموع

% 25
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% 15
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13. جهود مكافحة الفساد

1 – 13: الجهود المبذولة لمكافحة الفساد:

فيمــا يتعلــق بــرأي المبحوثيــن حــول الجهــود المبذولــة لمكافحــة الفســاد فــي فلســطين، أشــار 84 % منهــم إلــى أنهــا غيــر 
كافيــة )بنفــس النســبة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، فــي حيــن أن 12 % فقــط أشــاروا إلــى أنهــا كافيــة )13 % فــي الضفــة 

الغربيــة مقابــل 10 % فــي قطــاع غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول ) 1-13(: الجهود المبذولة لمكافحة الفساد

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

11.6 %9.8 %12.8 %كافية

83.8 %83.5 %84.0 %غير كافية

4.6 %6.6 %3.3 %ال أعلم

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

شكل )13-1( : الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في فلسطين 

وبالمقارنــة مــع نتائــج اســتطالعات أمــان الســابقة، مــا زالــت الغالبيــة تعتبــر أن الجهــود المبذولــة فــي مكافحــة الفســاد غيــر 
كافيــة، وال تغييــر فــي النســبة. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

% 84

% 11
% 5

غير كافية

كافية
ال أعلم
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جدول )a 1-13(: الجهود المبذولة لمكافحة الفساد حسب السنوات

20152016201720182019
11.6 %14.2 %12.7 %21.8 %10.6 %كافية

83.8 %83.2 %81.7 %72.8 %80.2 %غير كافية
4.6 %2.5 %5.6 %5.4 %9.2 %ال أعلم

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100 %المجموع

2-13: أسباب عدم الجدية في مكافحة الفساد:

وفيمــا يتعلــق بأســباب عــدم كفايــة الجهــود المبذولــة لمكافحــة الفســاد فــي فلســطين حســب رأي مــن يعتقــدون بذلــك، 
اعتبــر 34 % منهــم أن أهــم ســبب يعــود إلــى ضعــف جديــة محاســبة الفاســدين )39 % فــي الضفــة، 28 % فــي قطــاع غــزة(، 
فيمــا أشــار 30 % مــن المبحوثيــن إلــى أن أهــم ســبب هــو عــدم رؤيــة المواطــن لمحاســبة جديــة لكبــار الفاســدين )29 % فــي 
الضفــة الغربيــة، 32 % فــي قطــاع غــزة(، كمــا أشــار 15 % إلــى أن ذلــك يعــود إلــى عــدم نشــر معلومــات حــول قضايــا الفســاد 
التــي يتــم كشــفها ومحاســبة الفاســدين )بنفــس النســبة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(. بينمــا أشــار 13 % إلــى أن أهــم 
ســبب يعــود إلــى عــدم وعــي المواطــن بجريمــة الفســاد وقانــون مكافحــة الفســاد )11 % فــي الضفــة، 15 % فــي قطــاع 
غــزة(، فــي حيــن أن 8 % أشــاروا إلــى أن أهــم ســبب يعــود إلــى أن المواطنيــن ال يعلمــون بجهــود مكافحــة الفســاد )7 % فــي 

الضفــة، 10 % فــي قطــاع غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول 2-13: أسباب عدم الجدية في مكافحة الفساد

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

34.3 %27.5 %39.0 %ضعف جدية جهود محاسبة الفاسدين

30.1 %32.2 %28.7 %عدم رؤية المواطن لمحاسبة جدية لكبار الفاسدين

عدم نشر معلومات حول قضايا الفساد التي يتم 
14.5 %15.1 %14.1 %كشفها ومحاسبة مرتكبيها

عدم وعي المواطن بجريمة الفساد وقانون مكافحة 
12.9 %14.9 %11.4 %الفساد الفلسطيني

8.2 %10.2 %6.8 %عدم علم المواطن بهذه الجهود

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع
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شكل )2-13(: أسباب عدم الجدية في مكافحة الفساد

3-13: العقوبات المطبقة على مرتكبي جرائم الفساد:

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 80 % مــن المبحوثيــن يعتقــدون أن العقوبــات المفروضــة علــى مرتكبــي جرائــم الفســاد غيــر 
رادعــة )84 % فــي الضفــة الغربيــة، 75 % فــي قطــاع غــزة(، فــي حيــن أن 12 % فقــط يرونهــا رادعــة )11 % فــي الضفــة 

الغربيــة، 14 % فــي قطــاع غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )3-13(: العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد حسب انطباع المواطنين

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

11.9 %13.8 %10.6 %رادعة

80.4 %75.0 %84.0 %غير رادعة

7.7 %11.2 %5.4 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100.0 %المجموع 
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شكل ) 3-13(: العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد بحسب انطباع المواطنين

بمقارنــة نتيجــة هــذا االســتطالع باالســتطالعات الســابقة، مــا زالــت أكثريــة المبحوثيــن يعتقــدون أن العقوبــات التــي تطبــق 
علــى مرتكبــي جرائــم الفســاد غيــر رادعــة. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

جدول )a 3-13(: العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد حسب انطباع المواطنين حسب السنوات

 20122013201420152016201720182019

11.9 %13.9 %15.9 %17.4 %21 %17 %18 %26 %رادعة

80.4 %80.6 %78.3 %77.9 %74 %73 %70 %67 %غير رادعة

7.7 %5.5 %5.8 %4.7 %6 %10 %12 %8 %ال أعرف

100.0 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %المجموع

% 80

% 12
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غير رادعة

رادعة
ال أعرف
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14. التغير في مستوى الفساد

يتنــاول هــذا الجــزء مــن االســتطالع قيــاس رأي المواطنيــن وانطباعهــم حــول التغيــر الحاصــل فــي مســتوى انتشــار الفســاد 
خــالل العــام 2019 وتوقعاتهــم لعــام 2020.

1–14: التغير في مستوى الفساد لعام 2019:

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن أكثــر مــن نصــف المبحوثيــن اعتبــروا أن الفســاد ازداد عــام 2019، )64 % فــي الضفــة الغربيــة، 
35 % فــي قطــاع غــزة(، مقابــل 12 % مــن المبحوثيــن قالــوا إن مســتوى انتشــار الفســاد قــد انخفــض )9 % فــي الضفــة 
ــة، 44 % فــي  ــر )24 % فــي الضفــة الغربي ــم يتغي ــه ل ــة، 7 % فــي قطــاع غــزة(. بينمــا يعتقــد 32 % مــن المبحوثيــن أن الغربي

قطــاع غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه: 

جدول 1 – 14: التغير في مستوى انتشار الفساد خالل العام 2019

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

52.7 %35.4 %64.1 %نعم، ازداد
11.7 %16.5 %8.5 %نعم، انخفض

32.0 %43.6 %24.2 %لم يتغير
3.7 %4.5 %3.2 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

شكل )14-1(: التغير في مستوى انتشار الفساد خالل العام 2019
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وبمقارنــة نتائــج هــذا االســتطاع مــع نتائــج اســتطالعات أمــان الســابقة، هنــاك انخفــاض واضــح فــي نســبة مــن يعتقــدون أن 
الفســاد ازداد خــالل عــام 2019 مقارنــة مــع عــام 2018. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )a 1 – 7(: التغير في مستوى انتشار الفساد حسب السنوات

 20122013201420152016201720182019

52.7 %66.5 %54.6 %54.9 %51 %54.1 %52.4 %23.8 %نعم، ازداد
نعم، 

11.7 %10.6 %15.9 %15.2 %11 %11.9 %18.2 %22.4 %انخفض

32.0 %21.1 %27.0 %26.8 %33 %30.8 %26.5 %47.9 %لم يتغير
3.7 %1.9 %2.6 %3.1 %6 %3.2 %2.9 %5.8 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

2-14: التوقعات لمستوى انتشار الفساد لعام 2020:

بخصــوص التوقعــات المســتقبلية للمواطنيــن حــول مســتوى انتشــار الفســاد للعــام 2020، فــإن 60 % مــن المبحوثيــن  
يعتقــدون أنــه ســيزداد )65 % فــي الضفــة الغربيــة، 51 % فــي قطــاع غــزة(، مقابــل 11 % فقــط قالــوا إنــه ســينخفض، )7 % 
فــي الضفــة الغربيــة، 17 % فــي قطــاع غــزة(، بينمــا أشــار 22 % منهــم إلــى أن مســتوى الفســاد ســيبقى كمــا هــو )19 % فــي 

الضفــة الغربيــة، 26 % فــي قطــاع غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )2– 14(: التوقعات لمستوى انتشار الفساد لعام 2020

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

11.0 %16.9 %7.1 %سينخفض

59.6 %50.9 %65.4 %سيزداد

21.9 %26.1 %19.1 %سيبقى كما هو

7.5 %6.1 %8.5 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع
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شكل )2– 14(: التوقعات لمستوى انتشار الفساد لعام 2020

وبمقارنــة هــذا االســتطالع باســتطالعات أمــان الســابقة، يتبيــن أن توقعــات المبحوثيــن المســتقبلية متشــائمة حــول انتشــار 

مســتوى الفســاد للعــام القــادم 2020، ولــم تتغيــر كثيــرًا عــن التوقعــات فــي اســتطالع 2018. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر 

الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )2a–14(: التوقعات لمستوى انتشار الفساد - مقارنات نتائج االستطالع السابقة

 2016201720182019

11.0 %9.1 %13.1 %12.8%سينخفض

59.6 %61.8 %50.2 %52.1 %سيزداد

سيبقى كما 
21.9 %22.9 %28.0 %27.1 %هو

7.5 %6.2 %8.7 %8 %ال أعرف

100.0 %100.0 %100 %100 %المجموع
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15. الجرائم االقتصادية

يتنــاول هــذا الجــزء مــن االســتطالع، اعتقــاد الجمهــور بزيــادة أو انخفــاض الجرائــم الخاصــة بفســاد األغذيــة واألدويــة مــن 
الجرائــم االقتصاديــة التــي تنتشــر فــي فلســطين فــي العــام 2019، واألســباب التــي أدت إلــى زيــادة ظاهــرة األغذيــة 

واألدويــة الفاســدة، باإلضافــة للعقوبــات األكثــر فاعليــة فــي مالحقــة مرتكبــي جرائــم فســاد الغــذاء والــدواء.

1- 15: ظاهرة انتشار األغذية واألدوية الفاسدة في العام 2019:

أشــارت نتائــج االســتطاع إلــى أن 65 % مــن المبحوثيــن يعتقــدون أن الجرائــم الخاصــة بفســاد األغذيــة واألدويــة قــد زادت 
عــام 2019 )62 % فــي الضفــة الغربيــة، 68 % فــي قطــاع غــزة(، مقابــل 35 % منهــم يعتقــدون أنهــا قلــت )38 % فــي 

الضفــة الغربيــة، 65 % فــي قطــاع غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )1–15(: ظاهرة انتشار األغذية الفاسدة في العام 2019

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

64.6 %68.2 %62.2 %زادت

35.4 %31.8 %37.8 %قلت

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

شكل )1 -15(: ظاهرة انتشار األغذية واألدوية الفاسدة في العام 2019 

قلتزادت
%65%35
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2 – 15: األسباب التي أدت إلى ازدياد ظاهرة األدوية واألغذية الفاسدة خالل العام 2019:

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن أهــم ســبب أدى إلــى ازديــاد ظاهــرة األدويــة واألغذيــة الفاســدة هــو مــا يتعلــق »بعــدم 
محاســبة ومالحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم«، حيــث احتــل المرتبــة األولــى بــرأي 35 % مــن المبحوثيــن، )45 % فــي الضفــة 
الغربيــة، 22 % فــي قطــاع غــزة(، واحتــل ســبب »قانــون العقوبــات ال يوفــر عقوبــات رادعــة« المرتبــة الثانيــة بنســبة 28 % 
)26 % فــي الضفــة الغربيــة، 32 % فــي قطــاع غــزة(، وفــي المرتبــة الثالثــة »اســتخدام الواســطة والمحســوبية والمحابــاة 
ــد مــن  ــن. لمزي ــرأي المبحوثي ــر هــذه أهــم األســباب ب ــن، حيــث تعتب ــم« بنســبة 21 % مــن المبحوثي بغــض النظــر عــن الجرائ

التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه: 

جدول )2 - 15(: أسباب أدت إلى ازدياد ظاهرة األدوية واألغذية الفاسدة خالل عام 2019

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

ال توجد محاسبة ومالحقة لمرتكبي هذه 
35.0 %21.7 %44.8 %الجرائم

28.4 %32.0 %25.8 %قانون العقوبات ال يوفر عقوبات رادعة

استخدام الواسطة والمحسوبية والمحاباة 
21.5 %23.6 %19.9 %لغض النظر عن الجرائم 

تشتت وتداخل دور األطراف الرسمية المنوط 
8.1 %11.5 %5.5 %بها متابعة قضايا الغذاء والدواء

7.1 %11.2 %4.1 %ضعف وعي المواطنين بهذه الجرائم

100.0 %100.0 %100.0 % المجموع

شكل )2 – 15(: أسباب أدت إلى ازدياد ظاهرة األدوية واألغذية الفاسدة خالل عام 2019
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ــة الفاســدة«  ــة واألدوي ــة باســتطالعات أمــان الســابقة، أظهــرت النتائــج أن »عــدم محاســبة مرتكبــي جرائــم األغذي مقارن
بقيــت تشــكل الســبب األهــم فــي ازديــاد هــذه الظاهــرة كمــا فــي االســتطالعات الســابقة، محتــالًّ المرتبــة األولــى، ولــم 

يتغيــر ترتيــب األســباب األخــرى. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي:

جــدول )a2 - 15(: أســباب أدت إلــى ازديــاد ظاهــرة األدويــة واألغذيــة الفاســدة خــالل عــام 2019 - جــدول مقارنــات 
الســتطالعات أمــان الســابقة

2013201420152016201720182019السبب

ال توجد محاسبة لمرتكبي هذه 
35.0 %32.6 %34.9 %30.2 %27 %31.4 %26.4 %الجرائم

قانون العقوبات ال يوفر عقوبات 
28.4 %28.1 %22.1 %23.5 %25 %21 %23.1 %رادعة

استخدام الواسطة والمحسوبية 
21.5 %20.2 %21.1 %23 %25 %36.2 %40.1 %والمحاباة لغض النظر عن الجرائم

تشتت وتداخل دور األطراف 
الرسمية المنوط بها متابعة 

قضايا الغذاء والدواء
------% 9% 13.5% 12.2% 8.2% 8.1

ضعف وعي المواطنين بهذه 
7.1 %10.9 %9.7 %9.8 %15 %11.5 %10.4 %الجرائم

100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %المجموع

3–15: العقوبات األكثر فاعلية لمالحقة مرتكبي جرائم فساد الغذاء والدواء:

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 21 % مــن المبحوثيــن أيــدوا »ســحب رخــص التجــارة أو الصناعــة الممنوحــة« لمرتكبــي جرائــم 
فســاد الغــذاء والــدواء كعقوبــة أكثــر فاعليــة لمالحقتهــم )21 % فــي الضفــة الغربيــة، 19 % فــي قطــاع غــزة(، بينمــا أيــد 
16 % منهــم »ســجنهم وتغريمهــم« )نفــس النســبة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، بينمــا أشــار 10 % إلــى »إعــداد 
قائمــة ســوداء معلنــة« كعقوبــة أكثــر فاعليــة، فيمــا طالــب 54 % منهــم بتطبيــق »جميــع مــا ســبق مــن العقوبــات« )53 % 

فــي الضفــة الغربيــة، 55 % فــي قطــاع غــزة(. لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر الجــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:
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جدول )3 – 15(: العقوبات األكثر فاعلية لمالحقة مرتكبي جرائم فساد الغذاء والدواء

المجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

9.5 %9.1 %9.8 %إعداد قائمة سوداء معلنة

سحب رخص التجارة أو الصناعة 
20.5 %19.3 %21.2 %الممنوحة لهم

16.3 %16.3 %16.3 %سجنهم وتغريمهم

53.7 %55.3 %52.7 %جميع ما سبق

100.0 %100.0 %100.0 %المجموع 

شكل )3 – 15(: العقوبات األكثر فاعلية لمالحقة مرتكبي جرائم فساد الغذاء والدواء
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ملحق رقم 1: استمارة االستطالع

مركز قياس لالستطالعات والدراسات المسحية

رام الله – فلسطين

ت:2954622-02 جوال: 0597905050

استطالع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين 2019

 

معلومات عامة

 Quesرقم االستمارة: ___________       Resرقم الباحث: _____________

2( قطاع غزة 1( الضفة الغربية   Region  المنطقة: 

District  المحافظة:  

6. نابلس               5. سلفيت  4. قلقيلية   3. طولكرم   2. طوباس  1. جنين   

12. شمال غزة 9. أريحا    10.  بيت لحم          11. الخليل   7. رام الله والبيرة  8. القدس  

13. غزة       14. دير البلح           15. خان يونس        16. رفح       

Loc اسم موقع العمل )التجمع السكني(: ______________

3. مخيم  2. قرية/ بلدة   1. مدينة    Place مكان السكن   

 العينة

2. انثى 1. ذكر    Gender  الجنس   

الرقم المتسلسل لألسرةالعمر 18 سنة فأكثر رقم الفرد 
12345678910111213141516ابتداء باألكبر سنا

11111111111111111
22121212121212121
33213213213213213
44321432143214321
55432154321543214
66543216543216543
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سؤال )1(  أولويات المواطن الفلسطيني

يواجــه المجتمــع الفلســطيني والحكومــة العديــد مــن التحديــات التــي تحتــاج إلــى بــذل جهــود لحلهــا. برأيــك، مــا هــي 
المشــكلة األساســية التــي يجــب أن تحظــى باألولويــة األولــى لحلهــا؟

3. ضعف سيادة القانون  2. تفشي الفساد                     1. تصاعد األزمات االقتصادية   

6. سياسات االحتالل اإلسرائيلي  5. استمرار االنقسام            4. هشاشة البنية التحتية   

    

ســؤال )2( قــد يتواجــد الفســاد فــي مختلــف الــدول والمجتمعــات وفــي القطاعــات ســواء القطــاع العــام أو الخــاص 
أو األهلــي، ويعــرف الفســاد بأنــه قيــام المســؤول بإســاءة اســتخدام الســلطة الممنوحــة لــه بحكــم منصبــه لتحقيــق 

مصالــح خاصة. 

1-2( برأيك كيف ترى حجم انتشار الفساد في المجتمع الفلسطيني؟

1.كبير                   2. متوسط                    3. قليل        4. ال أعلم 

   2-2( تغلب على مرتكبي جرائم الفساد في فلسطين صفة2:

2. فئات عادية )موظف صغير( )موظف كبير(   1. فئات عليا 

   
  2-3( رتب/ي حسب رأيك أي الجهات التالية تبرز فيها حاالت ومظاهر الفساد أكثر وأيها أقل. 

)بحيث ُيعطى الرقم 4 للجهة التي يكثر انتشار الفساد فيها والرقم 1 للجهة التي يقل انتشار الفساد فيها(

a.المؤسسات الحكومية                     b.الهيئات المحلية )البلديات، المجالس المحلية(                                     

c.مؤسسات القطاع الخاص                      d.المؤسسات األهلية والجمعيات الخيرية           

4-2( رتب/ي حسب رأيك المؤسسات أو الهيئات الرسمية التالية األكثر تعرضا النتشار الفساد. 

)بحيث ُيعطى الرقم 7 للجهة االكثر انتشارًا الفساد والرقم 1 للجهة األقل انتشارًا للفساد(

a. الوزارات والهيئات العامة          b. األجهزة األمنية                 c. المحاكم    

d . الهيئات المحلية                                      e.النيابة العامة    f. مؤسسة الرئاسة  

  g. مجلس الوزراء

2.  الفســاد الكبيــر هــو: مــا يقــوم بــه كبــار الموظفيــن والــوزراء ورؤســاء الــدول، مثــل تخصيــص األمــوال العامــة، واختــالس األمــوال، وتلقــي الرشــاوى، والقيــام بتغطيــة المصــدر غيــر 
المشــروع لتلــك األمــوال، مــن خــالل عمليــات غســل أو تبييــض األمــوال. ويرتبــط الفســاد الكبيــر كذلــك بالتأثيــر علــى اتخــاذ القــرارات، مثــل قــرارات إنشــاء المشــروعات االقتصاديــة وإرســاء 

المناقصــات والعطــاءات.
الفســاد الصغيــر: يمكــن التمييــز بيــن حالتيــن مــن الفســاد الصغيــر: تتمثــل األولــى منهمــا بقبــض الرشــوة مــن أجــل تقديــم الخدمــة االعتياديــة المشــروعة والمقــررة. أمــا الثانيــة فتتمثــل 
بالرشــاوى الصغيــرة التــي يتقاضاهــا الموظفــون الصغــار وبعــض المســؤولين الحكومييــن مــن ذوي الرواتــب المحــدودة، نتيجــة القيــام بتســهيالت غيــر مشــروعة، كإفشــاء معلومــات 
ســرية أو إعطــاء تراخيــص غيــر مبــررة أو القيــام بتســهيالت ضريبيــة. كذلــك يدخــل ضمــن تعريــف الفســاد الصغيــر مــا تســمى الرشــوة المقنعــة أو العينيــة لألبنــاء واألقــارب فــي الجهــاز 

الوظيفــي، وفــي قطــاع األعمــال، دون أن تكــون هنــاك حاجــة لهــذه الوظائــف، أو دون وجــود منافســة كمــا يقتضــي القانــون.
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5-2( رتب/ي أي الوزارات )الهيئات الحكومية( التالية األكثر تعرضًا النتشار الفساد. 

)بحيث ُيعطى الرقم 14 للجهة االكثر تعرضًا النتشار الفساد والرقم 1 للجهة األقل تعرضًا النتشار الفساد(

b. وزارة الصحة          c. وزارة النقل والمواصالت       a. وزارة التنمية االجتماعية  

d. وزارة األوقاف                 e. وزارة المالية           f. سلطة المياه    

g. وزارة التربية والتعليم                  h .سلطة الطاقة                              i. وزارة الداخلية   

j. الهيئة العامة للشؤون المدنية      

k. سلطة األراضي وهيئة تسوية األراضي والمياه الفلسطينية                  

l.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                 m. وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  

n. وزارة االقتصاد الوطني

سؤال )3( أشكال الفساد في فلسطين

وفقــا للقانــون الفلســطيني، مــن أهــم جرائــم الفســاد: )إســاءة االئتمــان، اختــالس مــال عــام، إســاءة اســتعمال 
الســلطة، الرشــوة، غســل األمــوال، الواســطة(. برأيــك مــا هــي الجرائــم األكثــر انتشــارًا فــي فلســطين؟

)يرجى الترتيب بحيث ُيعطى الرقم 7  للجريمة األكثر خطورة والرقم 1 لألقل خطورة(

c. إساءة استعمال السلطة  b. اختالس مال عام    a. إساءة االئتمان   

f. الواسطة والمحسوبية d. غسل األموال              e. المساس باألموال العامة  

g. الرشوة مقابل تقديم الخدمة العامة أو الحصول على منفعة بدون وجه حق

سؤال )4( أسباب انتشار الفساد في فلسطين

الرجاء ترتيب األسباب التالية حسب األهمية والتي ساهمت في انتشار الفساد في فلسطين. 

)بحيث ُيعطى الرقم 8 للسبب االكثر انتشارا والرقم 1 لألقل انتشارا( 

a. عدم االلتزام بمبدأ سيادة القانون     b. عدم تفعيل دور المجلس التشريعي والمؤسسات الرقابية

c. ضعف دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد 

d. ممارسات االحتالل االسرائيلي ودوره في خلق بيئة مشجعة على الفساد

f. قلة وعي المواطنين بأشكال الفساد e. عدم الجدية في محاسبة كبار الفاسدين  

h. الحصانة التي يتمتع بها بعض األشخاص g. االنقسام السياسي بين الضفة وغزة   
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سؤال )5(  الفساد في تقديم الخدمات العامة

تمــارس المؤسســات الرســمية مهــام تقديــم خدمــات عامــة متنوعــة للمواطنيــن، فــي أي المجــاالت والخدمــات 
أدنــاه تعتقــد أن الفســاد منتشــر أكثــر؟  

ــة  ــاء علــى تجرب )رتــب/ي، حســب رأيــك، مــا هــي الخدمــات التــي كانــت أكثــر مجــاال النتشــار الفســاد خــالل العــام 2019 بن
شــخصية لــك أو ألحــد المقربيــن إليــك )بحيــث ُيعطــى الرقــم 10 للخدمــة االكثــر انتشــارا للفســاد والرقــم 1 لألقــل انتشــارا 

للفســاد( 

c. منح التعليم في الجامعات b. عملية التعيينات والترقيات   a. الخدمات الصحية  

e. مجال تقدير الجمارك والضريبة  d. توزيع المساعدات االنسانية االجتماعية العينية والنقدية  

f. خدمات المياه     

g. معامالت الهيئة العامة للشؤون المدنية )منح التصاريح وأذونات السفر...الخ(

h.الحصول على التراخيص واالذونات الرسمية                           i.خدمات الكهرباء     

j.خدمات االتصاالت

سؤال )6( الواسطة في الحصول على الخدمات

ــة نعــم  ــا/ة لخدمــة عامــة؟ )فــي حــال االجاب ــة مؤسســة عامــة طالب ــى أي 1-6( هــل توجهــت خــالل العــام 2019 إل
ــى 2-5( انتقــل ال

1. نعم                      2. ال

2-6( هل اضطررت إلى االستعانة بالواسطة مقابل حصولك على خدمة عامة خالل العام 2019؟

1. نعم                      2.  ال

3-6( يلجأ المواطن الستخدام الواسطة ألحد األسباب التالية، أيها برأيك السبب األهم:

1. تقصير الوقت بعدم اتباع االجراءات البيروقراطية

2. الخوف من أن يأخذها شخص آخر غير مستحق لها بسبب الفساد

3. شكل من اشكال المساعدة الواجب ان يقدمها لك المعارف 

4. ثقافة المواطن الفلسطيني الذي ال يرى خطأ باللجوء للواسطة

5. الخوف من عدم إمكانية الحصول على الخدمة بسبب محدودية الفرص 

6. عدم الثقة بنزاهة مقدمي الخدمات



استطالع رأي المواطنيـن الفلسطينييــن السنــوي حـول
واقــع الفســـاد ومكافحتــه في فلسطيــن للعـام 2019

78

سؤال )7( الرشوة 

1-7( هــل ســبق لــك أنــت أو أحــد أقربائــك أن دفعــت رشــوة أو أعطيــت أحــدا هديــة أو قدمــت معروفــا لموظــف 
عــام أو ُطلــب منــك ذلــك مقابــل الحصــول علــى خدمــة عامــة؟

نعم                                       2- ال -1

2-7( أي المجاالت والخدمات التالية أكثر تعرضا النتشار الرشوة فيها- بحسب رأيك؟ 

1( خدمات الصحة                                      2( خدمات التعليم             

3( خدمات منح التصاريح وأذونات السفر.. إلخ              4( خدمات السفر عبر المعابر والحدود       

5( خدمات الكهرباء                        6( خدمات االتصاالت              7( خدمات المياه 

سؤال )8(  دور اإلعالم في مكافحة الفساد

1-8( كيــف تقيــم برأيــك دور اإلعــالم الفلســطيني فــي الكشــف وتســليط الضــوء علــى قضايــا فســاد حدثــت فــي 
العــام 2019؟

4. ال أعرف 1. فّعال       2. متوسط الفعالية  3. ضعيف الفعالية 

 

8_2( من وجهة نظرك، أيها كان أكثر فعالية:

1. االعالم المرئي       2. المسموع     3. المقروء   4. وسائل التواصل االجتماعي

5. ال أعرف

ســؤال )9(   تقــوم جهــات رســمية مكلفــة وفقــا للقانــون بمكافحــة الفســاد فــي فلســطين )هيئــة مكافحــة الفســاد 
فــي الضفــة ونيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال فــي قطــاع غــزة( ومنحهــا القانــون صالحيــات ومهــام 

ــى اســتقاللها للمحافظــة عل

A -يسأل في الضفة الغربية فقط

A( 1_9 هل تعتقد/ين بأن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تمارس دورها باستقاللية؟ 

1. نعم )انتقل إلى 9_3(                 2. ال                       3. ال أعرف



79
استطالع رأي المواطنيـن الفلسطينييــن السنــوي حـول
واقــع الفســـاد ومكافحتــه في فلسطيــن للعـام 2019

A 2_9( فــي حــال كانــت اإلجابــة ال، رتــب/ي مــن وجهــة نظــرك االطــراف التاليــة مــن حيــث مســتوى محاولــة التدخــل 
فــي عمــل هيئــة مكافحــة الفســاد مــن االكثــر تدخــال الــى االقــل تدخــال.  )بحيــث ُيعطــى الرقــم 6 للجهــة االكثــر تدخــال 

والرقــم 1 للجهــة االقــل تدخــال(

c. رئاسة الوزراء والوزراء b. مكتب الرئيس                                 a. أعضاء المجلس التشريعي  

f. األجهزة األمنية e. المحافظون ورؤساء البلديات   d. قادة األحزاب    

A 9_3( كيف تقيم جهود ودور هيئة مكافحة الفساد في مكافحة الفساد:

1( فعالة              2( متوسطة الفعالية        3( غير فعالة    4( ال اعرف

B. يسأل في قطاع غزة فقط 

ــم األمــوال( فــي  ــة مكافحــة الفســاد وجرائ ــأن الجهــات المكلفــة بمكافحــة الفســاد )نياب ــن ب B 9-1 هــل تعتقد/ي
قطــاع غــزة تمــارس دورهــا باســتقاللية؟ 

1. نعم )انتقل إلى 9_3(                 2. ال                       3. ال أعرف

A 2_9( فــي حــال كانــت اإلجابــة ال، رتــب/ي مــن وجهــة نظــرك االطــراف التاليــة مــن حيــث مســتوى محاولــة التدخــل 
فــي عمــل الجهــات المكلفــة فــي مكافحــة الفســاد )نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال( مــن االكثــر تدخــال الــى 

االقــل تدخــال.  )بحيــث ُيعطــى الرقــم 5 للجهــة االكثــر تدخــال والرقــم 1 للجهــة االقــل تدخــال(

c. األجهزة األمنية b. النائب العام                                 أعضاء المجلس التشريعي  

e. جهات أخرى   d. قادة األحزاب    

A 9_3( كيف تقيم جهود ودور الجهات المكلفة )نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال( في مكافحة الفساد: 

1( فعالة              2( متوسطة الفعالية        3( غير فعالة    4( ال اعر

يسأل للجميع ضفة غربية وقطاع غزة 
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سؤال ) 10( دور المواطن في مكافحة الفساد

10_1( هل تعتقد/ين أن للمواطن دورًا هاما في مكافحة الفساد؟

1. نعم                 2. ال                       3. ال أعرف

10_2( هل تعتقد/ين أن المواطن الفلسطيني بإمكانه المساهمة في مكافحة الفساد؟

1. نعم                 2. ال                       3. ال أعرف

سؤال ) 11(:  االبالغ عن الفساد

نــص قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني فيمــا يتعلــق باالبــالغ عــن الفســاد، فــي  المــادة )18( منــه علــى : » كل مــن 
يملــك معلومــات جديــة أو وثائــق بشــأن جريمــة فســاد مرتكبــة مــن أحــد الخاضعيــن ألحــكام هــذا القــرار بقانــون أن يقدمهــا 

الــى الهيئــة أو أن يتقــدم بشــكوى مكتوبــة ضــد مرتكبهــا«

ــي  ــة مكافحــة الفســاد عــن حــاالت الفســاد الت ــالغ هيئ ــن يقومــون عــادة بإب ــن أن المواطني 11_1( هــل تعتقــد/ ي
يالحظونهــا؟

1. نعم                 2. ال                       3. ال أعرف

11_2( لو حصل وتعرضت لحالة فساد فهل ستقوم/ين باإلبالغ لهيئة مكافحة الفساد عنها فيما لو كنت:                              

1. نعم                 2. ال                        2a_11( شاهد/ة على فعل فساد  

1. نعم                 2. ال                        2b_11( ضحية الرتكاب فعل فساد  

11_3( هل تعتقد/ين أن اإلبالغ عن الفساد: 

1. حق لك وأنت حر في ممارسته        2.  واجب عليك القيام به بموجب القانون    

3. وشاية ال يجب ممارستها
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سؤال )12(  عدم االبالغ عن الفساد

كثيــر مــن االســباب التــي قــد تعيــق اإلبــالغ عــن الفســاد. )الرجــاء ترتيبهــا بحيــث ُيعطــى الرقــم 10 للســبب االكثــر تأثيــرا 
علــى االبــالغ والرقــم 1 لالقــل تاثيــرا( 

a. عدم وجود وعي كاٍف بمعنى الفساد وأشكاله   

b. عدم معرفة من هي الجهة المخولة باستقبال شكاوى الفساد

c. عدم وجود حماية كافية للمواطنين المبلغين والشهود 

d. عدم القناعة بجدوى التبليغ ألنه لن تتخذ االجراءات بحق الفاسدين

e. عدم القدرة على اثبات حالة الفساد  

f. القناعة بأن االبالغ عن الفاسدين شكل من أشكال الوشاية

g. ضعف وحدات الشكاوى في المؤسسات العامة الفلسطينية 

h. الخوف من االنتقام                  i. عدم وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد 

j. عدم وجود سجالت عامة متاحة للمواطنين 

سؤال )13(: جهود مكافحة الفساد

13-1( هل تعتقد/ين بان جهود مكافحة الفساد في فلسطين؟ 

3. ال اعلم 2. غير كافية     1. كافية )انتقل إلى سؤال 3-13(     

ــر  ــة غيــر كافيــة. برأيــك، مــا هــو أهــم ســبب لعــدم جعــل جهــود مكافحــة الفســاد غي 13-2( فــي حــال كانــت اإلجاب
ــة فــي فلســطين؟ كافي

1. عدم نشر معلومات حول قضايا الفساد التي يتم كشفها ومحاسبة مرتكبيها. 

2. عدم علم المواطن بهذه الجهود.

3. عدم وعي المواطن بجريمة الفساد وقانون مكافحة الفساد الفلسطيني. 

4. عدم رؤية المواطن لمحاسبة جدية لكبار الفاسدين.

5. ضعف جدية جهود محاسبة الفاسدين.
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13-3(  هل تعتقد/ين أن العقوبات التي تطبق على مرتكبي جرائم الفساد: 

1. رادعة              2.  غير رادعة             3. ال أعرف  

التغير في مستوى الفساد سؤال )14(  

1-14( باعتقادك هل حصل تغيير على مستوى انتشار الفساد خالل العام 2019؟ 

2. نعم، انخفض               3. لم يتغير         4. ال أعرف  1.  نعم، ازداد                

    2-14( هل تعتقد/ين أن مستوى الفساد خالل العام 2020؟

4. ال أعرف 3. سيبقى كما هو      2. سيزداد            1. سينخفض                  

  

الجرائم االقتصادية سؤال )15(  

15_1( تعتبــر الجرائــم الخاصــة بفســاد األغذيــة واألدويــة مــن الجرائــم االقتصاديــة التــي تنتشــر فــي فلســطين. هــل 
تعتقــد انهــا خــالل العــام 2019:

2. قلت )انتقل إلى 15_3( 1.زادت      

    

15_2( الرجاء ترتيب االسباب التي أدت الى ازدياد ظاهرة الفساد في األدوية واألغذية خالل العام 2019.

)بحيــث ُيعطــى الرقــم 5 للســبب األكثــر الــذي أدى النتشــار ظاهــرة الفســاد فــي االدويــة واألغذيــة، والرقــم 1 للســبب 
األقــل تســببا فــي انتشــار الظاهــرة(

a. ال توجد محاسبة ومالحقة لمرتكبي هذه الجرائم  

b. استخدام الواسطة والمحسوبية والمحاباة لغض النظر عن الجرائم

d. ضعف وعي المواطنين بهذه الجرائم  c. قانون العقوبات ال يوفر عقوبات رادعة   

e. تشتت وتداخل دور االطراف الرسمية المنوط بها متابعة قضايا الغذاء والدواء

15_3( برأيك، أي العقوبات تعتقد أنها األكثر فعالية في مالحقة مرتكبي جرائم فساد الغذاء والدواء؟

1. اعداد قائمة سوداء معلنة   

2. سحب رخص التجارة أو الصناعة الممنوحة لهم

4. جميع ما سبق 3. سجنهم  وتغريمهم    
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البيانات الديمغرافية:

Age العمر:   

1( أقل من 30       2( 30 – 40        3( أكبر من 40

Educ المستوى التعليمي:  

4. ثانوي 3. إعدادي   2. ابتدائي   1. أمي/ ملم  

7. ماجستير فأعلى 6. بكالوريوس  5. كلية/ معهد  

Work الحالة العملية:  

2. ال يعمل  1. يعمل  

 

Sector )للعاملين فقط( قطاع العمل:

 )NGOs( 3. القطاع األهلي 2.قطاع خاص   1. قطاع عام/ حكومي    

5. مؤسسات دولية   UNRWA .4  

Income متوسط دخل األسرة الشهري )بالشيقل(: 

2501-3500 )3   1500-2500 )2 1( أقل من 1500  

6( أكثر من 5500   4501-5500 )5    3501-4500 )4

  Telenumرقم الهاتف/ الجوال إن أمكن: __________________________

شكرا لتعاونكم
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ملحق رقم 2: عينة االستطالع

النسبة

60.0 %الضفة الغربيةالمنطقة

40.0 %قطاع غزة 

100.0 %المجموع

6.6 %جنينالمحافظة

1.3 %طوباس 

4.0 %طولكرم 

2.3 %قلقيلية 

1.6 %سلفيت 

8.3 %نابلس 

6.6 %رام الله 

8.3 %القدس 

1.0 %اريحا 

4.1 %بيت لحم 

15.3 %الخليل 

7.9 %شمال غزة 

13.9 %غزة 

7.9 %دير البلح 

5.8 %خانيونس 

5.0 %رفح 

100.0 %المجموع
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55.0 %مدينةمكان السكن

26.7 %قرية/بلده 

18.3 %مخيم 

Group Total% 100.0

49.4 %ذكرالجنس

50.6 %انثى 

100.0 %المجموع

33.3 %أقل من 30العمر

 40 - 30% 28.2

38.5 %أكبر من 40 

100.0 %المجموع

1.6 %أمي/ملمالمستوى التعليمي

9.0 %ابتدائي 

18.9 %إعدادي 

28.6 %ثانوي 

9.4 %كلية/معهد 

30.5 %بكالوريوس 

2.0 %أعلى من بكالوريوس 

100.0 %المجموع

44.8 %يعملالحالة العملية

55.2 %ال يعمل 

100.0 %المجموع
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29.2 %قطاع عام/حكوميقطاع العمل

61.8 %قطاع خاص 

 )NGOs( 4.2 %القطاع األهلي

 UNRWA% 4.2

0.5 %مؤسسات دولية 

100.0 %المجموع

متوسط دخل االسرة 
30.2 %أقل من 1500الشهري - بالشقل

32.3 %من 1500 - 2500 

20.2 %من 2501 - 3500 

10.0 %من 3501 - 4500 

5.5 %من 4501 - 5500 

1.7 %أكثر من 5500 

%100.0المجموع




