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نّفــذ االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( اســتطالعا للــرأي العــام الفلســطيني، يف كل مــن الضفــة الغربيــة )مبــا 
فيهــا القــدس( وقطــاع غــزة، خــالل الفتــرة الواقعــة مــا بــني 8 – 17 أيلــول 1،2020 بغــرض رصــد التغيــر يف انطباعــات 
املواطنــني ووعيهــم حــول واقــع الفســاد، ورصــد مــدى اســتعدادهم لالنخــراط يف مكافحتــه، ومقارنــة النتائــج بالســنوات 
الســابقة. وقــد بلــغ حجــم العينــة 1320 فــرداً ممــن أعمارهــم 18 عامــاً فمــا فــوق، منهــا )792( يف الضفــة الغربيــة )مبــا 

فيهــا القــدس(، و)528( يف قطــاع غــزة، وبهامــش خطــأ + 3 %، حيــث أجريــت املقابــالت وجهــا لوجــه، ويف املنــازل. 

أغلبية املواطنني ما زالوا يرون أن الفساد قد ازداد يف العام 2020

املشكالت األساسية التي حتظى باألولوية حللها

مــا زالــت القضايــا االقتصاديــة، وتفشــي الفســاد، واالحتــالل، واالنقســام، هــي املشــكالت األساســية التــي حتظــى باألولويــة 
حللهــا ) 26  % 25 % 21 %  14 %، علــى التوالــي(

1   تعاقد االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان مع مركز »قياس« لالستطالعات والدراسات املسحية، كجهة بحثية متخصصة بالبحوث املسحية، إلجراء االستطالع، وفقا للمعايري اإلحصائية املعتمدة يف استطالعات 

الرأي العام.
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ــني أن الفســاد  ــرى 53 % مــن املواطن ــي، ي ــى التوال ــي عل ــام الثان للع
ازداد. ترتفــع نســبة مــن يعتقــدون بــأن الفســاد ازداد يف الضفــة 

الغربيــة إلــى 67 % مقارنــة بـــ 33 % يف قطــاع غــزة.

العــام  يف  الفســاد  بشــأن  املواطنــني  توقعــات  حتســن  مــن  وبالرغــم 
متشــائمني: زالــوا  مــا  أنهــم  إاّل  القــادم، 

قــال 55 % مــن املواطنــني بأنهــم يعتقــدون بــأن الفســاد ســيزداد 
ــى ــع النســبة إل ــام املاضــي. ترتف ــة بـــ 60 % يف اســتطالع الع  مقارن

غــزة. يف  قطــاع  يف   % 37 بـــ  مقارنــة  الغربيــة  الضفــة  يف   % 66
ســينخفض،  إنــه  فقــط   % 14 مــا نســبتهم  توقــع  فقــد   املقابــل، 
)6 %يف الضفــة الغربيــة، 26 % يف قطــاع غــزة(، بينمــا أشــار 21 % 
منهــم إلــى أن مســتوى الفســاد ســيبقى كمــا هــو )14 % يف الضفــة 

الغربيــة، 33% يف قطــاع غــزة(.
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لــم تختلــف كثيــرا نتائــج اســتطالع رأي املواطنــني، حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه يف فلســطني للعــام 2020 عــن نتائــج 
ــذي نفــذه االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« خــالل العــام 2019. حيــث مــا زال موضــوع  العــام املاضــي ال
الفســاد ضمــن أبــرز أربعــة حتديــات تواجــه املجتمــع الفلســطيني للعــام 2020 بحســب وجهــة نظــر املواطنــني، يف ظــل 
تفاقــم األزمــة االقتصاديــة، واســتمرار سياســات االحتــالل القمعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني، باإلضافــة إلــى اســتمرار 

االنقســام.

ــث أشــار ــع الفلســطيني حي ــي تواجــه املجتم ــات الت ــى التحدي ــام 2020، عل ــة يف الع ــة االقتصادي ــم األزم   انعكــس تفاق
 26 % إلــى أن ازديــاد األزمــة االقتصاديــة هــي التحــدي األول الــذي يجــب أن يحظــى باألولويــة حللــه، وفقــا لــرأي 

املواطنــني املســتطلعة آراءهــم، ترتفــع لــدى االنــاث إلــى 28 %  مقابــل 24  % لــدى الذكــور.

يعــود ذلــك إلــى تصاعــد األزمــة املاليــة الناجــم عــن إجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي التعســفية بحــق املواطنــني يف قطــاع 
غــزة، ووقــف حتويــل األمــوال الفلســطينية »أمــوال املقاصــة« للحكومــة الفلســطينية، مــا أدى إلــى ضعــف قــدرة احلكومــة 
الفلســطينية علــى مواجهــة األعبــاء االقتصاديــة، فاضطــرت إلــى دفــع نصــف رواتــب املوظفــني العموميــني يف النصــف 
الثانــي مــن العــام 2020، باإلضافــة إلــى اآلثــار االقتصاديــة املترتبــة علــى جائحــة كورونــا، التــي تعطلــت جراءهــا قطاعــات 

اقتصاديــة واســعة، وبشــكل خــاص تضــّرر العمــال يف الســوق احمللــي.

وقــد ظهــرت تباينــات واضحــة يف مواقــف وآراء وانطباعــات املواطنــني، يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ازاء بعــض 
القضايــا، حيــث أظهــرت آراء املواطنــني فيهمــا موقفــا منطيــا جتــاه الســلطة الفلســطينية، مــن قبــل جمهــور حركــة حمــاس 
يف كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، حيــث كانــت آراؤهــم النقديــة أكثــر حــدة يف الضفــة، يف حــني كانــت مواقفهــم 
مــن الســلطة القائمــة يف قطــاع غــزة )ســلطة حمــاس( أقــل حــدة، وفقــا لالســتطالع، يف مجــاالت عــدة، مثــل: الترقيــات، 
والتعيينــات، ومتركــز الفســاد، والفئــات األكثــر فســادا، علــى ســبيل املثــال، مــا يعكــس حالــة وأثــر التعصــب الفئــوي يف 
ــل املمســك بالســلطة يف  ــد أو املســاند للفصي ــور املؤي ــدى اجلمه ــل حــدة، ل ــدو هــذه اآلراء اق ــا تب ــا. فيم ــم القضاي تقيي

الضفــة.

أمــا بخصــوص مشــكلة تفشــي الفســاد، فــإن نتائــج االســتطالع تظهــر االختــالف بــني رأي املواطنــني يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة يف ترتيــب األولويــات؛ فقــد حلـّـت مشــكلة تفشــي الفســاد يف الضفــة الغربيــة بالترتيــب األول، مقابــل حلولهــا 
يف الترتيــب الرابــع لــدى املواطنــني يف قطــاع غــزة، حيــث أشــار 30  % يف الضفــة الغربيــة إلــى مشــكلة تفشــي الفســاد 
كتحــٍد يجــب أن يحظــى باألولويــة حللــه، مقابــل 17  % يف قطــاع غــزة. كمــا حتظــى مشــكلة تفشــي الفســاد باألولويــة لــدى 
ــني يف  ــدى العامل ــة 18  % يف قطــاع غــزة(، ول ــة الشــباب 25 %  ملــن هــم أقــل مــن 30 عامــا )30  % يف الضفــة الغربي فئ

القطــاع العــام 30 %  مقارنــة ببقيــة قطاعــات العمــل )37 %  يف الضفــة الغربيــة و23  % يف قطــاع غــزة(.  
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لــم تختلــف كثيــرا نتائــج اســتطالع رأي املواطنــني، حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه يف فلســطني للعــام 2020 عــن نتائــج 
ــذي نفــذه االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« خــالل العــام 2019. حيــث مــا زال موضــوع  العــام املاضــي ال
الفســاد ضمــن أبــرز أربعــة حتديــات تواجــه املجتمــع الفلســطيني للعــام 2020 بحســب وجهــة نظــر املواطنــني، يف ظــل 
تفاقــم األزمــة االقتصاديــة، واســتمرار سياســات االحتــالل القمعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني، باإلضافــة إلــى اســتمرار 

االنقســام.

ــث أشــار ــع الفلســطيني حي ــي تواجــه املجتم ــات الت ــى التحدي ــام 2020، عل ــة يف الع ــة االقتصادي ــم األزم   انعكــس تفاق
 26 % إلــى أن ازديــاد األزمــة االقتصاديــة هــي التحــدي األول الــذي يجــب أن يحظــى باألولويــة حللــه، وفقــا لــرأي 

املواطنــني املســتطلعة آراءهــم، ترتفــع لــدى االنــاث إلــى 28 %  مقابــل 24  % لــدى الذكــور.

يعــود ذلــك إلــى تصاعــد األزمــة املاليــة الناجــم عــن إجــراءات االحتــالل اإلســرائيلي التعســفية بحــق املواطنــني يف قطــاع 
غــزة، ووقــف حتويــل األمــوال الفلســطينية »أمــوال املقاصــة« للحكومــة الفلســطينية، مــا أدى إلــى ضعــف قــدرة احلكومــة 
الفلســطينية علــى مواجهــة األعبــاء االقتصاديــة، فاضطــرت إلــى دفــع نصــف رواتــب املوظفــني العموميــني يف النصــف 
الثانــي مــن العــام 2020، باإلضافــة إلــى اآلثــار االقتصاديــة املترتبــة علــى جائحــة كورونــا، التــي تعطلــت جراءهــا قطاعــات 

اقتصاديــة واســعة، وبشــكل خــاص تضــّرر العمــال يف الســوق احمللــي.

وقــد ظهــرت تباينــات واضحــة يف مواقــف وآراء وانطباعــات املواطنــني، يف كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ازاء بعــض 
القضايــا، حيــث أظهــرت آراء املواطنــني فيهمــا موقفــا منطيــا جتــاه الســلطة الفلســطينية، مــن قبــل جمهــور حركــة حمــاس 
يف كل مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، حيــث كانــت آراؤهــم النقديــة أكثــر حــدة يف الضفــة، يف حــني كانــت مواقفهــم 
مــن الســلطة القائمــة يف قطــاع غــزة )ســلطة حمــاس( أقــل حــدة، وفقــا لالســتطالع، يف مجــاالت عــدة، مثــل: الترقيــات، 
والتعيينــات، ومتركــز الفســاد، والفئــات األكثــر فســادا، علــى ســبيل املثــال، مــا يعكــس حالــة وأثــر التعصــب الفئــوي يف 
ــل املمســك بالســلطة يف  ــد أو املســاند للفصي ــور املؤي ــدى اجلمه ــل حــدة، ل ــدو هــذه اآلراء اق ــا تب ــا. فيم ــم القضاي تقيي

الضفــة.

أمــا بخصــوص مشــكلة تفشــي الفســاد، فــإن نتائــج االســتطالع تظهــر االختــالف بــني رأي املواطنــني يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة يف ترتيــب األولويــات؛ فقــد حلـّـت مشــكلة تفشــي الفســاد يف الضفــة الغربيــة بالترتيــب األول، مقابــل حلولهــا 
يف الترتيــب الرابــع لــدى املواطنــني يف قطــاع غــزة، حيــث أشــار 30  % يف الضفــة الغربيــة إلــى مشــكلة تفشــي الفســاد 
كتحــٍد يجــب أن يحظــى باألولويــة حللــه، مقابــل 17  % يف قطــاع غــزة. كمــا حتظــى مشــكلة تفشــي الفســاد باألولويــة لــدى 
ــني يف  ــدى العامل ــة 18  % يف قطــاع غــزة(، ول ــة الشــباب 25 %  ملــن هــم أقــل مــن 30 عامــا )30  % يف الضفــة الغربي فئ

القطــاع العــام 30 %  مقارنــة ببقيــة قطاعــات العمــل )37 %  يف الضفــة الغربيــة و23  % يف قطــاع غــزة(.  
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كمــا أظهــرت هــذه النتائــج درجــة حساســية أعلــى لــدى املواطنــني يف قطــاع غــزة، بشــأن نتائــج وآثــار االنقســام، حيــث 
حتظــى مشــكلة اســتمرار االنقســام علــى األولويــة األولــى للمشــاكل الواجــب حلهــا بحوالــي 23  % مــن املواطنــني. يف 

ــي 8  %  ــة بحوال ــة الغربي ــني يف الضف ــدى املواطن ــة ل ــة متدني ــت مشــكلة اســتمرار االنقســام يف اولوي ــل، حلّ املقاب

 نسبة كبيرة من املواطنني غير راضني عن جهود مكافحة الفساد

مــا زال املواطنــون غيــر مقتنعــني بجديــة اجلهــود وكفايتهــا ملكافحــة الفســاد يف الضفــة والقطــاع، ومــا زالــوا يشــككون 
باســتقاللية هيئــة مكافحــة الفســاد، ويعتقــدون بتأثرهــا بأطــراف الســلطة التنفيذيــة. كمــا مــا زالــت نســبة كبيــرة مــن 
املواطنــني غيــر راضــني عــن جهــود مكافحــة الفســاد، وغيــر متأكديــن مــن اســتقاللية هيئــة مكافحــة الفســاد، بســبب تدخــل 

الســلطة التنفيذيــة يف أعمالهــا، وتأثيرهــا عليهــا.

لفتــت نتائــج االســتطالع إلــى انخفــاض تقييــم املواطنــني لفّعاليــة هيئــة مكافحــة الفســاد )فّعالــة ومتوســطة الفّعاليــة( علــى 
الرغــم مــن اجلهــود التــي بذلتهــا الهيئــة يف العامــني األخيريــن، يف مجالــي االنفتــاح والتعريــف بدورهــا أمــام اجلمهــور، 
والشــراكة مــع منظمــات املجتمــع املدنــي يف إنتــاج االســتراتيجية عبــر القطاعيــة ملكافحــة الفســاد؛ حيــث أشــارت نتائــج 
االســتطالع للعــام 2020 إلــى انخفــاض هــذا التقييــم بثــالث نقــاط، مقارنــة بنتائــج االســتطالع الــذي مت إجــراؤه يف العــام 
2019 )49 % مقارنــة بـــ 46 %(. يف املقابــل ارتفــع تقييــم عــدم فاعليــة الهيئــة بأربــع نقــاط )48 % مقابــل 44 %(. كمــا 
أن 85 % مــن املواطنــني يف الضفــة الغربيــة يــرون أن دورهــا يف مكافحــة الفســاد يقــع بــني متوســط وضعيــف الفعاليــة. 

 وقــد فّســرت  نتائــج اســتطالع هــذا العــام تراجــع تقييــم املواطنــني لفاعليــة هيئــة مكافحــة الفســاد؛ حيــث اعتبــر
 32 % مــن املواطنــني أن أهــم ســبب لعــدم فّعاليــة الهيئــة يعــود إلــى عــدم رؤيــة املواطــن حملاســبة جديــة لكبــار الفاســدين، 
أمــا 30 % فاعتقــدوا أن أهــم ســبب هــو عــدم جديــة محاســبة الفاســدين، كذلــك فقــد أشــار 17 % إلــى أن ذلــك يعــود إلــى 

عــدم نشــر معلومــات حــول قضايــا الفســاد التــي يتــم كشــفها ومحاســبة الفاســدين. 
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يقــول 77 % مــن املواطنــني يف الضفــة الغربيــة إن هيئــة مكافحــة الفســاد متــارس دورهــا دون اســتقاللية بارتفــاع 7 نقــاط 
عمــا كانــت عليــه يف العــام املاضــي )70 %(  وهــي ترتفــع لــدى الذكــور إلــى 80 % مقابــل 73 % لــدى االنــاث، و79 % لــدى 
الشــباب دون ســن 30 عامــا، وترتفــع لــدى العاملــني يف القطــاع األهلــي إلــى 85 % مقارنــة بـــ 83 % للعاملــني يف القطــاع 

اخلــاص، و78 % للعاملــني يف القطــاع العــام. 

وعــن أكثــر اجلهــات تدخــال يف عمــل الهيئــة؛ فقــد اعتبــر 37 % أن مكتــب الرئيــس أكثــر اجلهــات تدخــاًل يف عمــل هيئــة 
مكافحــة الفســاد، تليــه رئاســة الــوزراء والــوزراء بنســبة 24 %، ثــم األجهــزة األمنيــة بنســبة 23 %، ومــن ثــم كل مــن قــادة 

األحــزاب )9 %( واحملافظــون ورؤســاء البلديــات )8 %(.

الشباب والعاملون يف القطاع العام أكثر تشاؤما بجدية جهود مكافحة الفساد 

ويــرى 59 % مــن املواطنــني يف قطــاع غــزة، أن تلــك اجلهــات متــارس دورهــا دون اســتقاللية، بانخفــاض 9 نقــاط عمــا 
كانــت عليــة يف العــام املاضــي )68 %(، وهــي ترتفــع لــدى املوظفــني يف القطــاع العــام إلــى 62 % مقارنــة بـــ 59 % لــدى 
العاملــني يف القطــاع اخلــاص، و52 % لــدى العاملــني يف القطــاع األهلــي. كمــا ترتفــع ملــن هــم فــوق األربعــني عامــا إلــى 

65 %، أمــا لــدى الشــباب فكانــت 59 %.

 ويف قطــاع غــزة، يــرى 49 % أن األجهــزة األمنيــة وقــادة الفصائــل، هــي اجلهــات األكثــر تدخــال يف عمــل نيابــة مكافحــة 
الفســاد وجرائــم األمــوال بنســب )25 % لألجهــزة األمنيــة و24 % لقــادة األحــزاب(. 

تظهــر النتائــج أن هنــاك توافقــًا يف اآلراء حــول تدنــي مســتوى االســتقاللية والفّعاليــة للجهــات التــي تتابــع قضايــا 
غــزة(،  قطــاع  يف  األمــوال  وجرائــم  الفســاد  مكافحــة  ونيابــة  الغربيــة  الضفــة  يف  الفســاد  مكافحــة  )هيئــة  الفســاد 
مكتــب  مثــل  مختلفــة،  وجهــات  أطــراف  قبــل  مــن  لدورهــا  اجلهــات  تواجــه ممارســة  وتأثيــرات  تدخــالت  هنــاك  وأن 
األمــر  غــزة،  قطــاع  خــاص يف  بشــكل  و)حمــاس(  الفصائــل،  وقــادة  األمنيــة  واألجهــزة  الغربيــة  الضفــة  يف  الرئاســة 
الفســاد. املســؤولة عــن متابعــة قضايــا  املواطنــني يف الضفــة والقطــاع باجلهــات  إلــى ضعــف ثقــة  يــؤدي  قــد  الــذي 

أظهــرت نتائــج االســتطالع يف قطــاع غــزة أن 84 % مــن املواطنــني 
يــرون أن دور اجلهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد )نيابــة مكافحــة 
الفســاد وجرائــم األمــوال( يف مكافحــة الفســاد يقــع بــني متوســط 
وضعيــف الفعاليــة، )63 % متوســط الفعاليــة، و21 % غيــر فّعــال(. 

يــرون أن دور )نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال( 
يف مكافحــة الفســاد يقــع بــني متوســط وضعيــف الفعاليــة
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 ويف قطــاع غــزة، يــرى 49 % أن األجهــزة األمنيــة وقــادة الفصائــل، هــي اجلهــات األكثــر تدخــال يف عمــل نيابــة مكافحــة 
الفســاد وجرائــم األمــوال بنســب )25 % لألجهــزة األمنيــة و24 % لقــادة األحــزاب(. 

تظهــر النتائــج أن هنــاك توافقــًا يف اآلراء حــول تدنــي مســتوى االســتقاللية والفّعاليــة للجهــات التــي تتابــع قضايــا 
غــزة(،  قطــاع  يف  األمــوال  وجرائــم  الفســاد  مكافحــة  ونيابــة  الغربيــة  الضفــة  يف  الفســاد  مكافحــة  )هيئــة  الفســاد 
مكتــب  مثــل  مختلفــة،  وجهــات  أطــراف  قبــل  مــن  لدورهــا  اجلهــات  تواجــه ممارســة  وتأثيــرات  تدخــالت  هنــاك  وأن 
األمــر  غــزة،  قطــاع  خــاص يف  بشــكل  و)حمــاس(  الفصائــل،  وقــادة  األمنيــة  واألجهــزة  الغربيــة  الضفــة  يف  الرئاســة 
الفســاد. املســؤولة عــن متابعــة قضايــا  املواطنــني يف الضفــة والقطــاع باجلهــات  إلــى ضعــف ثقــة  يــؤدي  قــد  الــذي 

أظهــرت نتائــج االســتطالع يف قطــاع غــزة أن 84 % مــن املواطنــني 
يــرون أن دور اجلهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد )نيابــة مكافحــة 
الفســاد وجرائــم األمــوال( يف مكافحــة الفســاد يقــع بــني متوســط 
وضعيــف الفعاليــة، )63 % متوســط الفعاليــة، و21 % غيــر فّعــال(. 

يــرون أن دور )نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال( 
يف مكافحــة الفســاد يقــع بــني متوســط وضعيــف الفعاليــة
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مستوى حجم الفساد يف مؤسسات السلطة الوطنية

انخفضــت نســبة الذيــن يــرون أن حجــم الفســاد كبيــر مبقــدار خمســة نقــاط يف هــذا العــام، مقارنــة مــع نتائــج االســتطالع 
يف العــام الســابق، حيــث رأى 58 % يف هــذا العــام أن حجــم الفســاد كبيــر يف مؤسســات الســلطة الوطنيــة، مقارنــة مــع 

63 % يف العــام 2019. 

ترتفــع نســبة مــن يــرون حجــم الفســاد كبيــر يف الضفــة الغربيــة إلــى 72 % مقارنــة بـــ 37 % يف قطــاع غــزة. أمــا حســب 
مــكان الســكن فــإن النســبة ترتفــع لــدى ســكان القــرى إلــى 73 % مقارنــة بـــ 59 % لــدى ســكان املخيمــات و50 % لــدى 
ســكان املــدن. كمــا ترتفــع بــني العاملــني يف القطــاع اخلــاص إلــى 63 % )71 % الضفــة الغربيــة مقابــل 45 % قطــاع غــزة(، 
ولــدى العاملــني يف لقطــاع العــام إلــى 61 % )80 % الضفــة الغربيــة مقابــل 39 % قطــاع غــزة( فيمــا تنخفــض لــدى 

العاملــني يف القطــاع األهلــي 50 % )62 % الضفــة الغربيــة مقابــل 31 % قطــاع غــزة(. 

ال تغيير يف خارطة انتشار الفساد

يــرى غالبيــة املواطنــني أن الفســاد يتركــز لــدى فئــة املوظفــني العليــا يف القطــاع العــام، وبشــكل خــاص مؤسســات القطــاع 
العــام التنفيذيــة )الــوزارات، الرئاســة، أجهــزة األمــن( 

مــا زال انطبــاع املواطنــني حــول صفــة مرتكبــي الفســاد بأنهــم موظفــون يف الفئــات العليــا )الضفــة الغربيــة 89 % مقابــل 
قطــاع غــزة 72 %( مقارنــة بنســبة الفســاد املرتكــب مــن قبــل املوظفــني يف الفئــات الدنيــا )28 % مــن املواطنــني يف غــزة 

أمــا الضفــة الغربيــة بـــ 11 %(. 

األكثــر  هــي  املؤسســات احلكوميــة  أن  يعتقــدون  املواطنــني  مــن 
الفســاد النتشــار  تعرضــًا 

تتضــح أيضــا الفروقــات يف مواقــف املواطنــني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة مــن اجلهــات األكثــر تعرضــا للفســاد؛ فعلــى الرغــم مــن اعتبــار 
املؤسســات احلكوميــة هــي األكثــر تعرضــا للفســاد، إال أن هنــاك تفاوتــا 
واضحــا بينهمــا مبقــدار 24 نقطــة؛ حيــث أشــار 67 % يف الضفــة الغربيــة 
إلــى ذلــك مقارنــة بـــ 43 % يف قطــاع غــزة. كمــا يقــول 21 % يف قطــاع غزة 
إن املؤسســات األهليــة واجلمعيــات اخليريــة، هــي األكثــر تعرضــا للفســاد 
مقابــل 9 % فقــط يف الضفــة الغربيــة. ويــرى 19 % يف قطــاع غــزة أن 
القطــاع اخلــاص األكثــر تعرضــا للفســاد مقابــل 11 % يف الضفــة الغربيــة. 
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وحصلــت الــوزارات والهيئــات العامــة علــى النســبة األكبــر بحســب رأي املواطنــني، بوصفهــا األكثــر تعرضــاً للفســاد 
بــرأي 27 % )35 % يف الضفــة الغربيــة، 15 % يف قطــاع غــزة(، تلــي ذلــك يف املرتبــة الثانيــة، وبنســبة 23 % مؤسســة 
 الرئاســة )19 % يف الضفــة، 29 % يف قطــاع غــزة(. أمــا األجهــزة األمنيــة، فجــاءت باملرتبــة الثالثــة وبنســبة 19 % 

)21 % يف الضفة، 17 % يف قطاع غزة(. 

وأظهــرت  إجابــات املواطنــني فروقــات بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حــول اجلهــة األكثــر عرضــة للفســاد؛ حيــث 
ــل جــاءت  ــى، يف املقاب ــة األول ــات العامــة يف املرتب ــة املؤسســات والهيئ ــة بنســبة 35 % يف الضفــة الغربي اعتبــرت األغلبي
يف املرتبــة الثالثــة بقطــاع غــزة بنســبة 15 %. كمــا اعتبــر 29 % مــن املواطنــني يف قطــاع غــزة أن مؤسســة الرئاســة هــي 

اجلهــة األكثــر تعرضــا للفســاد، يف حــني أنهــا جــاءت يف املرتبــة الثالثــة بــرأي املواطنــني يف الضفــة الغربيــة )19 %(.

جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يحــدث أي تغييــر يف رأي املواطنــني الغزيــني فيمــا يتعلــق مبؤسســة الرئاســة، بوصفهــا 
األكثــر تعرضــاً للفســاد يف الســنوات الثــالث األخيــرة، ويعــود هــذا إلــى اســتمرار الشــعور العــام لــدى املواطنــني يف غــزة، 
بــأن العقوبــات التــي فرضــت يف عــام 2017 بقــرار مــن الرئيــس علــى املوظفــني التابعــني للســلطة الوطنيــة، اســتهدفت 

املوظفــني يف قطــاع غــزة. 

وقــد حافظــت األجهــزة األمنيــة علــى املرتبــة الثالثــة للعــام الثانــي علــى التوالــي، بوصفهــا األكثــر تعرضــاً للفســاد، وفقــا 
لنتائــج االســتطالع؛ ففــي الوقــت الــذي احتلــت يف العــام 2018 املرتبــة األولــى، فقــد تراجعــت إلــى املرتبــة الثالثــة يف العــام 

2019 و2020. 

الوزارات األكثر عرضة النتشار الفساد

تعــّد الــوزارات ذات العالقــة املباشــرة بتقــدمي اخلدمــات )املاليــة، والداخليــة، والصحــة، والتنميــة االجتماعيــة، واالقتصــاد، 
والتربيــة والتعليــم( هــي األكثــر عرضــة النتشــار الفســاد مــن وجهــة نظــر املواطنــني، إضافــة إلــى هيئــة الشــؤون املدنيــة، 

وبشــكل خــاص يف قطــاع غــزة.  

كمــا عــاودت وزارة املاليــة لتحتــل املرتبــة األولــى يف هــذا االســتطالع، فبحســب رأي املواطنــني فإنهــا األكثــر عرضــة النتشــار 
الفســاد بــرأي 19 % مــن املواطنــني )21 % يف الضفــة الغربيــة، 15 % يف قطــاع غــزة( مقارنــة بالعــام املاضــي الــذي احتلــت 
فيــه وزارة الصحــة املرتبــة األولــى آنــذاك. وجــاءت وزارة الداخليــة يف املرتبــة الثانيــة بحســب رأي 16 % )17 % يف قطــاع 
ــم وزارة الصحــة بنســبة 13 %، وجــاءت وزارة التنميــة االجتماعيــة باملرتبــة الرابعــة  ــة(، ث ــة الغربي غــزة، 15 % يف الضف
بنســبة 11 %، وباملرتبــة اخلامســة كل مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي، وزارة التربيــة والتعليــم، والهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة 

بنســبة 6 % لــكل منهــا. 
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وحصلــت الــوزارات والهيئــات العامــة علــى النســبة األكبــر بحســب رأي املواطنــني، بوصفهــا األكثــر تعرضــاً للفســاد 
بــرأي 27 % )35 % يف الضفــة الغربيــة، 15 % يف قطــاع غــزة(، تلــي ذلــك يف املرتبــة الثانيــة، وبنســبة 23 % مؤسســة 
 الرئاســة )19 % يف الضفــة، 29 % يف قطــاع غــزة(. أمــا األجهــزة األمنيــة، فجــاءت باملرتبــة الثالثــة وبنســبة 19 % 

)21 % يف الضفة، 17 % يف قطاع غزة(. 

وأظهــرت  إجابــات املواطنــني فروقــات بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حــول اجلهــة األكثــر عرضــة للفســاد؛ حيــث 
ــل جــاءت  ــى، يف املقاب ــة األول ــات العامــة يف املرتب ــة املؤسســات والهيئ ــة بنســبة 35 % يف الضفــة الغربي اعتبــرت األغلبي
يف املرتبــة الثالثــة بقطــاع غــزة بنســبة 15 %. كمــا اعتبــر 29 % مــن املواطنــني يف قطــاع غــزة أن مؤسســة الرئاســة هــي 

اجلهــة األكثــر تعرضــا للفســاد، يف حــني أنهــا جــاءت يف املرتبــة الثالثــة بــرأي املواطنــني يف الضفــة الغربيــة )19 %(.

جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يحــدث أي تغييــر يف رأي املواطنــني الغزيــني فيمــا يتعلــق مبؤسســة الرئاســة، بوصفهــا 
األكثــر تعرضــاً للفســاد يف الســنوات الثــالث األخيــرة، ويعــود هــذا إلــى اســتمرار الشــعور العــام لــدى املواطنــني يف غــزة، 
بــأن العقوبــات التــي فرضــت يف عــام 2017 بقــرار مــن الرئيــس علــى املوظفــني التابعــني للســلطة الوطنيــة، اســتهدفت 

املوظفــني يف قطــاع غــزة. 

وقــد حافظــت األجهــزة األمنيــة علــى املرتبــة الثالثــة للعــام الثانــي علــى التوالــي، بوصفهــا األكثــر تعرضــاً للفســاد، وفقــا 
لنتائــج االســتطالع؛ ففــي الوقــت الــذي احتلــت يف العــام 2018 املرتبــة األولــى، فقــد تراجعــت إلــى املرتبــة الثالثــة يف العــام 

2019 و2020. 

الوزارات األكثر عرضة النتشار الفساد

تعــّد الــوزارات ذات العالقــة املباشــرة بتقــدمي اخلدمــات )املاليــة، والداخليــة، والصحــة، والتنميــة االجتماعيــة، واالقتصــاد، 
والتربيــة والتعليــم( هــي األكثــر عرضــة النتشــار الفســاد مــن وجهــة نظــر املواطنــني، إضافــة إلــى هيئــة الشــؤون املدنيــة، 

وبشــكل خــاص يف قطــاع غــزة.  

كمــا عــاودت وزارة املاليــة لتحتــل املرتبــة األولــى يف هــذا االســتطالع، فبحســب رأي املواطنــني فإنهــا األكثــر عرضــة النتشــار 
الفســاد بــرأي 19 % مــن املواطنــني )21 % يف الضفــة الغربيــة، 15 % يف قطــاع غــزة( مقارنــة بالعــام املاضــي الــذي احتلــت 
فيــه وزارة الصحــة املرتبــة األولــى آنــذاك. وجــاءت وزارة الداخليــة يف املرتبــة الثانيــة بحســب رأي 16 % )17 % يف قطــاع 
ــم وزارة الصحــة بنســبة 13 %، وجــاءت وزارة التنميــة االجتماعيــة باملرتبــة الرابعــة  ــة(، ث ــة الغربي غــزة، 15 % يف الضف
بنســبة 11 %، وباملرتبــة اخلامســة كل مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي، وزارة التربيــة والتعليــم، والهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة 

بنســبة 6 % لــكل منهــا. 
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وأظهــرت آراء املواطنــني يف الضفــة والقطــاع، تباينــات يف ترتيــب الــوزارات األكثــر عرضــة النتشــار الفســاد فيهــا، ففــي 
حــني كانــت أكثــر الــوزارات يف الضفــة الغربيــة: وزارة املاليــة، تليهــا وزارة الداخليــة، ثــم وزارة الصحــة، ومــن ثــم وزارة 
التنميــة االجتماعيــة؛ فقــد كان الترتيــب يف قطــاع غــزة: وزارة الداخليــة، تليهــا وزارة املاليــة، ثــم وزارة الصحــة، ومــن ثــم 

الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة. 

أشكال الفساد

مــا زالــت جرائــم الواســطة واحملســوبية، واختــالس األمــوال العامــة، واســاءة اســتعمل الســلطة، والرشــوة، وجرميــة غســل 
األمــوال، واملتاجــرة بالنفــوذ، أكثــر أشــكال الفســاد انتشــارًا. 

للعــام الثانــي علــى التوالــي، رأى 23 % مــن املواطنــني أن الواســطة واحملســوبية هــي أكثــر أشــكال الفســاد انتشــارًا يف 
فلســطني، بارتفــاع 12 نقطــة يف الضفــة الغربيــة مقارنــة مــع قطــاع غــزة )28 % الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ 16 % قطــاع 
غــزة(، أمــا حســب اجلنــس فقــد أشــار 27 % مــن االنــاث إلــى أن الواســطة هــي أكثــر أشــكال الفســاد انتشــاراً )33 % 
الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ 17 % غــزة(، مقابــل 19 % مــن الذكــور )22 % الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ 14 % قطــاع غــزة(.

ــة، 25 % قطــاع غــزة(. أمــا إســاءة  ــة الغربي وجــاء اختــالس األمــوال العامــة باملرتبــة الثانيــة بنســبة 20 % )17 % الضف
اســتعمال الســلطة والرشــوة مقابــل تقــدمي اخلدمــة العامــة أو احلصــول علــى منفعــة دون وجــه حــق، فجــاءت باملرتبــة 
الثالثــة بنســبة 13 % لــكل منهــا، يليهــا غســل األمــوال الناجــم عــن جرائــم الفســاد، وإســاءة االئتمــان واملتاجــرة بالنفــوذ، 

وعــدم اإلفصــاح عــن تضــارب املصالــح )6 %-8 % لــكل منهــا(.

 كمــا تظهــر نتائــج االســتطالع فروقــات بــني آراء مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يف ترتيــب أشــكال الفســاد 
األكثــر انتشــاراً؛ ففــي الضفــة حصلــت الواســطة واحملســوبية علــى املرتبــة األولــى، تالهــا اختــالس املــال العــام، ثــم إســاءة 
اســتعمال الســلطة، ومــن ثــم الرشــوة، أمــا يف قطــاع غــزة فقــد جــاء اختــالس املــال العــام يف املرتبــة األولــى، تالهــا الواســطة 

واحملســوبية، وثــم غســل األمــوال الناجــم عــن جرائــم فســاد، ومــن ثــم الرشــوة. 

كمــا يظهــر االختــالف بــني آراء الشــباب )الفئــة العمريــة أقــل مــن الثالثــني عامــا( حســب مــكان اإلقامــة يف ترتيــب أشــكال 
الفســاد؛ ففــي الضفــة الغربيــة جــاءت اشــكال الفســاد حســب الترتيــب: الواســطة واحملســوبية 30 %، إســاءة اســتعمال 
الســلطة 22 %، اختــالس املــال العــام 15 %، الرشــوة 12 %. أمــا يف قطــاع غــزة فجــاءت اشــكال الفســاد حســب الترتيــب: 

اختــالس املــال العــام 27 %، الواســطة واحملســوبية 15 %، إســاءة اســتعمال الســلطة 10 %.
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مــا زال يعتقــد املواطنــون أن عــدم اجلديــة يف مكافحــة كبــار الفاســدين، ومتتــع بعضهــم بحصانــة وضعــف ســيادة القانــون، 
واالحتــالل، واالنقســام، وغيــاب فعاليــة املجلــس التشــريعي، وضعــف مؤسســات املجتمــع املدنــي، قــد ســاهمت جميعهــا يف 

انتشــار الفســاد يف فلســطني.

اعتبــر املواطنــون أن أهــم األســباب وراء انتشــار الفســاد يعــود إلــى عــدم اجلديــة يف محاســبة كبــار الفاســدين 23 % 
ــون 19 % )27 % يف الضفــة  ــدأ ســيادة القان ــزام مبب ــل 19 % يف قطــاع غــزة(، وعــدم االلت ــة مقاب )26 % الضفــة الغربي
الغربيــة مقابــل 6 % يف قطــاع غــزة(، تليهــا احلصانــة التــي يتمتــع بهــا بعــض األشــخاص 13 %، ثــم ممارســات االحتــالل 
اإلســرائيلي ودوره يف خلــق بيئــة مشــجعة علــى الفســاد بـــ12 % )8 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل 18 % يف قطــاع غــزة(، 
ومــن ثــم االنقســام السياســي بــني الضفــة والقطــاع بـــ11 % )9 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل 14 % يف قطــاع غــزة(، وبأقــل 
مــن 9 % لــكل مــن ضعــف دور املجتمــع املدنــي يف مكافحــة الفســاد، وقلــة وعــي املواطنــني بأشــكال الفســاد، وعــدم تفعيــل 

دور املجلــس التشــريعي واملؤسســات الرقابيــة. 

يعتقــد املواطنــون أن بعــض اخلدمــات ال تقــدم بنزاهــة عاليــة خاصــة يف مجــاالت التعيينــات يف الوظائــف العليــا كذلــك 
توزيــع املســاعدات اإلنســانية واخلدمــات الصحيــة، واخلدمــات التــي تقدمهــا هيئــة الشــؤون املدنيــة يف قطــاع غــزة. 

يــرى مــا يقــارب ثلــث املواطنــني )31 %( أن أكثــر اخلدمــات التــي فيهــا فــرص للفســاد هــي عمليــات الترقيــة والتعيــني يف 
الوظائــف العليــا )42 % يف الضفــة الغربيــة مقارنــة 16 % يف قطــاع غــزة(؛ حيــث مــا زال املواطنــون يعتقــدون أن عمليــات 
الترقيــة والتعيــني يف الوظائــف العليــا هــي األكثــر مجــاالً للفســاد يف الضفــة الغربيــة، تليهــا توزيــع املســاعدات اإلنســانية 
ــة يف  ــة العامــة للشــؤون املدني ــة. أمــا يف قطــاع غــزة، فجــاءت معامــالت الهيئ ــة واخلدمــات الصحي ــة العيني واالجتماعي
املرتبــة األولــى بنســية 20 %، تالهــا توزيــع املســاعدات اإلنســانية واالجتماعيــة العينيــة باملرتبــة الثانيــة، ومــن ثــم عمليــات 

الترقيــة والتعيــني يف الوظائــف العليــا.  



اســتطالع الــرأي العــام حــول: واقــع الفســاد ومكافحته 
يف فلســطني لعــام 2020 

10

اجلدية يف مكافحة الفساد حسب رأي املواطنني

مــا زال يعتقــد املواطنــون أن عــدم اجلديــة يف مكافحــة كبــار الفاســدين، ومتتــع بعضهــم بحصانــة وضعــف ســيادة القانــون، 
واالحتــالل، واالنقســام، وغيــاب فعاليــة املجلــس التشــريعي، وضعــف مؤسســات املجتمــع املدنــي، قــد ســاهمت جميعهــا يف 

انتشــار الفســاد يف فلســطني.

اعتبــر املواطنــون أن أهــم األســباب وراء انتشــار الفســاد يعــود إلــى عــدم اجلديــة يف محاســبة كبــار الفاســدين 23 % 
ــون 19 % )27 % يف الضفــة  ــدأ ســيادة القان ــزام مبب ــل 19 % يف قطــاع غــزة(، وعــدم االلت ــة مقاب )26 % الضفــة الغربي
الغربيــة مقابــل 6 % يف قطــاع غــزة(، تليهــا احلصانــة التــي يتمتــع بهــا بعــض األشــخاص 13 %، ثــم ممارســات االحتــالل 
اإلســرائيلي ودوره يف خلــق بيئــة مشــجعة علــى الفســاد بـــ12 % )8 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل 18 % يف قطــاع غــزة(، 
ومــن ثــم االنقســام السياســي بــني الضفــة والقطــاع بـــ11 % )9 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل 14 % يف قطــاع غــزة(، وبأقــل 
مــن 9 % لــكل مــن ضعــف دور املجتمــع املدنــي يف مكافحــة الفســاد، وقلــة وعــي املواطنــني بأشــكال الفســاد، وعــدم تفعيــل 

دور املجلــس التشــريعي واملؤسســات الرقابيــة. 

يعتقــد املواطنــون أن بعــض اخلدمــات ال تقــدم بنزاهــة عاليــة خاصــة يف مجــاالت التعيينــات يف الوظائــف العليــا كذلــك 
توزيــع املســاعدات اإلنســانية واخلدمــات الصحيــة، واخلدمــات التــي تقدمهــا هيئــة الشــؤون املدنيــة يف قطــاع غــزة. 

يــرى مــا يقــارب ثلــث املواطنــني )31 %( أن أكثــر اخلدمــات التــي فيهــا فــرص للفســاد هــي عمليــات الترقيــة والتعيــني يف 
الوظائــف العليــا )42 % يف الضفــة الغربيــة مقارنــة 16 % يف قطــاع غــزة(؛ حيــث مــا زال املواطنــون يعتقــدون أن عمليــات 
الترقيــة والتعيــني يف الوظائــف العليــا هــي األكثــر مجــاالً للفســاد يف الضفــة الغربيــة، تليهــا توزيــع املســاعدات اإلنســانية 
ــة يف  ــة العامــة للشــؤون املدني ــة. أمــا يف قطــاع غــزة، فجــاءت معامــالت الهيئ ــة واخلدمــات الصحي ــة العيني واالجتماعي
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املواطنون ما زالوا يرون أن الواسطة وسيلة ممارسة للحصول على اخلدمات العامة

أظهــرت نتائــج االســتطالع أن 35 % مــن املواطنــني اضطــروا لالســتعانة بالواســطة للحصــول علــى خدمــة عامــة، ممــن 
ــة، ــة الغربي ــة )34 % الضف ــة عام ــى خدم ــة للحصــول عل ــى مؤسســات عام ــام 2020 إل ــوا خــالل الع ــم توجه ــوا إنه  قال

 36 % قطاع غزة(. 

وجتــدر اإلشــارة، إلــى أن 37 % مــن املواطنــني قالــوا إنهــم توجهــوا خــالل العــام 2020 إلــى مؤسســات عامــة للحصــول 
علــى خدمــات عامــة )32 % يف الضفــة الغربيــة، 45 % يف قطــاع غــزة(. 

اخلــوف مــن عــدم إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــة بســبب محدوديــة الفــرص، وعــدم الثقــة يف نزاهــة املســؤولني، وجتــاوز 
البيروقراطيــة )اختصــار الوقــت(، كانــت أهــم أســباب اللجــوء إلــى الواســطة يف الضفــة والقطــاع.

تنوعــت األســباب التــي رأى املواطنــون أنهــا الســبب يف اللجــوء إلــى الواســطة، مــا بــني اخلــوف مــن عــدم إمكانيــة احلصــول 
علــى اخلدمــة بســبب محدوديــة الفــرص، حيــث قــال 23 % إنهــا الســبب األهــم، بينمــا لــم يثــق 22 % بنزاهــة مقدمــي 
اخلدمــات، يف حــني أشــار 18 % إلــى »اخلــوف مــن أن يســتولي عليهــا شــخص آخــر غيــر مســتحق بســبب الفســاد، فيمــا 

رأى 16 % أن ســبب ذلــك يعــود إلــى تقصيــر الوقــت، لتجنــب اتبــاع اإلجــراءات البيروقراطيــة.

تراجع االعتقاد بانتشار الرشوة خاصة يف املدن

نســبة مــن أشــاروا إلــى الرشــوة كأكثــر األشــكال انتشــاراً عمــن رأوهــا يف األعــوام املنصرمــة، 13 % فقــط، )يف حــني كانــت 
14 % يف عــام 2019(، وكانــت قــد وصلــت إلــى 24 % و26 % يف العامــني الســابقني علــى التوالــي، أي عامــي 2018 
و2017. وارتفعــت نســبة الذيــن يقولــون »إن الرشــوة أحــد أكثــر اشــكال الفســاد انتشــاراً« إلــى 19 % لــدى ســكان القــرى 

و14 % لــدى ســكان املخيمــات، مقابــل 10 % لــدى ســكان املــدن.
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بالرغــم مــن ذلــك، فــإن نســبة دافعــي الرشــوة تــزداد خطــورة بســبب ضعــف املــوارد، وضغــط االحتيــاج، ومحدوديــة فــرص 
احلصــول علــى اخلدمــة، وعــدم محاســبة الكبــار، مــا شــجع بعــض العاملــني يف قطــاع اخلدمــات لطلــب الرشــوة.

17 % مــن املواطنــني ســبق أن دفعــوا رشــوة أو أعطــوا هدايــا ملوظــف عــام مقابــل احلصــول علــى خدمــة عامــة، وترتفــع 
نســبة مــن ســبق لهــم أن دفعــوا رشــوة أو أعطــوا هدايــا ملوظــف عــام، مقابــل احلصــول علــى خدمــة عامــة بشــكل كبيــر يف 
قطــاع غــزة مقارنــة مــع الضفــة )28 % يف قطــاع غــزة، 10 % يف الضفــة الغربيــة(. وهــي ترتفــع لــدى الذكــور إلــى 19 % 
)29 % يف قطــاع غــزة، 12 % يف الضفــة الغربيــة(، وترتفــع نســبة الذيــن يقدمــون رشــوة أو هديــة كلمــا انخفــض الدخــل 
)20 % ملــن دخلهــم أقــل مــن 2500 مقابــل 17 % ملــن دخلهــم أكثــر مــن 2500(. يف املقابــل تنخفــض لــدى النســاء 

بنقطتــني 15 % )28 % يف قطــاع غــزة، 8 % يف الضفــة الغربيــة(.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن الســؤال احتــوى علــى تقــدمي رشــوة وإعطــاء هدايــا، فعلــى األغلــب أن ذلــك أدى لزيــادة نســبة 

الــذي أجابــوا بنعــم.

خدمات الصحة وأذونات التصاريح والسفر أكثر تعرضًا النتشار الرشوة

اختلفــت اآلراء بــني مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حــول املجــاالت واخلدمــات األكثــر تعرضــاً النتشــار الرشــوة؛ 
ففــي حــني حــازت خدمــات الصحــة علــى النســبة األكبــر يف الضفــة الغربيــة بنســبة 29 %، تلتهــا خدمــات الســفر عبــر 
املعابــر 22 % ثــم خدمــات منــح التصاريــح وأذونــات الســفر 21 %؛ كانــت خدمــات الســفر عبــر املعابــر واحلــدود يف 
قطــاع غــزة املجــال األكثــر تعرضــاً لدفــع الرشــوة بنســبة 31 %، تلتهــا خدمــات منــح التصاريــح وأذونــات الســفر 30 %، ثــم 

اخلدمــات األخــرى بنســب متقاربــة. 
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دور االعالم

مــا زال رأي املواطنــني يشــير إلــى أن دور اإلعــالم يقــع بــني الضعيــف ومتوســط الفعاليــة، يف الكشــف عــن قضايــا الفســاد، 
حيــث أشــار 45 % مــن املواطنــني إلــى أن دور اإلعــالم ضعيــف، بينمــا أشــار 40 % إلــى أن دوره متوســط الفعاليــة، فيمــا 

قــال 14 % فقــط مــن املواطنــني أن وســائل االعــالم فّعالــة. 

يف املقابــل فــإن ثلثــي املواطنــني يــرون أن وســائل التواصــل االجتماعــي هــي أكثــر الوســائل اإلعالميــة فعاليــة يف الكشــف 
وتســليط الضــوء علــى قضايــا فســاد حدثــت يف العــام 2020.  

ثلثا املواطنني يعتقدون بوجود فساد يف اجلهاز القضائي 

69 % مــن املواطنــني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يقولــون بوجــود فســاد يف احملاكم والنيابة العامة، وترتفع النســبة إلى 
76 % بــني املواطنــني يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ 58 % يف قطــاع غــزة. وترتفــع لــدى كبــار الســن )40 عامــا فأكثــر( إلــى 
72 % )80 % يف الضفة الغربية مقابل 57 % يف قطاع غزة(، وإلى 72 % بني موظفي القطاع احلكومي )85 % يف الضفة 
الغربية مقابل 57 % يف قطاع غزة(، كما ترتفع أيضا لدى موظفي القطاع اخلاص إلى 74 % )79 % يف الضفة الغربية 
مقابل 62 % يف قطاع غزة(. وترتفع لدى سكان القرى إلى 76 % تليها 73 % لدى سكان املخيمات و64 % سكان املدن.

أو  ضعيــف  الفلســطيني  اإلعــالم  دور  أن  يــرون  املواطنــني  مــن 

ــام 2020. ــاد ع ــا الفس ــن قضاي ــف ع ــة يف الكش ــط الفّعالي متوس
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79 % من املواطنني يعتقدون أن العقوبات املفروضة على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة

ــم الفســاد  ــي جرائ ــى مرتكب ــات املفروضــة عل ــأن العقوب ــج االســتطالع أن 79 % مــن املواطنــني يعتقــدون ب أظهــرت نتائ
غيــر رادعــة )84 % يف الضفــة الغربيــة، 70 % يف قطــاع غــزة(، يف حــني أن 17 % فقــط يرونهــا رادعــة )10 % يف 

ــة، 28 % يف قطــاع غــزة(. الضفــة الغربي

اإلبالغ عن الفساد

بالرغــم مــن إقــرار نظــام حمايــة املبلغــني، مــا زال أغلــب املواطنــني يعزفــون عــن اإلبــالغ عــن الفســاد، وتعــود األســباب إلــى 
»اخلــوف مــن االنتقــام«، وإلــى عــدم وجــود حمايــة كافيــة للمواطنــني املبلغــني والشــهود، وإلــى »عــدم وجــود وعــي كاٍف مبعنــى 

الفســاد وأشــكاله«، وعــدم القناعــة بجــدوى التبليــغ ألنــه لــن تتخــذ اإلجــراءات بحــق الفاســدين.

ــام  ــة بالع ــاط مقارن ــاع ســتة نق ــالغ عــن الفســاد بارتف ــون عــادة باإلب ــني ال يقوم ــني أن املواطن ــد 60 % مــن املواطن يعتق
الســابق )54 %(. بينمــا يــرى 32 % أن املواطنــني عــادة يبلغــون عــن حــاالت الفســاد التــي يالحظونهــا، وهــي ترتفــع يف 

قطــاع غــزة إلــى 38 % وتنخفــض يف الضفــة الغربيــة إلــى 28 %. 

 تراجــع الذيــن قالــوا إنهــم ســيقومون بالتبليــغ عــن الفســاد كشــهود مبقــدار ســبع نقــاط مــن 67 % يف العــام 2019 إلــى
60 % يف العــام 2020، وشــمل التراجــع الــذي عبــروا عــن اســتعدادهم للتبليــغ عــن الفســاد، يف حــال كانــوا ضحايــا 

مبقــدار ســتة نقــاط )71 % مقابــل77 %(.

باملقارنــة مــع نتائــج اســتطالع الــرأي يف العــام املنصــرم، يالحــظ أن تراجعــا طفيفــاً طــرأ علــى آراء وتوجهــات املواطنــني 
 فيمــا يتعلــق باإلبــالغ عــن الفســاد، حيــث بلغــت نســبة مــن يعتقــدون أن املواطنــني يقومــون باإلبــالغ عــادة عــن الفســاد

32 % يف العام 2020 مقارنة بـ 36 % يف العام 2019 )أي بانخفاض أربع نقاط(. 
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79 % من املواطنني يعتقدون أن العقوبات املفروضة على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة

ــم الفســاد  ــي جرائ ــى مرتكب ــات املفروضــة عل ــأن العقوب ــج االســتطالع أن 79 % مــن املواطنــني يعتقــدون ب أظهــرت نتائ
غيــر رادعــة )84 % يف الضفــة الغربيــة، 70 % يف قطــاع غــزة(، يف حــني أن 17 % فقــط يرونهــا رادعــة )10 % يف 

ــة، 28 % يف قطــاع غــزة(. الضفــة الغربي

اإلبالغ عن الفساد

بالرغــم مــن إقــرار نظــام حمايــة املبلغــني، مــا زال أغلــب املواطنــني يعزفــون عــن اإلبــالغ عــن الفســاد، وتعــود األســباب إلــى 
»اخلــوف مــن االنتقــام«، وإلــى عــدم وجــود حمايــة كافيــة للمواطنــني املبلغــني والشــهود، وإلــى »عــدم وجــود وعــي كاٍف مبعنــى 

الفســاد وأشــكاله«، وعــدم القناعــة بجــدوى التبليــغ ألنــه لــن تتخــذ اإلجــراءات بحــق الفاســدين.

ــام  ــة بالع ــاط مقارن ــاع ســتة نق ــالغ عــن الفســاد بارتف ــون عــادة باإلب ــني ال يقوم ــني أن املواطن ــد 60 % مــن املواطن يعتق
الســابق )54 %(. بينمــا يــرى 32 % أن املواطنــني عــادة يبلغــون عــن حــاالت الفســاد التــي يالحظونهــا، وهــي ترتفــع يف 

قطــاع غــزة إلــى 38 % وتنخفــض يف الضفــة الغربيــة إلــى 28 %. 

 تراجــع الذيــن قالــوا إنهــم ســيقومون بالتبليــغ عــن الفســاد كشــهود مبقــدار ســبع نقــاط مــن 67 % يف العــام 2019 إلــى
60 % يف العــام 2020، وشــمل التراجــع الــذي عبــروا عــن اســتعدادهم للتبليــغ عــن الفســاد، يف حــال كانــوا ضحايــا 

مبقــدار ســتة نقــاط )71 % مقابــل77 %(.

باملقارنــة مــع نتائــج اســتطالع الــرأي يف العــام املنصــرم، يالحــظ أن تراجعــا طفيفــاً طــرأ علــى آراء وتوجهــات املواطنــني 
 فيمــا يتعلــق باإلبــالغ عــن الفســاد، حيــث بلغــت نســبة مــن يعتقــدون أن املواطنــني يقومــون باإلبــالغ عــادة عــن الفســاد

32 % يف العام 2020 مقارنة بـ 36 % يف العام 2019 )أي بانخفاض أربع نقاط(. 
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 جهود مكافحة الفساد

يشــير املواطنــون إلــى أن تقييمهــم بعــدم كفايــة اجلهــود املبذولــة ملكافحــة الفســاد يعــود إلــى عــدم رؤيــة املواطــن حملاســبة 
جديــة لكبــار الفاســدين )32 %(، وإلــى ضعــف جديــة محاســبة الفاســدين ) 30 %(، وعــدم نشــر معلومــات حــول قضايــا 
الفســاد التــي يتــم كشــفها ومحاســبة مرتكبيهــا )17 %(. وهــي ترتفــع لــدى الذكــور إلــى 84 % )88 % يف الضفــة الغربيــة 

مقابــل 78 % يف قطــاع غــزة(، مقابــل 75 % لــدى االنــاث )80 % يف الضفــة الغربيــة، 68 % يف قطــاع غــزة(.

 كمــا ترتفــع لــدى ســكان القــرى إلــى 85 % تليهــا 80 % لــدى ســكان املخيمــات، وتنخفــض إلــى 77 % لــدى ســكان املــدن. 
وهــي ترتفــع إلــى 92 % لــدى العاملــني يف القطــاع األهلــي )100 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل 85 % يف قطــاع غــزة(، و 
83 % لــدى العاملــني يف القطــاع العــام )85 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل 80 % يف قطــاع غــزة(، ولــدى العاملــني يف 

القطــاع اخلــاص إلــى 82 % )88 % يف الضفــة الغربيــة مقابــل 70 % يف قطــاع غــزة(.

ترتفــع نســبة مــن يعتقــد أن أن ســبب فســاد االدويــة واالغذيــة  يعــود الــى ضعــف االحــكام الرادعــة يف قانــون العقوبــات، 
وظاهــرة التدخــالت والواســطة، ملســاعدة مرتكبــي هــذه اجلرائــم وخاصــة كبــار التجــار واملورديــن. 

ويــرى 59 % مــن املواطنــني أن اجلرائــم اخلاصــة بفســاد األغذيــة واألدويــة قــد زادت يف العــام 2020 بانخفــاض ســت 
نقــاط مقارنــة بنتائــج العــام 2019 )59 % مقابــل 65 %(. كمــا اعتبــر املواطنــون أن أهــم ســبب أدى إلــى ازديــاد ظاهــرة 
 األدويــة واألغذيــة الفاســدة هــو عــدم محاســبة ومالحقــة مرتكبــي هــذه اجلرائــم، حيــث احتــل املرتبــة األولــى بــرأي 
38 % مــن املواطنــني )45 % يف الضفــة الغربيــة، 25 % يف قطــاع غــزة(، واحتــل ســبب »قانــون العقوبــات ال يوفــر 
عقوبــات رادعــة« املرتبــة الثانيــة بنســبة 24 % )23 % يف الضفــة الغربيــة، 26 % يف قطــاع غــزة(، وحــّل يف املرتبــة الثالثــة 

»اســتخدام الواســطة واحملســوبية واحملابــاة بغــض النظــر عــن اجلرائــم » بنســبة 19 % مــن املواطنــني.  



نتائج إستطالع الرأي العام حول : 
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مقدمة:

منهجية البحث:

ــى  يقــوم االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، وبشــكل ســنوي، علــى إعــداد تقريــره حــول الفســاد، والــذي يعتمــد عل
العديــد مــن احملــاور واملكونــات، والتــي مــن ضمنهــا نتائــج وحتليــل اســتطاع رأي اجلمهــور الفلســطيني، حــول حالــة الفســاد يف 

األراضــي الفلســطينية.
ولغــرض إجنــاز التقريــر الســنوي للعــام 2020 قــام االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة - أمــان بتكليــف مركــز قيــاس 
لاســتطاعات والدراســات املســحية، بتنفيــذ اســتطاع للــرأي حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه يف فلســطني، حيــث قــام املركــز 
بإجــراء االســتطاع وتنفيــذ البحــث امليدانــي خــال الفتــرة مــا بــني 8 - 17 أيلــول 2020 يف الضفــة الغربيــة )مبــا فيهــا القــدس( 

وقطــاع غــزة.

يهــدف االســتطاع بشــكل أساســي إلــى رصــد التغيــر يف انطباعــات املواطنــني ووعيهــم حــول الفســاد، ورصــد مــدى اســتعدادهم 
لانخــراط يف مكافحتــه، ومقارنــة النتائــج بالســنوات الســابقة. 

 بلــغ حجــم العينــة 1320 فــرداً ممــن أعمارهــم 18 عامــاً فمــا فــوق، منهــا )792( يف الضفــة الغربيــة )مبــا فيهــا القــدس(، و)528( 
يف قطــاع غــزة، وبهامــش خطــأ + -3، حيــث أجريــت املقابــات وجهــا لوجــه ويف املنــازل.

االستمارة:. 	
صممــت االســتمارة منــذ بدايــة تنفيــذ االســتطاع بالتعــاون مــع االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة-أمان، والتــي شــملت كافــة 

األســئلة التــي تغطــي أهدافــه.

اختيار العينة:. 	
لغــرض االســتطاع ومتثيلــه للمجتمــع، مت اســتخدام األســلوب العينــي متعــدد املراحــل الختيــار عينــة طبقيــة عنقودية،حيــث مت 
تقســيم العينــة الكليــة إلــى طبقتــني )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( وفقــا لنتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن 2017 الــذي نفــذه 
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، بعــد ذلــك مت توزيــع حجــم العينــة علــى احملافظــات )العناقيــد( ليعكــس الــوزن احلقيقــي 
لــكل منهــا، ومــن ثــم اختيــار التجمعــات الســكانية لــكل محافظــة اعتمــادا علــى نتائــج التعــداد، ويف كل جتمــع مت اختيــار بلــوك 
أو بلوكــني بشــكل عشــوائي ليتــم العمــل فيهــا، ومت اختيــار املنــازل يف هــذه البلــوكات باســتخدام العينــة العشــوائية املنتظمــة. أمــا 

داخــل املنــزل فقــد مت اســتخدام اجلــدول املتخصــص يف اختيــار العينــات Kish الختيــار األفــراد.

جمع البيانات. 	
ــوا  ــث خضع ــة، حي ــة يف البحــوث امليداني ــرة طويل ــم خب ــون، ممــن لديه ــون ميداني ــا لوجــه باحث ــات وجه ــام بإجــراء املقاب لقــد ق
للقــاءات عمــل متخصصــة بعضهــا وجاهيــة أو تلفونيــة أو مــن خــال تقنيــة الــزوم، بســبب جائحــة كورونــا، نوقشــت فيهــا أهــداف 

االســتطاع ومنهجيــة العمــل وأســئلة االســتمارة.
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االختبار القبلي لالستمارة:

مت إجــراء اختبــار قبلــي علــى االســتمارة علــى عينــة حجمهــا 40 )20 يف الضفــة الغربيــة و20 يف قطــاع غــزة( للتأكــد مــن 
صاحيتهــا واســتيعاب املبحوثــني، وفهمهــم لطبيعــة األســئلة واخليــارات املطروحــة، مــا ســاعد يف إجــراء أي تعديــات علــى عليهــا 
قبــل اعتمادهــا بالشــكل النهائــي، إضافــة إلــى ذلــك مت إجــراء عمليــة فحــص لهــا مــن حيــث االتســاق الداخلــي لألســئلة، وثباتهــا 

باســتخدام معامــل كرومبــاخ ألفــا.

 تدريب الباحثني:

لغــرض االســتطاع قــام املركــز وبالتعــاون مــع أمــان بعقــد ورشــات عمــل تدريبيــة متخصصــة للباحثــني امليدانيــني، يف الضفــة 
ــل  ــه مــن تفاصي ــة زوم، أحاطــت بكافــة جوانب ــة أو تقني ــة أو التلفوني ــاءات الوجاهي ــك مــن خــال اللق ــة وقطــاع غــزة، وذل الغربي

ــات. ــة وأســئلة االســتمارة واملقاب ــة والعين املنهجي

الرقابة واملتابعة:

هناك نوعان من الرقابة اتبعها املركز أثناء تنفيذ االستطاع متثلت فيما يلي:
ــن . 1 ــني واملشــرفني، والذي ــل املنســقني امليداني ــة مــن قب ــي حتــت إشــراف ومتابع ــق العمــل البحث ــة: عمــل فري ــة امليداني الرقاب

بدورهــم قامــوا بزيــارات ميدانيــة ملواقــع البحــث، للتأكــد مــن ســير العمــل وإجــراء املقابــات بطريقــة ســليمة وبعيــدة عــن أي 
مشــاكل، حيــث قــام الفريــق بقــدمي تقريــر يومــي حــول ذلــك.

الرقابة املكتبية ومتثلت فيما يلي: . 2
االتصــاالت الهاتفيــة: قــام املركــز بإجــراء اتصــاالت عشــوائية مــع أفــراد مــن العينــة، للتأكــد مــن صاحيــة العمــل ومــن 	 

صاحيــة املقابــات.
العمــل املكتبــي: مت فحــص االســتمارات مكتبيــا للتأكــد مــن اإلجابــات واالنتقــاالت بــني األســئلة، والتأكــد مــن صاحيــة بيانــات 	 

االستمارات.
برنامــج اإلدخــال: مت تصميــم برنامــج إلدخــال البيانــات ضمــن ضوابــط ومحــددات معينــة، يكــون قــادرا علــى اكتشــاف أي 	 

إشــكاليات.
تنظيــف البيانــات: مــن خــال عمليــة تنظيــف البيانــات، مت حتديــد ومعاجلــة أي أخطــاء حصلــت، ســواء كان ذلــك مــن قبــل 	 

الباحــث امليدانــي أو مدخــل البيانــات.

إدخال وحتليل البيانات:

مت إدخــال وحتليــل البيانــات مــن خــال برنامــج التحليــل اإلحصائــي SPSS بعــد إجــراء املراجعــة واملعاجلــة الكاملــة لهــذه 
البيانــات. 
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املشكلة األساسية التي يجب أن حتظى بأولوية حللها:. 	

ــث  ــا، حي ــة حلله ــي يجــب أن حتظــى باألولوي ــي يواجههــا اجملتمــع الفلســطيني، والت ــات الت ــاول االســتطاع أهــم املشــاكل والتحدي تن
احتلــت مشــاكل تصاعــد األزمــات االقتصاديــة وتفشــي الفســاد األولويــة األهــم، فقــد أشــار 26% مــن املبحوثــني )29% يف الضفــة 
مقارنــة بـــ 22% يف قطــاع غــزة( إلــى تصاعــد األزمــات االقتصاديــة كأولويــة أولــى، ونســبة 25% مــن املبحوثــني أشــاروا إلــى تفشــي 
الفســاد كأولويــة أولــى )30% يف الضفــة مقارنــة بـــ 17% يف قطــاع غــزة(، فيمــا أشــار 21% مــن املبحوثــني إلــى أن املشــكلة األساســية 
هــي سياســات االحتــال اإلســرائيلي )21% لــكل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، بينمــا صــرح 14% إلــى أن املشــكلة األساســية هــي 
اســتمرار االنقســام، حيــث حتظــى بأولويــة وبنســبة مرتفعــة يف قطــاع غــزة مقارنــة بالضفــة )8% يف الضفــة الغربيــة مقابــل 23% يف 
قطــاع غــزة(، كذلــك فــإن 10% مــن املبحوثــني أشــاروا إلــى أن املشــكلة األساســية هــي البنيــة القانونيــة واملؤسســاتية )9% يف الضفــة 
الغربيــة باملقارنــة بـــ 11% يف قطــاع غــزة(، و5% أشــاروا إلــى هشاشــة البنيــة التحتيــة )3% يف الضفــة الغربيــة باملقارنــة بـــ 7% يف 

قطــاع غــزة(، ملزيــد مــن التفاصيــل أنظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

اجملموعقطاع غزةالضفة الغربية املشكلة
تصاعد األزمات االقتصادية

تفشي الفساد

سياسات االحتال اإلسرائيلي

استمرار االنقسام

ضعف سيادة القانون

هشاشة البنية التحتية

اجملموع

%29.2

%30.1

%20.8

%7.8

%9.5

%2.7

%	00

%21.6

%17.2

%20.3

%22.7

%11.0

%7.2

%	00

%26.1

%24.9

%20.6

%13.8

%10.1

%4.5

%	00

شكل رقم )	(: املشكلة األساسية التي يجب أن حتظى بأولوية حللها

جدول )	(: املشكلة األساسية التي يجب أن حتظى بأولوية حللها

هشاشة البنية
التحتية

ضعف سيادة
القانون

استمرار
اإلنقسام

سياسات اإلحتالل
اإلسرائيلي

تفشي
الفساد

تصاعد األزمات
المالية

%	6.	
%	4.9

%	0.6

%		.8
%	0.	

%4.5
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وباملقارنــة مــع االســتطاعات الســابقة، ال زالــت مشــكلة تصاعــد األزمــات االقتصاديــة ومشــكلة تفشــي الفســاد حتظــى باملرتبــة 
األولــى لــدى املواطــن الفلســطيني كأولويــة أولــى يجــب حلهــا، تليهــا سياســات االحتــال اإلســرائيلي. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر 

اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

يتنــاول هــذا اجلــزء مــن الدراســة تقييــم املواطنــني ملســتوى حجــم الفســاد يف مؤسســات الســلطة، وأكثــر اجلهــات تعرضــا للفســاد، 
ســواء علــى صعيــد الهيئــات والــوزارات احلكوميــة، أو علــى صعيــد القطاعــات احلكوميــة واخلاصــة واألهليــة.

تقييم املواطنني حلجم الفساد وانتشاره يف فلسطني:  .	

 املشكلة
تصاعد األزمات االقتصادية

تفشي الفساد

سياسات االحتال اإلسرائيلي

استمرار االنقسام

ضعف سيادة القانون

هشاشة البنية التحتية

اجملموع

%29.1

20162017201820192020

%25.2

%19.7

%15.6

%6.3

%4.1

%	00

%29.6

%26.5

%17.7

%15.6

%5.6

%5.0

%	00

%24.7%27.3%26.1

%33.5%26.4%24.9

%16.7%21.7%20.6

%16.3%14.9%13.8

%5.1%6.8%10.1

%3.7%2.8%4.5

%	00%	00%	00

جدول )a	(: املشكلة األساسية التي يجب أن حتظى بأولوية حللها - جدول مقارنة

شكل )a	(: املشاكل األساسية الثالث األولى التي يجب أن حتظى بأولوية حللها حسب السنوات
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	-	: مستوى الفساد يف اجملتمع الفلسطيني:

أظهــر االســتطاع أن 58% مــن املبحوثــني رأوا بــأن مســتوى الفســاد يف اجملتمــع الفلســطيني كبيــر )72% يف الضفــة الغربيــة 
ــل 43% يف قطــاع  ــة مقاب ــة الغربي ــى أن املســتوى متوســط )25% يف الضف ــل 37% يف قطــاع غــزة(، فيمــا أشــار 32% إل مقاب
ــن  ــد م ــل 20% يف قطــاع غــزة(. ملزي ــة مقاب ــة الغربي ــل )3% يف الضف ــرون أن مســتوى الفســاد قلي ــط ي ــا 10% فق غــزة(، بينم

ــاه: التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدن

جدول )	-	(: مستوى الفساد يف اجملتمع الفلسطيني

شكل )	-	(: مستوى الفساد يف اجملتمع الفلسطيني

اجملموعقطاع غزةالضفة الغربية

كبير
متوسط

قليل
ال أعلم

اجملموع

%71.5

%24.5

%3.3

%0.8

%	00

%37.4

%42.5

%19.7

%0.4

%	00

%57.8

%31.7

%9.9

%0.6

%	00

%0.8%0.4%0.6

%	.	%	9.7%9.9

%	4.5

%4	.5
%		.7

%7	.5

%	7.4%57.8
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وباملقارنــة مــع نتائــج االســتطاعات الســابقة، يتضــح أن تصنيــف املبحوثــني ملســتوى الفســاد يف اجملتمــع الفلســطيني بأنــه كبيــر، 
انخفــض ليصــل إلــى نفــس النســبة التــي كان عليهــا يف اســتطاع 2017 )57%( بعــد أن وصلــت النســبة إلــى 63% تقريبــا يف 

اســتطاعات 2018 و2019 كمــا يتضــح مــن اجلــدول أدنــاه:

	 - 	: وصف مرتكبي الفساد:

جدول         : مستوى الفساد يف اجملتمع الفلسطيني – جدول مقارنة

جدول         : الصفة الغالبة ملرتكبي جرائم الفساد

كبير
متوسط

قليل
ال أعلم

اجملموع

2016
%60.4
%33.2
%6.4

--
%100

2017
%57.0
%36.2
%6.8

--
%100

2018
%63.6
%31.3
%5.1

--
%100

2019
%63.0
%28.5
%7.4
%1.1
%100

2020
%57.8
%31.7
%9.9
%0.6
%100

وحــول وصــف مرتكبــي جرائــم الفســاد يف فلســطني، أشــارت نتائــج االســتطاع إلــى أن صفــة املوظــف الكبيــر )فئــات عليــا( تغلــب 
علــى مرتكبــي الفســاد حســب مــا أشــار إلــى ذلــك 82% مــن املبحوثــني )89% يف الضفــة الغربيــة، 72% يف قطــاع غــزة(، فيمــا 
أشــار 18% إلــى أن صفــة املوظــف الصغيــر )الفئــات العاديــة( هــي الغالبــة )11% يف الضفــة الغربيــة، 28% يف قطــاع غــزة(. ملزيــد 

مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي أدنــاه:

باملقارنــة مــع نتائــج اســتطاع أمــان يف الســنوات الســابقة، ال زالــت النتائــج تشــير إلــى أن الغالبيــة يــرون أن الفئــات العليــا 
ــار( هــي الصفــة الغالبــة علــى مرتكبــي جرائــم الفســاد، وبقيــت النســبة )82%( كمــا كانــت عليــه يف اســتطاع  )املوظفــون الكب

ــاه:   ــد انظــر اجلــدول أدن ــام الســابق 2019. للمزي الع

2016
%77.7
%22.3
%100

2017
%81.9
%18.1
%100

2018
%78.9
%21.1
%100

2019
%82.4
%17.6
%100

2020
%82.0
%18.0
%100

فئات عليا - موظف كبير
فئات عادية - موظف صغير

اجملموع

اجملموعقطاع غزةالضفة الغربية

فئات عليا - موظف كبير
فئات عادية - موظف صغير

اجملموع

%89.0

%11.0

%100

%71.6

%28.4

%100

%82.0

%18.0

%100

جدول           : الصفة الغالبة ملرتكبي جرائم الفساد - جدول مقارنة مع نتائج استطالع امان السابق
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اجملموعقطاع غزةالضفة الغربية

املؤسسات احلكومية
الهيئات احمللية
القطاع اخلاص

املؤسسات األهلية واجلمعيات اخليرية
اجملموع

%66.9

%12.9

%10.9

%9.3

%100

%43.0

%17.0

%19.3

%20.6

%100

%57.3

%14.5

%14.2

%13.9

%100

	–	: القطاع األكثر تعرضا للفساد:

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 57% مــن املبحوثــني يــرون أن املؤسســات احلكوميــة هــي األكثــر تعرضــا للفســاد )67% يف الضفــة، 
43% يف قطــاع غــزة(، يليهــا وبنفــس النســبة 14% لــكل مــن الهيئــات احملليــة، القطــاع اخلــاص ثــم املؤسســات األهليــة واجلمعيــات 
اخليريــة مــع وجــود الفــوارق بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث االرتفــاع يف قطــاع غــزة مقارنــة مــع الضفــة الغربيــة. ملزيــد 

مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )	-	(: القطاع األكثر تعرضا للفساد

شكل )	-	(: القطاع األكثر تعرضا للفساد يف فلسطني

%9.3
%20.6

%13.9

%10.9

%19.3
%14.2

%12.9

%17

%14.5

%66.9
%43

%57.3
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باملقارنــة مــع نتائــج اســتطاعات أمــان الســابقة، يتضــح أن النســبة يف هــذا االســتطاع بقيــت مرتفعــة بشــكل واضــح فيمــا يتعلــق 
باملؤسســات التــي يتنشــر فيهــا الفســاد بشــكل أكبــر، حســب رأي املواطنــني يف املؤسســات احلكوميــة والهيئــات احملليــة مجتمعــة 

كمــا يف االســتطاعات الســابقة.ملزيد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي:

2016
%52.3
%25.7
%22.0
%100

2017
%59.3
%20.6
%20.1
%100

2018
%68
%20
%12

%100

2019
%74
%13
%13

%100

2020
%72
%14
%14

%100

املؤسسات احلكومية والهيئات احمللية
املؤسسات األهلية واجلمعيات اخليرية

مؤسسات القطاع اخلاص
اجملموع

جدول           : القطاع األكثر تعرضا للفساد- جدول مقارنات مع نتائج استطالعات امان السابقة

4-	: املؤسسات أو الهيئات العامة األكثر عرضة النتشار الفساد:

يتضــح مــن نتائــج االســتطاع، أن الــوزارات والهيئــات العامــة هــي األكثــر تعرضــا النتشــار الفســاد بــرأي 27% مــن املبحوثــني 
)35% يف الضفــة الغربيــة، 15% يف قطــاع غــزة(، يلــي ذلــك باملرتبــة الثانيــة وبنســبة 23% مؤسســة الرئاســة )19% يف الضفــة، 
ــة وبنســبة 19% )21% يف الضفــة، 17% يف قطــاع غــزة(،  ــة الثالث ــة فجــاءت باملرتب 29% يف قطــاع غــزة(، أمــا األجهــزة األمني
بينمــا احتــل مجلــس الــوزراء املرتبــة الرابعــة مــن حيــث التعــرض للفســاد بــرأي 10% )7% يف الضفــة، 13% يف قطــاع غــزة(، 
أمــا احملاكــم والنيابــة العامــة والهيئــات احملليــة فاحتلــت املرتبــة اخلامســة بنســبة 7% لــكل منهــا مــع وجــود بعــض الفــوارق بــني 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )4 - 	(: املؤسسات والهيئات الكثر تعرضا للفساد

الوزارات والهيئات العامة
الضفة الغربية

%35.4%14.8%27.1

%20.7%16.7%19.1

%6.4%9.7%7.7

%6.6%6.3%6.5

%19.1%29.2%23.1

%7.3%13.3%9.7

%4.5%10.2%6.7

%100%100%100

اجملموعقطاع غزة

 مؤسسة الرئاسة
األجهزة األمنية
مجلس الوزراء

 احملاكم
النيابة العامة

الهيئات احمللية
اجملموع 
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2012
%36.1
%17.5
%30.0

---
%6.0
%3.5
---

%100

%24.4
%21.6
%23.0
%6.5
%7.0

%21.6
%8.5
%100

2014
%26.7
%16.6
%23.5
%8.5
%9.6
%6.3
%8.7
%100

2015
%22.5
%21.9
%19.9
%8.7
%6.9
%8.8

%11.4
%100

20162017201820192020
%32.5%22.0%29.9%27.1
%17.2%19.7%20.9%23.1
%23.1%23.4%19.9%19.1
%8.8%9.0%9.9%9.7
%5.6%9.2%6.9%7.7
%7.8%9.5%6.7%6.7
%4.8%7.1%5.8%6.5
%100%100%100%100

الوزارات والهيئات العامة
مؤسسة الرئاسة
األجهزة األمنية
 مجلس الوزراء

احملاكم
النيابة العامة

اجملموع
الهيئات احمللية

شكل )4 – 	(: املؤسسات والهيئات الكثر تعرضا للفساد

%27.1%23.1%19.1%9.7%7.7%6.7%6.5

وباملقارنــة مــع نتائــج اســتطاعات أمــان الســابقة، بقيــت الــوزارات والهيئــات العامــة ومؤسســة الرئاســة واألجهــزة األمنيــة محتلــة 
املراتــب الثــاث األولــى، مقارنــة باملؤسســات األخــرى، فيمــا يتعلــق باملؤسســات والهيئــات األكثــر تعرضــا النتشــار الفســاد. وملزيــد 

مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول         : املؤسسات والهيئات األكثر تعرضا للفساد - جدول مقارنات نتائج استطاعات أمان السابقة

شكل رقم           : املؤسسات األكثر تعرضا للفساد حسب السنوات - مؤسسات مختارة



27

5 – 	: الوزارات األكثر تعرضا النتشار الفساد:

خال االستطاع، مت طرح سؤال حول الوزارات والهيئات احلكومية األكثر تعرضا النتشار الفساد، حيث احتلت وزارة املالية 
املرتبة األولى يف هذا االستطاع برأي 19% من املبحوثني )21% يف الضفة الغربية، 15% يف قطاع غزة(، تليها وزارة 

الداخلية برأي 16% )15% يف الضفة الغربية، 17% يف قطاع غزة(، ثم وزارة الصحة بنسبة 13%، وجاءت وزارة التنمية 
االجتماعية باملرتبة الرابعة بنسبة 11%، أما الوزارات والهيئات احلكومية األخرى، فا تتعدى نسبة من يراها من املواطنني 

بأنها األكثر تعرضا النتشار الفساد 6% لكل منها. ملزيد من التفاصيل انظر اجلدول التالي والشكل البياني أدناه:

جدول )5 - 	(: الوزارات/الهيئات احلكومية األكثر تعرضا النتشار الفساد

الضفة الغربية

%		.0

%	5.0

%	4.9

%		.5

%	.8

%8.	

%4.	

%4.0

%4.	

%	.7

%	.8

%	.7
%	.	
%	.8
%	00

وزارة املالية

وزارة الداخلية

وزارة الصحة

وزارة التنمية االجتماعية

وزارة االقتصاد الوطني

وزارة التربية والتعليم

الهيئة العامة للشؤون املدنية

سلطة األراضي

وزارة األوقاف

وزارة النقل واملواصالت
سلطة الطاقة

سلطة املياه 
اجملموع

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

قطاع غزة

%	5.	

%	7.0

%9.8

%8.	

%	0.0

%	.0

%8.9

%7.	

%5.7

%	.7

%	.	

%	.	
%	.8
%	.0
%	00

اجملموع

%	8.7

%	5.8

%		.9

%	0.8

%6.	

%6.	

%6.	

%5.	

%4.8

%	.	

%	.0

%	.9
%	.	
%	.9
%	00
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%1.9 %2.1 %2.9 %3.0 %3.3 %4.8 %5.3

%6.1 %6.2 %6.3 %10.8 %12.9 %15.8 %18.7

شكل )5 – 	(: الوزارات/الهيئات احلكومية األكثر تعرضا النتشار الفساد

أشكال الفساد:  .	

تطــرق االســتطاع إلــى أشــكال الفســاد األكثــر انتشــارا يف فلســطني، حيــث رأى 23% مــن املبحوثــني الواســطة واحملســوبية 
ــة، 16% قطــاع غــزة(، وجــاء  ــة وقطــاع غــزة )28% الضفــة الغربي ــى، وبفــارق واضــح بــني الضفــة الغربي ــة األول وجــاءت باملرتب
اختــاس األمــوال العامــة باملرتبــة الثانيــة وبنســبة 20% )17% الضفــة الغربيــة، 25% قطــاع غــزة(. أمــا إســاءة اســتعمال الســلطة 
والرشــوة مقابــل تقــدمي اخلدمــة العامــة أو احلصــول علــى منفعــة بــدون وجــه حــق، فجــاءت باملرتبــة الرابعــة وبنســبة 13% لــكل 
منهــا، يليهــا غســل األمــوال الناجــم عــن جرائــم الفســاد وإســاءة االئتمــان، واملتاجــرة بالنفــوذ، وعــدم اإلفصــاح عــن تضــارب 

املصالــح )6% - 8% لــكل منهــا(. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )	(: أشكال الفساد األكثر انتشارا يف فلسطني

الواسطة واحملسوبية
الضفة الغربية

%27.7%15.7%22.9

%14.8%11.4%13.4

%5.7%13.5%8.8

%7.6%8.0%7.7

%16.8%24.8%20.0

%14.1%11.6%13.1

%10.4%5.0%8.1

%3.0
%100

%10.0
%100

%6.0
%100

اجملموعقطاع غزة

اختاس مال عام
إساءة استعمال السلطة

الرشوة مقابل تقدمي اخلدمة العامة
أو احلصول على منفعة بدون وجه حق 
غسل األموال الناجم عن جرائم الفساد

إساءة االئتمان
املتاجرة بالنفوذ

عدم اإلفصاح عن تضارب املصالح
اجملموع 
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%22.9
%20.0

%13.4%13.1

%8.8%8.1
%7.7%6.0

شكل )	(: اشكال الفساد األكثر انتشارا يف فلسطني

الواسطة
واحملسوبية

إختالس
عام

إساءة
إستعمال
السلطة

الرشوة
مقابل
تقدمي

اخلدمة
العامة

غسل
األموال
الناجم

عن جرائم
الفساد

إساءة
اإلئتمان

املتاجرة
بالنفوذ

عدم
اإلفصاح

عن تضارب
املصالح

 وباملقارنــة مــع اســتطاع عــام 2019 انخفضــت الواســطة واحملســوبية كأحــد اشــكال الفســاد بثــاث نقــاط يف االســتطاع عــام
 2020. جتــدر املاحظــة إلــى أنــه متــت إضافــة شــكلني إضافيــني يف اســتطاع عــام 2020. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول

التالــي

جدول )3a(: أشكال الفساد االكثر انتشارا يف فلسطني حسب السنوات

26.3%الواسطة واحملسوبية
2019

%22.9
2020

%12.3%13.4

%5.7%8.8

%7.7

%14.8%20.0

%12.0%13.1

%11.1%8.1

%6.0
%100

اختاس مال عام
إساءة استعمال السلطة

 الرشوة مقابل تقدمي اخلدمة العامة
أو احلصول على منفعة بدون وجه حق

غسل األموال الناجم عن جرائم الفساد
إساءة االئتمان

املتاجرة بالنفوذ
عدم اإلفصاح عن تضارب املصالح

اجملموع 
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4. األسباب التي ساهمت يف انتشار الفساد يف فلسطني:

ــى عــدم  ــك يعــود إل ــى أن ذل ــي ســاهمت يف انتشــار الفســاد يف فلســطني، رأى 23% مــن املبحوثــني ال وبخصــوص األســباب الت
اجلدّيــة يف محاســبة كبــار الفاســدين. واحتــل هــذا الســبب املرتبــة األولــى )26% يف الضفــة الغربيــة، 19% يف قطــاع غــزة(، فيمــا 
أشــار 19% إلــى أن الســبب يعــود إلــى عــدم االلتــزام مببــدأ بســيادة القانــون )27% يف الضفــة الغربيــة، 6% يف قطــاع غــزة(، 
بينمــا رأى 13% إلــى ان الســبب يعــود إلــى احلصانــة التــي يتمتــع بهــا األشــخاص، وبنفــس النســبة تقريبــا إلــى ممارســات االحتــال 

اإلســرائيلي، ودوره يف خلــق بيئــة مشــجعة علــى الفســاد. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )4(: األسباب التي ساهمت يف انتشار الفساد يف فلسطني

عدم اجلدية يف محاسبة كبار الفاسدين
الضفة الغربية

%25.8%19.3%23.2

%12.1%13.6%12.7

%8.6%14.0%10.8

%5.0%11.0%7.3

%27.1%5.7%18.6

%7.8%18.0%11.9

%7.5%9.2%8.1

%6.1
%100

%9.2
%100

%7.4
%100

اجملموعقطاع غزة

عدم االلتزام مببدأ سيادة القانون
احلصانة التي يتمتع بها بعض األشخاص

 ممارســات االحتــال اإلســرائيلي ودوره  يف خلــق بيئــة
مشــجعة علــى الفســاد

االنقسام السياسي بني الضفة وغزة
ضعف دور اجملتمع املدني يف مكافحة الفساد

قلة وعي املواطنني بأشكال الفساد
 عدم تفعيل دور اجمللس التشريعي واملؤسسات الرقابية

اجملموع 

شكل )4(: األسباب التي ساهمت يف انتشار الفساد يف فلسطني

%23.2

%18.6

%12.7%11.9
%10.8

%8.1
%7.3%7.4

 عــدم اجلديــة
محاســبة يف 

 كبار
الفاسدين

عدم اإللتزام
مببدأ سيادة

القانون

احلصانة
التي يتمتع
بها بعض
األشخاص

ممارسات
اإلحتالل

اإلسرائيلي

اإلنقسام
السياسي
بني غزة
والضفة

ضعف
دور اجملتمع

املدني يف
مكافحة
الفساد

قلة وعي
املواطنني
بأشكال
الفساد

عدم تفعيل
دور اجمللس
التشريعي
واملؤسسات
الرقابية
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وباملقارنــة مــع نتائــج اســتطاعات أمــان الســابقة، يتبــني أن ســبب عــدم اجلديــة يف محاســبة كبــار الفاســدين بقــي محتــل املرتبــة 
األولــى يف هــذا االســتطاع، كمــا يف اســتطاع 2019، واحتــل ســبب عــدم االلتــزام مببــدأ ســيادة القانــون املرتبــة الثانيــة يف هــذا 

االســتطاع، كمــا كان يف اســتطاع 2019. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي أدنــاه:

جدول )4a(: أسباب انتشار الفساد يف فلسطني حسب السنوات

2012
%21.7
%20.2

---

%19.5

---

%14.5

%8.8

%15.4

%100

%20.9
%26.6

---

%19.5

---

%21.7

%5.6

%5.7

%100

2014
%15
%13
%11

%18

%19

%7

%8

%9

%100

2015
%17.9
%18.9
%11.9

%12.8

%10.4

%10.4

%8.9

%8.8

%100

20162017201820192020
%18.4%16.6%27.0%23.2
%20.3%21.7%22.1%18.6
%16.9%14.1%10.3%12.7

%12.6%10.3%8.8%11.9

%7.1%10.5%9.7%10.8

%11.3%8.7%5.6%7.4

%6.7%8.3%9.8%8.1

%6.8

%100

%9.8

%100

%6.6

%100

%7.3

%100

 عدم اجلدية يف محاسبة كبار الفاسدين
عدم االلتزام مببدأ سيادة القانون

احلصانة التي يتمتع بها األشخاص
 ممارســات االحتــال اإلســرائيلي ودوره يف

خلــق بيئــة مشــجعة علــى الفســاد
االنقسام السياسي بني الضفة وغزة

التشــريعي اجمللــس  دور  تفعيــل   عــدم 
الرقابيــة واملؤسســات 

قلة وعي املواطنني بأشكال الفساد

اجملموع

 ضعــف دور اجملتمــع املدنــي يف مكافحــة
الفســاد

الفساد يف تقدمي اخلدمات العامة:  .5

	-5: اجملاالت واخلدمات األثر مجاال النتشار الفساد خالل العام 0	0	
وفيمــا يتعلــق باخلدمــات العامــة، التــي كانــت أكثــر مجــاال للفســاد خــال العــام 2020 بنــاء علــى جتــارب شــخصية للمبحوثــني 
أو ألحــد املقربــني، فقــد أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 31% مــن املبحوثــني أشــاروا إلــى أنهــا تتمثــل بعمليــة الترقيــات والتعينــات 
ــة  ــة العيني ــع املســاعدات اإلنســانية واالجتماعي ــا توزي ــة، 16% يف قطــاع غــزة(، يليه ــة الغربي ــى )42% يف الضف بالدرجــة األول
والنقديــة بنســبة 21% )22% يف الضفــة الغربيــة، 19% يف قطــاع غــزة(. أمــا اخلدمــات الصحيــة فجــاءت باملرتبــة الثالثــة بنســبة 
12%، ثــم معامــات الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة بنســبة 10%. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي 

أدنــاه:
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جدول )	-5(: اخلدمات العامة التي كانت أكثر مجاال للفساد خالل العام 0	0	

شكل )	-5(: اخلدمات العامة التي كانت أكثر مجاال للفساد خالل العام 0	0	

عملية التعيينات والترقيات
الضفة الغربية

%41.9%15.7%31.4

%3.3%19.7%9.8

%5.7%5.7%5.7

%21.5%18.9%20.5

%13.9%9.1%12.0

%4.0%10.8%6.7

%2.7

%3.5

%1.6

%1.9

%100

%10.2

%3.0

%5.3

%1.5

%100

%5.7

%3.3

%3.0

%1.8

%100

اجملموعقطاع غزة

ــة ــة العيني ــع املســاعدات اإلنســانية االجتماعي  توزي
ــة والنقدي

اخلدمات الصحية

املدنية-منــح للشــؤون  العامــة  الهيئــة   معامــات 
ســفر وأذونــات  تصاريــح 

احلصول على التراخيص واألذونات الرسمية
منح التعليم يف اجلامعات

مجال تقدير اجلمارك والضريبة

خدمات االتصاالت

خدمات الكهرباء
خدمات املياه

اجملموع 

%31.4

%9.8
%5.7

%20.5

%12.0

%6.7%5.7

%3.3%3.0%1.8

مــا زالــت عمليــة التعيينــات والترقيــات حتصــل علــى أعلــى نســبة يف اعتقــاد املبحوثــني، باعتبارهــا أكثــر اشــكال الفســاد يف مجــال 
اخلدمــات، كمــا ارتفعــت نســبة الذيــن يقولــون إن توزيــع املســاعدات اإلنســانية االجتماعيــة العينيــة والنقديــة أكثــر مجــاال للفســاد 

يف العــام 2020 مقارنــة بالعــام 2019. للمزيــد انظــر اجلــدول التالــي

عملية
التعيينات
والترقيات

توزيع
املساعدات
اإلنسانية

اإلجتماعية
العينية

والنقدية

اخلدمات
الصحية

معامالت
الهيئة
 العامة
للشؤون
املدنية

احلصول
على

الترخيص
واألذونات
الرسمية

منح
التعليم

يف
اجلامعات

مجال
 تقدير

اجلمارك
والضريبة

خدمات
اإلتصاالت

خدمات
الكهرباء

خدمات
املياه
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%	00%	00

31.8%عملية التعيينات والترقيات

2018
%32.9%31.4

20192020

%16.3%14.8%12.0

%5.1%6.7

%4.7%5.7

%21.5%14.7%20.5

%7.3%8.0%9.8

%7.8%5.7

%4.8%3.3

%3.9

%3.3

%3.0

%1.8

توزيع املساعدات اإلنسانية االجتماعية العينية والنقدية
اخلدمات الصحية

ــة العامــة للشــؤون املدنية-منــح تصاريــح  معامــات الهيئ
وأذونــات ســفر

احلصول على التراخيص واألذونات الرسمية
منح التعليم يف اجلامعات

مجال تقدير اجلمارك والضريبة
خدمات االتصاالت

خدمات الكهرباء

خدمات املياه

اجملموع 

	-5 سهولة احلصول على املعلومات من السجالت العامة:

تطــرق االســتطاع إلــى مــدى ســهولة وصــول املواطنــني إلــى الســجات العامــة، للحصــول علــى معلومــات، حيــث أظهــرت النتائــج 
أن أكثــر مــن الثلثــني )69%( أشــاروا إلــى أن ذلــك ال يتــم بســهولة، وبوجــود فــارق كبيــر بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )%77 
يف الضفــة الغربيــة، 56% يف قطــاع غــزة(، و22% أشــاروا إلــى أن ذلــك يتــم بســهولة )10% يف الضفــة الغربيــة، 41% يف قطــاع 

غــزة(، ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )	-5(: سهولة احلصول على املعلومات من السجالت العامة

جدول         : اخلدمات العامة التي كانت أكثر مجااًل للفساد وحسب السنوات

الضفة الغربية

نعم

ال
ال رأي/ال أعرف

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%12.9
%77.3
%9.8

%100

%3.4
%55.8
%40.8

%100

%9.1
%68.7
%22.2
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جدول )	 - 6(: التوجه للمؤسسات العامة للحصول على خدمة عامة

شكل )	-5(: سهولة احلصول على املعلومات من السجالت العامة

الضفة الغربية

نعم

ال
اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100
%68.2
%31.8

%100
%55.5
%44.5

%100
%63.1
%36.9

الواسطة يف احلصول على اخلدمات:  .6

يتنــاول هــذا اجلــزء مــن الدراســة اســتخدام الواســطة للحصــول علــى اخلدمــات، ومســاعدة املواطنني يف احلصــول على اخلدمات، 
وأسباب استخدامها.

	 – 6: التوجه للمؤسسات العامة للحصول على خدمة عامة
أظهــرت نتائــج االســتطاع، أن 37% مــن املبحوثــني توجهــوا خــال العــام 2020 إلــى مؤسســات عامــة للحصــول علــى خدمــات 

عامــة )32% يف الضفــة الغربيــة، 45% يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

%12.9

%3.4%9.1

%68.7

%22.2

%55.8

%40.8

%77.3

%9.8
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شكل )	 - 6(: التوجه للمؤسسات العامة للحصول على خدمة عامة

	 – 6: االضطرار إلى االستعانة بالواسطة للحصول على خدمة عامة

تظهــر النتائــج أن 35% مــن املبحوثــني الذيــن توجهــوا إلــى مؤسســات عامــة، لطلــب خدمــة خــال العــام 2020 اضطــروا لاســتعانة بالواســطة 
للحصــول عليهــا )بنســب متقاربــة بــني الضفــة والقطــاع(. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

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

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

الضفة الغربية

نعم

ال
اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100
%65.9
%34.1

%100
%63.8
%36.2

%100
%64.9
%35.1

%68.2%55.5%63.1

%36.9

%44.5

%31.8

%65.9%63.8%64.9

%35.1 %36.2 %34.1
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ــني  ــراوح ب ــى خدمــة عامــة تت ــت نســبة االســتعانة بالواســطة للحصــول عل ــة مــع اســتطاعات أمــان الســابقة، فمــا زال وباملقارن
34% - %39 بشــكل عــام يف الســنوات األربعــة االخيــرة. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه

جدول        : طلب الواسطة للحصول على اخلدمة حسب السنوات

نعم

ال
00	%00	%00	%00	%00	%00	%00	%اجملموع

%65.5%74.0%61.4%65.8%61.0%62.9%64.9

%34.5
2014

%26.0
2015

%38.6
2016

%34.2
2017

%39.0
2018

%37.1
2019

%35.1
2020

شكل           : االضطرار إلى االستعانة بالواسطة للحصول على خدمة عامة حسب السنوات

	 – 6: أسباب اللجوء إلى الواسطة:

وفيمــا يتعلــق بأســباب اللجــوء إلــى الواســطة ملــن اضطــروا للجــوء لهــا، أشــار 23% مــن املبحوثــني أن الســبب األهــم يف ذلــك يعــود 
ــة، 21% يف قطــاع  ــة الفــرص 23% يف الضفــة الغربي ــى اخلدمــة بســبب محدودي إلــى اخلــوف مــن عــدم إمكانيــة احلصــول عل
غــزة(، بينمــا أشــار 22% إلــى أن الســبب األهــم هــو عــدم الثقــة بنزاهــة مقدمــي اخلدمــات )26% يف الضفــة الغربيــة، 17% يف 
قطــاع غــزة(. يف حــني أن 18% أشــاروا بــأن ذلــك يعــود إلــى »اخلــوف مــن أن يأخذهــا شــخص آخــر غيــر مســتحق بســبب الفســاد« 
و16% أشــاروا إلــى أن الســبب األهــم يعــود إلــى تقصيــر الوقــت بعــدم اتبــاع اإلجــراءات البيروقراطيــة، يف حــني أن أســباب »ثقافــة 
املواطــن الفلســطيني الــذي ال يــرى خطــأ باللجــوء إلــى الواســطة« واعتبــار ذلــك شــكا مــن اشــكال املســاعدة الواجــب ان يقدمهــا 

املعــارف هــي النســبة األقــل. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:
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جدول )	 – 6(: اسباب اللجوء إلى الواسطة

شكل )	 - 6(: أسباب اللجوء إلى الواسطة

اجملموعقطاع غزةالضفة الغربية
إمكانيــة احلصــول علــى احلصــول علــى مــن عــدم   اخلــوف 

الفــرص محدوديــة  بســبب  22.6%21.4% 23.4%اخلدمــة 

%16.7%18.8%17.5

%9.3%15.9%12.0

%25.5%16.5%21.9

%15.8%15.0%15.5

%9.3%12.5%10.6
%	00 %	00%	00

عدم الثقة بنزاهة مقدمي اخلدمات

 اخلــوف بــأن يأخذهــا شــخص آخــر غيــر مســتحق لهــا بســبب
الفســاد

تقصير الوقت بعدم اتباع االجراءات البيروقراطية
باللجــوء خطــأ  يــرى  ال  الــذي  الفلســطيني  املواطــن   ثقافــة 

ســطة ا للو
شكل من اشكال املساعدة الواجب ان يقدمها لك املعارف

اجملموع 

%22.6

%17.5

%12.0

%21.9

%15.5

%10.6

وباملقارنــة مــع نتائــج االســتطاعات الســابقة، ال زالــت األســباب األهــم يف للجــوء للواســطة هــي اخلــوف مــن عــدم إمكانيــة 
احلصــول علــى اخلدمــة، بســبب محدوديــة الفــرص وعــدم الثقــة بنزاهــة مقدمــي اخلدمــات. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول 

أدنــاه:

اخلوف
 منعدم
إمكانية
 احلصول

 على
 اخلدمة
 بسبب

 محدودية
الفرص

عدم الثقة
بنزاهة
مقدمي

اخلدمات

اخلوف بأن
يأخذها
شخص

آخر
 غير

مستحق
 لها بسبب

الفساد

تقصير
الوقت
العام
بعدم
اتباع

اإلجراءات
البيروقراطية

ثقافة
املواطن

الفلسطني
الذي ال

يرى خطأ
باللجوء
للواسطة

شكل من
أشكال

املساعدة
الواجب أن

يقدمها
لك املعارف
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إمكانيــة احلصــول علــى احلصــول علــى مــن عــدم   اخلــوف 
الفــرص محدوديــة  بســبب  22.6%19.6%19.9%19.5%اخلدمــة  %52.2%21.3%19.1

2013201420162017201820192020

%13.6%18.4%13.6%17.5 %14.1%15.6%17.7

---%18.7%17.1%12.0 %9.2%16.3%12.6

%12%15.0%26.9%21.9 %11.7%23.3%22.3

%14.1%15.0%10.0%15.5 %17.2%12.9%17.4

---%13.0%12.8%10.6 ---%10.6%10.9

%	00%	00%100%	00 %	00%	00%	00

عدم الثقة بنزاهة مقدمي اخلدمات

 اخلــوف بــأن يأخذهــا شــخص آخــر غيــر مســتحق لهــا بســبب
الفســاد

تقصير الوقت بعدم اتباع االجراءات البيروقراطية

ثقافة املواطن الفلسطيني الذي ال يرى خطأ باللجوء للواسطة

شكل من اشكال املساعدة الواجب ان يقدمها لك املعارف

اجملموع 

جدول           : أسباب اللجوء إلى الواسطة حسب السنوات

           : الواسطة يف التوظيف والتعيينات بالوظائف احلكومية:

فيمــا يتعلــق بالواســطة يف التوظيــف والتعيينــات بالوظائــف احلكوميــة، أشــار الغالبيــة مــن املبحوثــني )90%( إلــى أنهــا موجــودة 
ــل انظــر  ــن التفاصي ــد م ــة، 80% يف قطــاع غــزة(. ملزي ــة الغربي ــع غــزة )96% يف الضف ــة م ــة مقارن ــاع واضــح يف الضف وبارتف

اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول          : الواسطة يف التوظيف والتعيينات بالوظائف احلكومية

شكل           : الواسطة يف التوظيف والتعيينات بالوظائف احلكومية

الضفة الغربية

نعم

ال
ال رأي/ال أعرف

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%1.8
%2.3

%96.0

%100

%0.4
%19.5
%80.1

%100

%1.2
%9.2
%89.6

%1.8%0.4%1.2
%9.2

%89.6

%19.5

%80.1

%2.3

%96
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         : الواسطة يف الترقيات بالوظائف احلكومية:

يــرى 84% مــن املبحوثــني أن الواســطة واحملســوبية موجــودة يف الترقيــات بالوظائــف احلكوميــة، ومــن الواضــح هنــا ارتفــاع واضــح 
يف الضفــة مقارنــة مــع غــزة )91% يف الضفــة الغربيــة، 72% يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل 

البيانــي أدناه:

الضفة الغربية

نعم

ال
ال رأي/ال أعرف

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%4.8
%3.9
%91.3

%100

%1.8
%26.3
%71.7

%100

%3.6
%12.8
%83.5

جدول            : الواسطة يف الترقيات بالوظائف احلكومية

شكل             : الواسطة يف الترقيات بالوظائف احلكومية

%4.8%1.8%3.6

%12.8

%83.5

%26.3

%71.7

%3.9

%91.3
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الضفة الغربية

النساء 

الرجال 
ال رأي/ال أعرف

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%11.2
%49.9
%38.9

%100

%2.7
%56.3
%41.1

%100

%7.8
%52.4
%39.8

5 – 6: األكثر تضررا من الفساد، )النساء أم الرجال؟(

وفيمــا يتعلــق بالفئــات األكثــر تضــررا مــن الفســاد )الرجــال أم النســاء؟(، أشــار 52% مــن املبحوثــني )50% يف الضفــة الغربيــة، 
56% يف قطــاع غــزة( إلــى أن الرجــال هــم األكثــر تضــررا، فيمــا أشــار 40% مــن املبحوثــني )39% يف الضفــة الغربيــة، 41% يف 

قطــاع غــزة( إلــى أن النســاء أكثــر تضــررا. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

شكل )5 – 6(: األكثر تضررا من الفساد

7. الرشوة وتقدمي الهدايا:
يتناول هذا اجلزء من االستطاع الرشوة، ومدى تعامل املواطنني بها، باإلضافة إلى اجملاالت األكثر تعرضا لانتشار فيها.

	 – 7: توجه املواطنني لدفع رشوة للحصول على خدمة عامة:

تشير النتائج إلى أن 17% من املواطنني سبق وأن دفعوا رشوة أو أعطوا هدايا ملوظف عام مقابل احلصول على خدمة عامة، 
ومن املاحظ هنا االرتفاع الكبير يف النسبة يف قطاع غزة مقارنة مع الضفة )10% يف الضفة الغربية، 28% يف قطاع غزة(. 

ملزيد من التفاصيل انظر اجلدول التالي والشكل البياني أدناه:

جدول )5 – 6(: األكثر تضررا من الفساد

%2.7%7.8

%52.4

%39.8

%56.3

%41.1

%49.9

%11.2

%38.9
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الضفة الغربية

نعم

ال
اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%90.0
%10.0

%100

%71.6
%28.4

%100

%82.7
%17.3

2019
نعم

ال
اجملموع

2020

%100

%80.4
%19.6

%100

%82.7
%17.3

شكل )	 – 7(: توجه املواطنني لدفع رشوة للحصول على خدمة عامة

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

باملقارنة بنتائج العام السابق، ال توجد تغييرات جوهرية لتوجه املواطنني لدفع رشوة للحصول على خدمة عامة. فبالرغم من 
االنخفاض بدرجتني ونصف، إال أن النسبة تشير إلى درجة خطورة عالية لهذا التوجه. للمزيد انظر اجلدول التالي:

جدول            : توجه املواطنني لدفع رشوة للحصول على خدمة عامة

%90%71.6%82.7

%17.3
%28.4

%10
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	 – 7: اجملاالت واخلدمات األكثر تعرضا النتشار الرشوة:

تظهــر النتائــج أن خدمــات الســفر عبــر املعابــر واحلــدود، هــي األكثــر تعرضــا للرشــوة وبنســبة 26%، وترتفــع هــذه النســبة 
وبشــكل ملحــوظ يف قطــاع غــزة مقارنــة مــع الضفــة الغربيــة )22% يف الضفــة الغربيــة، 31% يف قطــاع غــزة(. أمــا خدمــات منــح 
التصاريــح وأذونــات الســفر، فتحتــل املرتبــة الثانيــة وبنســبة 24% بارتفــاع ملحــوظ يف الضفــة الغربيــة عــن قطــاع غــزة )%21 
يف الضفــة الغربيــة، 30% يف قطــاع غــزة(. وفيمــا يتعلــق بخدمــات الصحــة، فقــد أشــار 23% مــن املبحوثــني إلــى أنهــا األكثــر 
تعرضــا لانتشــار، وبارتفــاع ملحــوظ يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بقطــاع غــزة )29% يف الضفــة الغربيــة، 14% يف قطــاع غــزة(. 
أمــا بخصــوص خدمــات التعليــم فــإن 16% يــرون أن الرشــوة هــي األكثــر تعرضــا لانتشــار فيهــا وبارتفــاع ملحــوظ يف الضفــة 
الغربيــة عــن قطــاع غــزة )21% يف الضفــة الغربيــة، 9% يف قطــاع غــزة(، فيمــا اخلدمــات األخــرى هــي األقــل نســبا يف التعــرض 

النتشــار الرشــوة. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه: 

جدول )	 – 7(: اجملاالت واخلدمات األكثر تعرضا النتشار الرشوة

خدمات السفر عبر املعابر واحلدود
الضفة الغربية

%22.0%30.9%25.5

%21.3%9.1%16.4

%2.8%4.0%3.3

%20.8%29.7%24.4
%28.8%14.0%22.9

%2.7%9.7%5.5

%1.6
%100

%2.7
%100

% 2.0
%100

اجملموعقطاع غزة

خدمات منح التصاريح وأذونات السفر
خدمات الصحة
خدمات التعليم

خدمات الكهرباء
خدمات االتصاالت

خدمات املياه
اجملموع 

شكل )	 – 7(: اجملاالت واخلدمات األكثر تعرضا النتشار الرشوة

%25.5

%16.4

%3.3

%24.4

%22.9

%5.5

%2.0
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 اســتمرت للعــام الثانــي علــى التوالــي، خدمــات كل مــن الســفر عبــر املعابــر واحلــدود، وخدمــات منــح التصاريــح واذونــات الســفر،
هــي اجملــاالت واخلدمــات األكثــر تعرضــا النتشــار الرشــوة. للمزيــد انظــر اجلــدول التالــي

جدول           : اجملاالت واخلدمات األكثر تعرضا النتشار الرشوة يف العامني 9	0	 و0	0	

خدمات السفر عبر املعابر واحلدود
2019

%24.7%25.5

%22.3%16.4

%3.3%3.3

%21.1%24.4
%21.7%22.9

%4.4%5.5

%2.5
%100

%2.0
%100

2020

خدمات منح التصاريح وأذونات السفر
خدمات الصحة
خدمات التعليم

خدمات الكهرباء
خدمات االتصاالت

خدمات املياه
اجملموع 

دور اإلعالم يف مكافحة الفساد:  .8

يتنــاول هــذا القســم مــن االســتطاع قيــاس رأي املواطنــني، حــول دور اإلعــام يف مكافحــة انتشــار الفســاد وأي الوســائل أكثــر 
فعاليــة. 

	 – 8: تقييم دور اإلعالم الفلسطيني يف الكشف عن قضايا الفساد عام 0	0	:

تظهــر النتائــج أن 14% مــن املبحوثــني يــرون أن دور وســائل اإلعــام كان فعــاال يف الكشــف وتســليط الضــوء علــى قضايــا فســاد 
حدثــت يف العــام 2020 )11% يف الضفــة الغربيــة، 18% يف قطــاع غــزة(، مقابــل 40% منهــم يــرون أنــه كان متوســط الفعاليــة 
)37% يف الضفــة الغربيــة، 43% يف قطــاع غــزة(، يف حــني أن 45% صرحــوا أنــه كان ضعيــف الفعاليــة )49% يف الضفــة 

الغربيــة، 38% يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )	 – 8(: تقييم دور اإلعالم الفلسطيني يف الكشف عن قضايا الفساد عام 0	0	

الضفة الغربية

فّعال

متوسط الفعالية
ضعيف الفعالية

ال أعرف
اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%48.7
%2.5

%37.4
%11.4

%100

%38.1
%0.6

%43.0
%18.4

%100

%44.5
%1.7

%39.6
%14.2
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شكل )	 – 8(: تقييم دور اإلعالم الفلسطيني يف الكشف عن قضايا الفساد عام 0	0	

مبقارنــة نتائــج هــذا االســتطاع مــع نتائــج االســتطاعات الســابقة، يتبــني أن تقييــم املواطنــني لفعاليــة دور اإلعــام )فعــال 
ــت النســبة يف هــذا  ــام 2020، وصل ــت خــال الع ــا فســاد حدث ــى قضاي ــة( يف الكشــف وتســليط الضــوء عل أو متوســط الفعالي
االســتطاع إلــى 54% مقارنــة بـــ 49% يف اســتطاع 2019 و56% يف اســتطاع 2018. يف ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول 

التالــي أدنــاه:

14.2%16.3%14.8%فّعال %18.8%11.1
20162017201820192020

%45.6%41.5%44.5 %36.1%48.0
%37.0%39.9%39.6 %42.3%38.1

%2.6%2.3%1.7 %2.9%2.8
%	00%100%	00 %	00%	00

متوسط الفعالية
ضعيف الفعالية

ال أعرف
اجملموع 

جدول          : تقييم دور اإلعالم الفلسطيني يف الكشف عن قضايا الفساد عام 0	0	 حسب السنوات

	 – 8: أكثر الوسائل اإلعالمية فعالية يف الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت يف العام 0	0	

تشــير نتائــج االســتطاع إلــى أن 67% مــن املبحوثــني يعتبــرون أن وســائل التواصــل االجتماعــي كانــت أكثــر وســائل اإلعــام فعاليــة 
يف الكشــف وتســليط الضــوء علــى قضايــا فســاد حدثــت خــال العــام 2020 )74% يف الضفــة الغربيــة، 58% يف قطــاع غــزة(، 
يليهــا اإلعــام املرئــي بحســب 16% مــن املبحوثــني )14% يف الضفــة الغربيــة، 18% يف قطــاع غــزة(، بينمــا اعتقــد مــا نســبته 
11% أن اإلعــام املســموع كان أكثــر فعاليــة يف ذلــك )8% يف الضفــة الغربيــة، 17% يف قطــاع غــزة(. أمــا اإلعــام املقــروء فبــرأي 

3% كان أكثــر فعاليــة. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي، والشــكل البيانــي أدنــاه:

:

%2.5%0.6

%38.1

%43

%18.4%14.2

%39.6

%44.5

%1.7

%48.7

%37.4

%11.4
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جدول )	 - 8(: أكثر وسائل اإلعالم فعالية يف الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت خالل عام 0	0	

الضفة الغربية
وسائل التواصل االجتماعي

االعام املرئي
املسموع
املقروء

ال أعرف
اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%7.6
%1.4
%3.4

%14.0
%73.6

%100

%17.1
%6.5
%0.2

%18.5
%57.7

100

%11.4
%3.4
%2.1

%15.8
%67.3

شكل )	 – 8(: أكثر وسائل اإلعالم فعالية يف الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت خالل عام 0	0	

%11.4

%3.4%2.1

%15.8

%67.3

تصاعــدت يف الســنوات األربعــة االخيــرة نســبة الــذي يقولــون إن وســائل التواصــل االجتماعــي هــي أكثــر وســائل اإلعــام فعاليــة 
يف الكشــف وتســليط الضــوء علــى قضايــا فســاد، لتصــل الــى أكثــر مــن ثلثــي اجلمهــور مقارنــة 47% يف العــام 2016. للمزيــد 

انظــر اجلــدول والشــكل التاليــني

 وسائل
التواصل

اإلجتماعي

اإلعالم
املرئي

 ال أعرفاملقروءاملسموع
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جدول              : أكثر وسائل اإلعالم فعالية يف الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد حسب السنوات

67.3%63.1%46.5%فّعال %50.1%68.6
20162017201820192020

%15.411.1%%11.4 %11.8%8.0
%25.316.6%%15.8 %32.6%16.3

%8.3
%4.5

6.2%
3.0%

%3.4
%2.1

%3.5
%2.0

%3.2
%3.9

%	00%100%	00 %	00%	00

متوسط الفعالية
ضعيف الفعالية

ال أعرف
ال أعرف
اجملموع 

شكل          : تصاعد اعتبار وسائل التواصل االجتماعي أكثر وسائل اإلعالم فعالية 
يف الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت حسب السنوات

االعتقــاد بوجــود فســاد بالقضــاء، ودور هيئــة مكافحــة الفســاد يف الضفــة ونيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم   .9
األمــوال يف قطــاع غــزة:

يتنــاول هــذا القســم مــن االســتطاع، قيــاس رأي املواطنــني حــول االعتقــاد بوجــود فســاد يف القضــاء )احملاكــم والنيابــة العامــة( 
باإلضافــة إلــى اســتقالية هيئــة مكافحــة الفســاد يف الضفــة، ونيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال يف قطــاع غــزة، واجلهــات 

التــي تتدخــل بشــؤونها، ومــدى فعاليــة الهيئــة يف الضفــة واجلهــات املتابعــة يف قطــاع غــزة.

	-9: االعتقاد بوجود فساد يف القضاء )احملاكم والنيابة العامة(:

تظهــر نتائــج االســتطاع إلــى أن 69% مــن املبحوثــني يعتقــدون بوجــود فســاد بالقضــاء، وبفــارق واضــح بــني الضفــة والقطــاع 
)76% يف الضفــة الغربيــة، 58% يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:
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جدول )	-9(: االعتقاد بوجود فساد يف القضاء

الضفة الغربية

نعم

ال
ال رأي/ال أعرف

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%9.5
%14.4
%76.1

%100

%3.2
%38.9
%57.9

%100

%7.0
%24.1
%68.9

شكل ) 	-9 (: االعتقاد بوجود فساد يف القضاء

مــا زال اعتقــاد املبحوثــني بوجــود فســاد مرتفعــا عبــر الســنوات الســابقة، ويف الســنتني األخيرتــني عبــر عــن ذلــك أكثــر مــن ثلثــي 
املبحوثــني. للمزيــد انظــر اجلــدول والشــكل التاليــني

جدول            : االعتقاد بوجود فساد يف القضاء مقارنة باستطالعات أمان السابقة

70.7%نعم %69.0 %72.4 %55.3%67.4 %73.2%68.9

2016 2015 2014 2013201720182020

%6.5 %13.0 %10.8 %15.4%8.4 %8.3%7.0

%22.9 %18.0 %16.8 %29.3%24.2 %18.5%24.1

%	00 %	00 %	00 %	00%100 %	00%	00

ال
ال أعرف
اجملموع 

%9.5%7 %3.2

%24.1

%38.9

%68.9 %57.9

%14.4

%76.1
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شكل           : االعتقاد بوجود فساد يف القضاء مقارنة باستطالعات أمان السابقة

	-9: استقاللية هيئة مكافحة الفساد يف الضفة الغربية:

مت طــرح ســؤال للمبحوثــني يف الضفــة الغربيــة حــول اســتقالية هيئــة مكافحــة الفســاد، حيــث أظهــرت النتائــج أن 19% فقــط مــن 
املبحوثــني يف الضفــة يعتقــدون بــأن الهيئــة متــارس دورهــا باســتقالية، مقابــل 77% منهــم يعتقــدون أنهــا غيــر مســتقلة. ملزيــد 

مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )2-9 (: استقالية عمل هيئة مكافحة الفساد

نعم

الضفة الغربية

%18.8

%76.9

%4.3

%100

ال

ال أعرف

اجملموع

شكل )	-9(: استقاللية عمل هيئة مكافحة الفساد
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وباملقارنــة مــع نتائــج االســتطاعات الســابقة، حصــل ارتفــاع ملحــوظ يف نســبة مــن يعتقــدون أن هيئــة مكافحــة الفســاد ال متــارس 
ــل انظــر  ــد مــن التفاصي ــة ب 70% يف اســتطاع 2019. ملزي ــى 77% يف هــذا االســتطاع مقارن ــت إل ــا باســتقالية وصل عمله

اجلــدول التالــي:

جدول           : استقاللية عمل هيئة مكافحة الفساد- جدول مقارنات نتائج الضفة الستطالعات أمان

2017
الضفة الغربية

2018
الضفة الغربية

2019
الضفة الغربية

2020
الضفة الغربية

نعم

ال
ال أعرف
100%اجملموع

%7.0
%74.6

%18.4

%100

%4.8
%79.5

%15.7

%100%100

%7.1%4.3
%69.9%76.9

%23.0%18.8

	-9: اجلهات األكثر تدخال يف عمل هيئة مكافحة الفساد حسب رأي املبحوثني يف الضفة:

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 37% مــن املبحوثــني يف الضفــة ممــن ال يعتقــدون باســتقالية هيئــة مكافحــة الفســاد، يعتبــرون أن 
مكتــب الرئيــس هــو أكثــر اجلهــات تدخــا يف عمــل هيئــة مكافحــة الفســاد، ثــم رئاســة الــوزراء والــوزراء واألجهــزة األمنيــة )%24 
و23% علــى التوالــي(، ثــم قــادة األحــزاب بـــ 9% واحملافظــون ورؤســاء البلديــات بـــ 8%. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول 

التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )	 – 9(: اجلهات األكثر تدخال يف عمل هيئة مكافحة الفساد حسب رأي املبحوثني يف الضفة الغربية

مكتب الرئيس

الضفة الغربية

%36.6

%23.6

%22.6

%8.7

%8.4

%100

رئاسة الوزراء والوزراء

األجهزة األمنية

قادة األحزاب

اجملموع

احملافظون ورؤساء البلديات
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فعالة

الضفة الغربية

%9.3

%36.2

%48.0

%6.4

%100

متوسطة الفعالية

غير فعالة

ال أعرف

اجملموع

شكل )	 – 9(: اجلهات األكثر تدخال يف عمل هيئة مكافحة الفساد حسب رأي املبحوثني يف الضفة

%36.6

%23.6
%22.6

%8.7%8.4

4 – 9: تقييم جهود هيئة مكافحة الفساد يف اداء دورها ومهامها:

يــرى 46% مــن املبحوثــني يف الضفــة الغربيــة أن جهــود هيئــة مكافحــة الفســاد فعــال يف أداء دورهــا ومهامهــا فعالــة أو متوســطة 
الفعاليــة، يف حــني أن 48% مــن املبحوثــني يــرون أن اجلهــود غيــر فعالــة. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل 

البيانــي أدنــاه:

جدول )4 – 9(: فعالية هيئة مكافحة الفساد يف أداء دورها ومهامها

مكتب
الرئيس

رئاسة
الوزراء والوزراء

األجهزة
األمنية

قادة
األحزاب

احملافظون
ورؤساء البلديات
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شكل )4 – 9(: فعالية هيئة مكافحة الفساد يف أداء دورها ومهامها

ــا  ــوم بدوره ــة مكافحــة الفســاد تق ــأن هيئ ــدون ب ــن يعتق ــت نســبة م ــج هــذا االســتطاع باالســتطاع الســابق، بلغ ــة نتائ مبقارن
ومهامهــا بفعاليــة أو متوســطة الفعاليــة، حســب رأي اجلمهــور يف الضفــة الغربيــة يف هــذا االســتطاع 46% مقارنــة بـــ 49% يف 

االســتطاع الســابق. للمزيــد انظــر اجلــدول أدنــاه

جدول          : فعالية هيئة مكافحة الفساد يف الضفة الغربية
 يف أداء دورها ومهامها مقارنة مع نتائج استطالع أمان 9	0	 

 

9.3%فّعالة %7.6

2019
الضفة الغربية

2020
الضفة الغربية

%48.0 %44.3
%36.2 %41.0

%6.4 %7.1

%	00 %	00

متوسط الفعالية
غير فّعالة
ال أعرف

اجملموع 
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5-9: استقاللية نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال يف قطاع غزة:

يف هــذا االســتطاع، مت طــرح ســؤال للمبحوثــني يف قطــاع غــزة حــول اســتقالية نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال العاملــة 
يف قطــاع غــزة، حيــث أظهــرت النتائــج أن 39% مــن املبحوثــني يف القطــاع يعتقــدون بأنهــا متــارس دورهــا باســتقالية، مقابــل 
59% منهــم يعتقــدون أن هــذه اجلهــات ال متــارس دورهــا باســتقالية. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل 

البيانــي أدنــاه:

جدول )5 – 9(: استقاللية نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال العاملة يف قطاع غزة

نعم

قطاع غزة

%39.0

%59.3

%1.7

%100

ال

ال أعرف

اجملموع

شكل )5– 9(: استقاللية نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال العاملة يف قطاع غزة
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6-9: األطراف األكثر تدخال يف عمل اجلهات التي تتابع قضايا الفساد حسب رأي املبحوثني يف قطاع غزة:

ــا  ــع قضاي ــي تتاب ــج االســتطاع أن 25% مــن املبحوثــني يف قطــاع غــزة ممــن ال يعتقــدون باســتقالية اجلهــات الت أظهــرت نتائ
الفســاد، أن األجهــزة األمنيــة يف القطــاع هــي أكثــر اجلهــات تدخــا، ثــم قــادة األحــزاب بنســبة 24%، يليهــا النائــب العــام بنســبة 
22% ثــم أعضــاء اجمللــس التشــريعي بنســبة 18%، فيمــا أشــار 11% إلــى جهــات أخــرى كأشــخاص متنفذيــن وغيرهــم، ملزيــد مــن 

التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

24.6%األجهزة األمنية

%24.0

%22.2

%18.3

%11.0

%100

قادة األحزاب

النائب العام

أعضاء اجمللس التشريعي

اجملموع

قطاع غزة

جهات أخرى

جدول )6 – 9(: اجلهات األكثر تدخال يف عمل اجلهات التي تتابع قضايا الفساد حسب رأي املبحوثني يف قطاع غزة

شكل )6 – 9(: اجلهات األكثر تدخال يف عمل اجلهات التي تتابع قضايا الفساد حسب رأي املبحوثني يف قطاع غزة

%24.6%24.0%22.2
%18.3

%11.0

األجهزة
األمنية

 قادة
األحزاب

النائب
العام

أعضاء
اجمللس

التشريعي

جهات
أخرى
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7 – 9: فعالية اجلهات التي تتابع قضايا الفساد يف قطاع غزة يف أداء دورها ومهامها:

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 77% مــن املبحوثــني يف قطــاع غــزة أشــاروا إلــى أن جهــود اجلهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد يف 
القطــاع فعالــة أو متوســطة الفعاليــة يف أداء دورهــا ومهامهــا، بينمــا 21% يــرون بأنهــا غيــر فعالــة. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر 

اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )7 – 9(: فعالية نيابة مكافحة الفساد واجلهات املتابعة يف قطاع غزة يف أداء دورها ومهامها

فعالة

قطاع غزة

%14.6

%62.6

%21.3

%1.5

%100

متوسطة الفعالية

غير فعالة

ال أعرف

اجملموع

شكل )7 – 9(: فعالية اجلهات التي تتابع قضايا الفساد يف قطاع غزة يف أداء دورها ومهامها
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ــع  ــي تتاب ــات الت ــأن اجله ــاك ارتفاعــا يف نســبة مــن يعتقــدون ب ــة نتيجــة االســتطاع مــع اســتطاع 2019، يتضــح أن هن مبقارن
قضايــا الفســاد يف قطــاع غــزة فعالــة أو متوســطة الفعاليــة مــن 70% يف اســتطاع 2019 لتصــل إلــى 77% يف هــذا االســتطاع. 

ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي أدنــاه:

جدول         : فعالية اجلهات التي تتابع قضايا الفساد يف قطاع غزة
يف أداء دورها ومهامها مقارنة مع نتائج استطالع أمان 9	0	

14.6%فّعالة %15.0

20192020

%21.3 %28.0
%62.6 %54.9

%1.5 %2.1

%	00 %	00

متوسط الفعالية
غير فّعالة
ال أعرف
اجملموع 

0	.     دور املواطن يف مكافحة الفساد:

يتناول هذا اجلزء من االستطاع التعرف على دور املواطن يف مكافحة الفساد ومدى مساهمته يف ذلك

	 – 0	: االعتقاد بدور املواطن يف مكافحة الفساد 

أشــارت نتائــج االســتطاع إلــى أن 73% مــن املبحوثــني يعتقــدون بــأن للمواطــن دورا يف مكافحــة الفســاد، مقابــل 25% ال يعتقدون 
بذلــك. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدناه:

جدول )	-0	(: االعتقاد بدور املواطن يف مكافحة الفساد بحسب انطباع املواطنني

الضفة الغربية

نعم

ال
ال رأي/ال أعرف

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%3.4
%24.0
%72.6

%100

%0.8
%26.3
%72.9

%100

%2.3
%24.9
%72.7
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شكل )	-0	(: االعتقاد بدور املواطن يف مكافحة الفساد بحسب انطباع املواطنني

وباملقارنــة مــع االســتطاعات الســابقة، ال زالــت األغلبيــة مــن املبحوثــني يعتقــدون أن للمواطــن دورا أساســيا يف مكافحــة الفســاد، 
ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي أدنــاه:

جدول          : االعتقاد بدور املواطن يف مكافحة الفساد بحسب انطباع املواطنني حسب السنوات

71.7%نعم %89.9 %82.3%75.0 %72.7%72.7 %78.2

2016 2015 2014201720182020 2019

%2.5 %0 %3.0%2.9 %3.5%2.3 %2.4

%25.8 %10.2 %14.8%22.0 %23.8%24.9 %19.4

%	00 %	00 %	00%100 %	00%	00 %	00

ال
ال أعرف
اجملموع 

2 – 10: أهمية دور املواطن باملساهمة مبكافحة الفساد

تشــير نتائــج االســتطاع إلــى أن 71% مــن املبحوثــني يعتقــدون بــأن للمواطــن دورا هامــا باملســاهمة مبكافحــة الفســاد )دور هــام 
ــل انظــر  ــد مــن التفاصي ــر هــام باملــرة(. ملزي ــر هــام + غي ــر هــام )غي ــرون أن دور املواطــن غي ــل 27% ي جــدا + دور هــام(، مقاب

اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

%3.4%.08%2.3

%24%26.3%24.9

%72.6 %72.9 %72.7
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جدول )	 – 0	(: دور املواطن باملساهمة يف مكافحة الفساد

الضفة الغربية

اجملموع 

اجملموعقطاع غزة

%100%100%100

له دور هام جدا

له دور هام
دوره غير هام

دوره غير هام باملرة
ال رأي/ال أعرف

%6.9
%3.4

%18.4
%33.8
%37.4

%9.9
%0.4

%18.8
%37.6
%33.4

%8.1
%2.2

%18.6
%35.3
%35.8

شكل )	-0	( دور املواطن باملساهمة يف مكافحة الفساد

%8.1
%2.2

%18.6

%35.3 %35.8

له دور
هام جدًا

له دور
هام

 دوره غير
هام

 دوره غير
هام باملرة

ال رأي
 ال أعرف
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اإلبالغ عن الفساد:  .		

 يتنــاول هــذا القســم مــن االســتطاع، ســلوك املبحوثــني يف إبــاغ هيئــة مكافحــة الفســاد عــن حــاالت فســاد ياحظونهــا، ســواء 
كشــهود أو ضحايــا، إضافــة إلــى اعتقادهــم بحقهــم يف اإلبــاغ عــن الفســاد.

	-		: االعتقاد بتبليغ املواطنني عن الفساد حال مالحظته

يعتقــد 32% مــن املبحوثــني، بــأن املواطنــني عــادة مــا يبلغــون عــن حــاالت الفســاد التــي ياحظونهــا )28% يف الضفــة الغربيــة، 
38% يف قطــاع غــزة(، بينمــا 60% منهــم ال يعتقــدون ذلــك. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )	 – 		(: االعتقاد بتبليغ املواطنني عن الفساد حال مالحظته

الضفة الغربية

نعم

ال
ال أعرف
اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%11.2
%61.0
%27.8

%100

%3.6
%58.7
%37.7

%100

%8.2
%60.1
%31.7

شكل )	 – 		(: االعتقاد بتبليغ املواطنني عن الفساد حال مالحظته

%11.2%3.6%8.2

%61%58.7%60.1

%27.8%37.7%31.7
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باملقارنــة مــع االســتطاعات الســابقة، ال زالــت الغالبيــة مــن املبحوثــني، يعتقــدون أن املواطنــني ال يقومــون باإلبــاغ عــن حــاالت 
الفســاد التــي ياحظونهــا. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي:

جدول             : التبليغ عن الفساد - جدول املقارنات الستطالعات أمان السابقة

32.7%نعم %28.1 %32 %39.1%32.9 %35.9%36.3%31.7

2016 2015 2014 20122017201820192020

%9.9 %0 %5.3 %3.3%9.3 %6.7%9.8%8.2

%57.4 %57.4 %62.7 %57.6%57.8 %57.4%53.9%60.1

%	00 %	00 %	00 %	00%100 %	00%	00%	00

ال
ال أعرف
اجملموع 

	 – 		: حاالت التبليغ عن الفساد

       اإلباغ عن الفساد كشهود:

 فيمــا يتعلــق بتبليــغ هيئــة مكافحــة الفســاد عــن جرائــم الفســاد، أفــاد 60% منهــم انهــم ســيقومون بالتبليــغ كشــهود لــو حصــل 
وتعرضــوا حلــاالت فســاد )57% يف الضفــة الغربيــة، 66% يف قطــاع غــزة(، مقابــل 40% منهــم أشــاروا بأنهــم لــن يبلغــوا. ملزيــد 

مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول            : اإلبالغ عن فعل الفساد كشاهد حسب انطباع املواطنني

الضفة الغربية

نعم

ال
اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100
%43.1
%56.9

%100
%34.5
%65.5

%100
%39.6
%60.4

شكل )	a-		(: اإلبالغ عن فعل الفساد كشاهد حسب انطباع املواطنني

:

%43.1%34.5%39.6

%56.9%65.5%60.4
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67%نعم %68.4 %69 %69.2%65.6 %76.7%62.4%67.0%60.4

2015 2014 2013 201220162017201820192020

---- %4.5 ---- %3.2---- ----------------

%33 %27.1 %31 %27.6%34.4 %23.3%37.6%33.0%39.6

%	00 %	00 %	00 %	00%100 %	00%	00%	00%	00

ال
ال أعرف
اجملموع 

جدول          : اإلبالغ عن الفساد كشاهد يف حال التعرض حلالة فساد حسب انطباع املواطنني حسب السنوات

وباملقارنــة مــع نتائــج اســتطاعات أمــان الســابقة، يتضــح أن هنــاك تراجعــا يف نســبة مــن ســيقومون باإلبــاغ عــن فعــل الفســاد 
كشــهود، يف حــال تعرضــوا حلــاالت فســاد، ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي:

          : اإلبالغ عن الفساد كضحية
أمــا بخصــوص التبليــغ عــن حالــة الفســاد كضحيــة، أشــار 71% مــن املبحوثــني بأنهــم ســيقومون بالتبليــغ عــن الفســاد يف حــال 
كانــوا ضحايــا )69% يف الضفــة الغربيــة، 76% يف قطــاع غــزة(، مقابــل 29% منهــم صرحــوا بأنهــم لــن يبلغــوا )31% يف الضفــة 

الغربيــة، 24% يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

شكل          : اإلبالغ عن الفساد يف حالة الضحية حسب انطباع املواطنني 

جدول            : اإلبالغ عن الفساد يف حالة الضحية حسب انطباع املواطنني

الضفة الغربية

نعم

ال
اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100
%31.3

%68.7

%100
%24.4

%75.6

%100
%28.6

%71.4

31.3%
%24.4

%28.6

%68.7%75.6
%71.4
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79%نعم %74.9 %68 %73.3%60.4 %77.2%70.6%76.9%71.4

2015 2014 2013 201220162017201820192020

---- %3.9 ---- %3.8---- ----------------

%21 %21.1 %31 %22.9%39.6 %22.8%29.4%23.1%28.6

%	00 %	00 %	00 %	00%100 %	00%	00%	00%	00

ال
ال أعرف
اجملموع 

جدول )	b-		(: اإلبالغ عن فعل الفساد كضحية حسب انطباع املواطنني حسب السنوات

3 – 11: رأي اجلمهور حول التبليغ عن الفساد

يــرى 45% مــن املبحوثــني أن التبليــغ عــن الفســاد حــق للمواطــن، وهــو حــّر يف ممارســته )49% يف الضفــة الغربيــة، 39% يف 
قطــاع غــزة(، بينمــا يــرى 46% أنــه واجــب القيــام بــه مبوجــب القانــون )44% يف الضفــة الغربيــة، 49% يف قطــاع غــزة(، أمــا 

9% منهــم فيعتبرونــه وشــاية ال يجــب ممارســتها. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

وباملقارنــة مــع االســتطاعات الســابقة، تشــير نتائــج اســتطاع عــام 2020 إلــى انخفــاض يف نســبة مــن ســيقومون بالتبليــغ عــن 
الفســاد يف حــال كانــوا ضحايــا يف هــذا االســتطاع مقارنــة باســتطاع 2019. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي:

الضفة الغربية

حق لك حر يف ممارسته
واجب عليك القيام به مبوجب القانون

وشاية ال يجب ممارستها

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%43.6
%7.6

%48.9

%100

%49.2
%11.4

%39.4

%100

%45.8
%9.1

%45.1

جدول )	-		( : رأي اجلمهور حول التبليغ عن الفساد

شكل )	-		(: رأي اجلمهور حول التبليغ عن الفساد

%7.6%11.4%9.1

%43.6%49.2%45.8

%48.9%39.4%45.1
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26%حق لك حر يف ممارسته %31.8 %27 %61.4%41.5 %38.2%42.1%43.0%45.1

2015 2014 2013 201220162017201820192020

%4 %2.2 %5.1 %2.4%6.4 %6.2%4.5%3.7%9.1

%70 %61 %68 %34.6%52.1 %55.5%53.4%53.3%45.8

---

%100

%4.9

%100

---

%100

%1.6

%100

---

%100

---

%100

---

%100

---

%100

---

%100

مبوجــب بــه  القيــام  عليــك   واجــب 
القانــون

وشاية ال يجب ممارستها
 ال أعرف

اجملموع 

الضفة الغربية

اخلوف من االنتقام
عدم وجود حماية كافية للموطنني املبلغني والشهود

عدم وجود إرادة سياسية ملكافحة الفساد
ضعف وحدات الشكاوى يف املؤسسات العامة 

الفلسطينية
عدم القدرة على إثبات حالة الفساد

القناعة بأن اإلباغ عن الفاسدين شكل من أشكال الوشاية

عدم معرفة من هي اجلهة اخملولة باستقبال شكاوى الفساد

عدم وجود سجات عامة متاحة للمواطنني

تتخــذ  لــن  ألنــه  التبليــغ  بجــدوى  القناعــة  عــدم 
الفاســدين بحــق  اإلجــراءات 

عدم وجود وعي كاف مبعنى الفساد وأشكاله

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%22.5
%15.4

%11.4

%6.3

%5.3

%9.0
%3.8
%3.5
%2.4

%20.5

%100

%15.9
%4.5

%9.5

%11.9

%11.9

%5.1
%9.1
%6.8
%5.9

%19.3

%100

%19.8
%11.1

%10.6

%8.6

%8.0

%7.4
%5.9
%4.8
%3.8

%20.0

وفيما يتعلق باحلق يف التبليغ وباملقارنة مع االستطاعات السابقة، فا زال هناك انقسام بني املواطنني، كون ذلك حقا يف 
املمارسة أو واجبا يجب القيام به حسب القانون. ملزيد من التفاصيل، انظر اجلدول التالي:

جدول               : اإلبالغ عن فعل الفساد كضحية حسب انطباع املواطنني - جدول املقارنات الستطالعات أمان السابقة

أسباب عدم اإلبالغ عن الفساد:  .		

مت طــرح ســؤال علــى املبحوثــني حــول األســباب التــي تقــف حائــا أمــام عــدم اإلبــاغ عــن الفســاد، حيــث أشــارت نتائــج االســتطاع 
إلــى أن أهــم األســباب هــي اخلــوف مــن االنتقــام وعــدم وجــود حمايــة كافيــة للموطنــني املبلغــني والشــهود بــرأي )20% لــكل منهــا(، 
أمــا األســباب األخــرى فتعتبــر األقــل تأثيــرا يف عــدم اإلبــاغ عــن الفســاد. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل 

البيانــي أدنــاه:

جدول )		(: األسباب التي تعيق اإلبالغ عن الفساد
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عدم وجود وعي كاف
بمعنى الفساد وأشكاله

شكل )		(: األسباب التي تعيق اإلبالغ عن الفساد

%19.8

%11.1

%10.6

%8.6

%8.0

%7.4

%5.9

%4.8

%3.8

%20.0

باملقارنة مع استطاعات أمان السابقة، فما زالت أسباب )عدم وجود حماية كافية للمواطنني املبلغني والشهود(  و )اخلوف 
من االنتقام( أهم األسباب التي تعيق التبليغ عن الفساد. ملزيد من التفاصيل انظر اجلدول التالي:

جدول )12a(: أسباب عدم التبليغ عن الفساد حسب السنوات

%20.0
%19.8
%10.6
%11.1
%7.4
%8.6
%4.8
%8.0
%5.9
%3.8
%100

2020 2012
%28.7------%11.4%16.6%17.4%18.9
%16.8%22%30%16.4%15.8%14.4%22.5
%28.6%27%16%14.5%8.9%11.9%8.3

---%13.1%10%11.9%14.5%13.8%15.0
%9.3%8.8%15%11.8%9.8%11.1%11.0
---------%9.9%13.9%8.7%8.7

%12.3%23%10%8.8%7.1%8.8%3.9
------%11%8.4%6.5%6.9%4.9

%3.8%6%8%6.9%6.9%6.8%3.1
------------------%3.6

%100%100%100%100%100%100%100

201420152016201720182019
اخلوف من االنتقام

عدم وجود حماية كافية للمواطنني املبلغني والشهود
عدم القناعة بجدوى التبليغ ألنه لن تتخذ اإلجراءات بحق الفاسدين

عدم وجود وعي كاف مبعنى الفساد وأشكاله
عدم القدرة على إثبات حالة الفساد

عدم وجود إرادة سياسية ملكافحة الفساد
عدم معرفة من هي اجلهة اخملولة باستقبال شكاوى الفساد

ضعف وحدات الشكاوى يف املؤسسات العامة الفلسطينية
القناعة بأن اإلباغ عن الفاسدين شكل من أشكال الوشاية

عدم وجود سجات عامة متاحة للمواطنني
 اجملموع
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جهود مكافحة الفساد:  .		

	 – 		: اجلهود املبذولة يف مكافحة الفساد

فيمــا يتعلــق بــرأي املبحوثــني حــول اجلهــود املبذولــة يف مكافحــة الفســاد يف فلســطني، أشــار 80% منهــم بأنهــا غيــر كافيــة )%84 
يف الضفــة الغربيــة، 73% يف قطــاع غــزة(، يف حــني أن 19% فقــط أشــاروا إلــى أنهــا كافيــة )13% يف الضفــة الغربيــة مقابــل 

26% يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )	-		(: اجلهود املبذولة يف مكافحة الفساد

الضفة الغربية
كافية

غير كافية
ال اعلم

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%83.8
%2.9

%13.3

%100

%72.9
%0.8

%26.3

%100

%79.5
%2.0

%18.5

شكل )	-		(: اجلهود املبذولة يف مكافحة الفساد يف فلسطني

%2.9%0.8%2

%72.9%79.5

%26.3%18.5

%83.8

%13.3
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جدول            : اجلهود املبذولة يف مكافحة الفساد حسب السنوات

وباملقارنــة مــع نتائــج اســتطاعات أمــان الســابقة، فــا زالــت الغالبيــة تعتبــر أن اجلهــود املبذولــة يف مكافحــة الفســاد غيــر كافيــة. 
ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي:

12.7%10.6%نعم %21.8%14.2%11.6%18.5

201520162017201820192020

%9.2%5.6 %5.4%2.5%4.6%2.0

%80.2%81.7 %72.8%83.2%83.8%79.5

%	00%100 %	00%	00%	00%	00

ال
ال أعلم
اجملموع 

	-		: أسباب عدم اجلدية يف مكافحة الفساد

وفيمــا يتعلــق بأســباب عــدم كفايــة اجلهــود املبذولــة ملكافحــة الفســاد يف فلســطني حســب رأي مــن يعتقــدون بذلــك، أعتبــر %32 
منهــم بــأن أهــم ســبب يعــود الــى عــدم رؤيــة املواطــن حملاســبة جديــة لكبــار الفاســدين )34% يف الضفــة، 28% يف قطــاع غــزة(، 
فيمــا أشــار 30% مــن املبحوثــني إلــى أن أهــم ســبب هــو ضعــف جديــة محاســبة الفاســدين )32% يف الضفــة الغربيــة، %25 
يف قطــاع غــزة(، كذلــك فقــد أشــار 17% إلــى أن ذلــك يعــود إلــى عــدم نشــر معلومــات حــول قضايــا الفســاد التــي يتــم كشــفها 
ومحاســبة الفاســدين )بنفــس النســبة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(.  بينمــا أشــار 14% إلــى أن أهــم ســبب يعــود إلــى عــدم 
ــة، 21% يف قطــاع غــزة(، يف حــني أن %7  ــة الغربي ــون مكافحــة الفســاد )10% يف الضف وعــي املواطــن بجرميــة الفســاد وقان
أشــاروا إلــى أن أهــم ســبب يعــود إلــى أن املواطنــني ال يعلمــون بجهــود مكافحــة الفســاد )6% يف الضفــة الغربيــة، 10% يف قطــاع 

غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )	-		(: أسباب عدم اجلدية مبكافحة الفساد

الضفة الغربية

عدم رؤية املواطن حملاسبة جدية لكبار الفاسدين
ضعف جدية جهود محاسبة الفاسدين

عــدم وعــي املواطــن بجرميــة الفســاد وقانــون مكافحــة 
الفســاد الفلســطيني

عدم علم املواطن بهذه اجلهود

ــم  ــي يت ــا الفســاد الت عــدم نشــر معلومــات حــول قضاي
كشــفها ومحاســبة مرتكبيهــا

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%32.3

%17.7

%10.2

%5.6

%34.2

%100

%24.9

%16.4

%21.0

%9.6

%28.1

%100

%29.6

%17.2

%14.2

%7.1

%32.0
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2019

عدم رؤية املواطن حملاسبة جدية لكبار الفاسدين
ضعف جدية جهود محاسبة الفاسدين

عــدم وعــي املواطــن بجرميــة الفســاد وقانــون مكافحــة 
الفســاد الفلســطيني

عدم علم املواطن بهذه اجلهود

ــم  ــي يت ــا الفســاد الت عــدم نشــر معلومــات حــول قضاي
كشــفها ومحاســبة مرتكبيهــا

اجملموع

2020

%100

%34.3

%14.5

%12.9

%8.2

%30.1

%100

%29.6

%17.2

%14.2

%7.1

%32.0

شكل )	-		(: أسباب عدم اجلدية ملكافحة الفساد

%29.6

%17.2

%14.2

%7.1

%32.0

وفقا لنتائج االستطاع يف العام 2020 ارتفعت نسبة الذين يرون أن »عدم رؤية املواطن حملاسبة جدية لكبار الفاسدين«، 
واعتباره السبب األول لعدم اجلدية مبكافحة الفساد. يف حني كان السبب األول وفقا لنتائج االستطاع يف العام املاضي 

ضعف جدية جهود محاسبة الفاسدين. للمزيد من انظر اجلدول التالي:

جدول            : أسباب عدم اجلدية مبكافحة الفساد
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	-		: العقوبات املطبقة على مرتكبي جرائم الفساد

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 79% مــن املبحوثــني يعتقــدون أن العقوبــات املفروضــة علــى مرتكبــي جرائــم الفســاد غيــر رادعــة 
)84% يف الضفــة الغربيــة، 70% يف قطــاع غــزة(، يف حــني أن 17% فقــط يرونهــا رادعــة )10% يف الضفــة الغربيــة، 28% يف 

قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )	-		(: العقوبات املتعلقة بجرائم الفساد بحسب انطباع املواطنني

الضفة الغربية
رادعة

غري رادعة

ال أعرف 

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%84.3
%5.6

%10.1

%100

%70.5
%1.9

%27.7

%100

%78.8
%4.1

%17.1

شكل )	-		(: العقوبات املتعلقة بجرائم الفساد بحسب انطباع املواطنني

مبقارنة نتيجة هذا االستطاع باالستطاعات السابقة، ال زالت األكثرية من املبحوثني يعتقدون أن العقوبات التي تطبق على 
مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة. ملزيد من التفاصيل، انظر اجلدول التالي:

%5.6%1.9%4.1

%84.3%70.5%78.8

%10.1%27.7%17.1
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الضفة الغربية
نعم، ازداد
نعم، انخفض

لم يتغير

ال أعرف 

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%4.5
%24.2

%4.2

%67.0

%100

%28.0
%36.9

%2.3

%32.8

%100

%13.9
%29.3

%3.4

%53.3

جدول            : العقوبات املتعلقة بجرائم الفساد بحسب انطباع املواطنني حسب السنوات

21%رادعة %17 %18 %26%15.9 %17.4%13.9%11.9%17.1

2015 2014 2013 201220162017201820192020

%74 %73 %70 %67%78.3 %77.9%80.6%80.4%78.8
%6

%100

%	0

%100

%12

%100

%8

%100

%5.8

%100

%4.7

%100

%5.5

%100

%7.7

%100

%4.1

%100

غير رادعة
 ال أعرف

اجملموع 

التغير يف مستوى الفساد:   .	4

يتنــاول هــذا اجلــزء مــن االســتطاع قيــاس رأي املواطنــني، وانطباعهــم حــول التغيــر احلاصــل يف مســتوى انتشــار الفســاد خــال 
العــام 2020 وتوقعاتهــم لعــام 2021.

	 – 4	: التغير يف مستوى الفساد لعام

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن أكثــر مــن نصــف املبحوثــني )53%( اعتبــروا أن الفســاد ازداد عــام 2020، )67% يف الضفــة 
ــة  ــد انخفــض )5% يف الضف ــوا إن مســتوى انتشــار الفســاد ق ــني قال ــل 14% مــن املبحوث ــة، 33% يف قطــاع غــزة(، مقاب الغربي
الغربيــة، 28% يف قطــاع غــزة(. بينمــا أشــار 29% مــن املبحوثــني أنــه لــم يتغيــر )24% يف الضفــة الغربيــة، 37% يف قطــاع غــزة(. 

ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه: 

جدول 	 – 4	: االعتقاد بحصول تغير على مستوى انتشار الفساد خالل العام 0	0	
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شكل )	-4	(: االعتقاد بحصول تغير على مستوى انتشار الفساد خالل العام 0	0	

ومبقارنــة نتائــج هــذا االســتطاع مــع نتائــج اســتطاعات أمــان الســابقة بقيــت نفــس النســبة )53%( كمــا يف العــام 2019 مــن 
حيــث اعتقــاد املواطنــني أن انتشــار الفســاد زاد خــال العــام 2020 بعــد أن وصلــت إلــى 67% خــال العــام 2018، ملزيــد مــن 

التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

51%نعم ازاد %54.1 %52.4%54.6 %54.9%66.5%52.7%53.3

2015 2014 201320162017201820192020

%11 %11.9 %18.2%15.9 %15.2%10.6%11.7%13.9
%33

%6
%100

%	0.8

%	.	

%100

%26.5

%2.9
%100

%27.0

%2.6
%100

%26.8

%3.1
%100

%21.1

%1.9
%100

%32.0

%3.7
%100

%29.3

%3.4
%100

نعم،انخفض

 ال أعرف
 لم يتغير

اجملموع 

جدول           : االعتقاد بحصول تغير على مستوى انتشار الفساد حسب السنوات

شكل )a 1 – 7(: االعتقاد بحصول زيادة على مستوى انتشار الفساد حسب السنوات

%4.2%2.3%3.4

%29.3

%13.9

%53.3

%36.9

%28

%32.8

%24.2

%4.5

%67
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	-4	: التوقعات ملستوى انتشار الفساد لعام 		0	:

بخصــوص التوقعــات املســتقبلية للمواطنــني حــول مســتوى انتشــار الفســاد للعــام 2021، فــإن 55% مــن املبحوثــني يعتقــدون أنــه 
ســيزداد )66% يف الضفــة الغربيــة، 37% يف قطــاع غــزة(، مقابــل 14% فقــط قالــوا إنــه ســينخفض، )6% يف الضفــة الغربيــة، 
26% يف قطــاع غــزة(، بينمــا أشــار 21% إلــى أن مســتوى الفســاد ســيبقى كمــا هــو )14% يف الضفــة الغربيــة، 33% يف قطــاع 

غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )	-4	(: التوقعات ملستوى انتشار الفساد لعام 		0	

الضفة الغربية
سينخفض

سيزداد

سيبقى كما هو

ال أعرف 

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%66.4
%13.5

%14.0

%6.1

%100

%37.3
%33.0

%4.0

%25.8

%100

%54.8
%21.3

%10.0

%13.9

شكل )	-4	(: التوقعات ملستوى انتشار الفساد لعام 0			

%14
%4%10

%13.5%33%21.3

%66.4%37.3
%54.8

%6.1

%25.8
%13.9
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وباملقارنــة هــذا االســتطاع باســتطاع أمــان الســابقة، ال زالــت توقعــات املبحوثــني املســتقبلية غيــر متفائلــة حــول انخفــاض 
ــاه: ــي أدن ــي والشــكل البيان ــل انظــر اجلــدول التال ــن التفاصي ــد م انتشــار مســتوى الفســاد. ملزي

جدول             : التوقعات ملستوى انتشار الفساد - مقارنات نتائج االستطالع السابقة

13.1%سينخفض %12.8%9.1%11.0%13.9

20162017201820192020

%28.0
%8.7

%27.1
%8

%22.9
%6.2

%21.9
%7.5

%21.3
%10.0

%50.2 %52.1%61.8%59.6%54.8

%100 %	00%	00%	00%	00

سيزداد
 سيبقى كما هو

 ال أعرف

اجملموع 

شكل            : التوقعات ملستوى انتشار الفساد - مقارنات نتائج االستطالع السابقة

اجلرائم االقتصادية:   .	5

ــن  ــة م ــة واألدوي ــم اخلاصــة بفســاد األغذي ــاض اجلرائ ــادة أو انخف ــور بزي ــاد اجلمه ــن االســتطاع، اعتق ــاول هــذا اجلــزء م يتن
اجلرائــم االقتصاديــة التــي تنتشــر يف فلســطني يف العــام 2020، واألســباب التــي أدت إلــى زيــادة ظاهــرة األغذيــة واألدويــة 

الفاســدة، باإلضافــة للعقوبــات األكثــر فاعليــة يف ماحقــة مرتكبــي جرائــم فســاد الغــذاء والــدواء.

1- 5	: ظاهرة انتشار األغذية واألدوية الفاسدة يف العام 0	0	:

أشــارت نتائــج االســتطاع أن 59% مــن املبحوثــني يعتقــدون أن اجلرائــم اخلاصــة بفســاد األغذيــة واألدويــة قــد زادت عــام 2020 
)65% يف الضفــة الغربيــة، 51% يف قطــاع غــزة(، مقابــل 41% منهــم يعتقــدون أنهــا قلــت )35% يف الضفــة الغربيــة، 49% يف 

قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:
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جدول )	–5	(: ظاهرة انتشار األغذية الفاسدة يف العام 0	0	

شكل )1-15(: ظاهرة انتشار األغذية واألدوية الفاسدة يف العام 2020

الضفة الغربية

زادت

قلت
اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100
%35.2
%64.8

%100
%49.2
%50.8

%100
%40.8
%59.2

	 – 5	: األسباب التي أدت الى ازدياد ظاهرة األدوية واألغذية الفاسدة خالل العام 0	0	:

ــق »بعــدم محاســبة  ــة الفاســدة هــو مــا يتعل ــة واألغذي ــاد ظاهــرة األدوي ــى ازدي أظهــرت نتائــج االســتطاع أن أهــم ســبب أدى إل
وماحقــة ملرتكبــي هــذه اجلرائــم«، حيــث احتــل املرتبــة األولــى بــرأي 38% مــن املبحوثــني )45% يف الضفــة الغربيــة، 25% يف 
قطــاع غــزة(، واحتــل ســبب »قانــون العقوبــات ال يوفــر عقوبــات رادعــة« املرتبــة الثانيــة بنســبة 24% )23% يف الضفــة الغربيــة، 
ــم«  ــاة، بغــض النظــر عــن اجلرائ ــة »اســتخدام الواســطة واحملســوبية واحملاب ــة الثالث ــل املرتب ــا احت 26% يف قطــاع غــزة(، وفيم
بنســبة 19% مــن املبحوثــني، حيــث تعتبــر هــذه أهــم األســباب بــرأي املبحوثــني. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التالــي 

والشــكل البيانــي أدنــاه: 

%35.2%49.2%40.8

%64.8%50.8%59.2
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جدول )	-5	(: أسباب أدت إلى ازدياد ظاهرة األدوية واألغذية الفاسدة خالل عام 0	0	

شكل )	 - 5	(: أسباب أدت إلى ازدياد ظاهرة األدوية واألغذية الفاسدة خالل عام 0	0	

اجملموعقطاع غزةالضفة الغربية

ال توجد محاسبة وماحقة ملرتكبي هذه اجلرائم 
قانون العقوبات ال يوفر عقوبات رادعة

تشــتت وتداخــل دور األطــراف الرســمية املنــاط بهــا 
متابعــة قضايــا الغــذاء والــدواء

ضعف وعي املواطنني بهذه اجلرائم

لغــض  واحملابــاة  واحملســوبية  الواســطة  اســتخدام 
اجلرائــم عــن  النظــر 

100%اجملموع

%23.4

%17.6

%10.1

%4.1

%44.9

%100

%26.0

%23.0

%16.7

%9.0

%25.2

%100

%24.3

%19.4

%12.3

%5.8

%38.1

%24.3

%19.4

%12.3

%5.8

%38.1

مقارنــة باســتطاعات أمــان الســابقة، أظهــرت النتائــج أن »عــدم محاســبة مرتكبــي جرائــم األغذيــة واألدويــة الفاســدة« بقيــت 
ــب  ــر ترتي ــم يتغي ــى، ول ــة األول ــا املرتب ــا يف االســتطاعات الســابقة ومحت ــاد هــذه الظاهــرة، كم تشــكل الســبب األهــم يف ازدي

ــي: ــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول التال األســباب األخــرى. ملزي
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جدول             : أسباب ازدياد ظاهرة األدوية واألغذية الفاسدة خالل عام 0	0	 - جدول مقارنات باستطالعات أمان السابقة

ملرتكبــي محاســبة  توجــد   ال 
اجلرائــم هــذه 

يوفــر ال  العقوبــات   قانــون 
رادعــة عقوبــات 

واحملســوبية الواســطة   اســتخدام 
ــم ــاة لغــض النظــر عــن اجلرائ واحملاب

األطــراف دور  وتداخــل   تشــتت 
 الرســمية املنــاط بهــا متابعــة قضايــا

والــدواء الغــذاء 
ضعف وعي املواطنني بهذه اجلرائم

%27 %31.4 %26.4%34.9 %30.2%32.6%35.0%38.1

2015 2014 201320162017201820192020

%25

%25
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%20.2

%28.1

%21.5

%28.4

%19.4

%24.3

%9

%15

%100

---

%		.5

%100
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%10.4

%100

%12.2

%9.7

%100

%13.5

%9.8

%100

%8.2

%10.9

%100

%8.1

%7.1

%100

%12.3

%5.8

%100 اجملموع 

	 – 5	: العقوبات األكثر فاعلية ملالحقة مرتكبي جرائم فساد الغذاء والدواء

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 18% مــن املبحوثــني أيــدوا »ســحب رخــص التجــارة أو الصناعــة املمنوحــة« ملرتكبــي جرائــم فســاد 
الغــذاء والــدواء كعقوبــة أكثــر فاعليــة ملاحقتهــم )نفــس النســبة يف الضفــة وغــزة(، بينمــا أيــد 17% »ســجنهم وتغرميهــم«، بينمــا 
أيــد %15 »إعــداد قائمــة ســوداء معلنــة« كعقوبــة أكثــر فاعليــة )17% يف الضفــة الغربيــة، 11% يف قطــاع غــزة(، فيمــا طالــب %50 
بتطبيــق »جميــع العقوبــات الســابقة عليهــم )46% يف الضفــة الغربيــة، 57% يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل انظــر اجلــدول 

التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )	–5	(: العقوبات األكثر فاعلية ملالحقة مرتكبي جرائم فساد الغذاء والدواء

الضفة الغربية

إعداد قائمة سوداء معلنة
سحب رخص التجارة أو الصناعة املمنوحة لهم

جميع ما سبق

سجنهم وتغرميهم

اجملموع

اجملموعقطاع غزة

%100

%18.9
%18.2

%45.8

%17.0

%100

%17.7
%14.3

%57.0

%11.0

%100

%18.4
%16.6

%50.3

%14.6
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شكل )	 – 5	(: العقوبات األكثر فاعلية ملالحقة مرتكبي جرائم فساد الغذاء والدواء

جدول               : العقوبات األكثر فاعلية ملالحقة مرتكبي جرائم فساد الغذاء والدواء حسب السنوات

%18.4
%16.6

%50.3

%14.6

ــني أن اســتخدام  ــن نصــف املبحوث ــر م ــر أكث ــا زال يعتب ــام للســنوات اخلمــس االخيــرة، م ــج اســتطاعات الــرأي الع ــا لنتائ وفق
العقوبــات املتعــددة يف آن أكثــر فاعليــة ملاحقــة مرتكبــي جرائــم فســاد الغــذاء والــدواء. للمزيــد انظــر اجلــدول التالــي

%7.6 %14.9%12.3%9.5%14.6

20162017201820192020

%15.4

%56.6

%24.9

%31.6

%15.6

%42.1

%16.3

%53.7

%16.6

%50.3

%20.4 %28.6%30.0%20.5%18.4

%100 %	00%	00%	00%	00

إعداد قائمة سوداء معلنة

سحب رخص التجارة أو الصناعة املمنوحة لهم

جميع ما سبق
سجنهم وتغرميهم

اجملموع



االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة 
منــذ العــام 2006، تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة 

واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. 
 يســعى االئتــاف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج 
ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــاف أمــان 
علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل 
دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف 

الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
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