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�الئتالف من �أجل �لنز�هة و �مل�ساءلة )�أمان(

�عد�د: مركز قيا�س لالإ�ستطالعات و�لدر��سات �مل�سحية

�إ�ستطالع �لر�أي �لعام حول:
و�قع �لف�ساد يف فل�سطني لعام 2014

ت�صميم
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يف ��ستطالع للر�أي �لعام للمو�طنني �لفل�سطينيني حول »و�قع �لف�ساد ومكافحته 
يف فل�سطني« لعام 2014 �أظهرت �لنتائج �لرئي�سية �أن:

اأغلبية•امل�صتطلعة•ارائهم•يعتقدون•ب�ج�د•ف�صاد•يف•م�ؤ�ص�صات•ال�صلطة•الفل�صطينية.••

اأغلبية•امل�صتطلعة•ارائهم•يعتقدون•بان•ن�ع•الف�صاد••يف•م�ؤ�ص�صات•ال�صلطة•الفل�صطينية•كبري•(1).••

اأكرث•من•ن�صف•امل�صتطلعة•ارائهم•يعتقدون•ان•القطاع•العام•االكرث•تعر�صا•النت�صار•الف�صاد.••

اأغلبية•امل�صتطلعني•يعتقدون•وج�د•ف�صاد•يف•ال�صلطة•الق�صائية.••

ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•يف•الت�ظيف•�صكل•الف�صاد•االكرث•انت�صارا•يف•القطاعات•الفل�صطينية•الثالثة•••
)العام،•اخلا�ص،•االهلي(.

واأقل•من••• العامة،• ت�صاعدهم•يف•احل�ص�ل•على•اخلدمات• ال�ا�صطة• اأن• يعتقدون• ارائهم• امل�صتطلعة• اأغلبية•
ن�صف•ه�ؤالء•طلب�ا•وا�صطة•خالل•2014•.

اأقل•من•ن�صف•امل�صتطلعة•ارائهم•يعتقدون•ان•ت�زيع•امل�صاعدات•العينية•واملالية•هي•اأكرث•اخلدمات•عر�صًة•••
النت�صار•الف�صاد•فيها.•

الف�صاد••• مكافحة• هيئة• ا�صتقاللية•عمل• على• ت�ؤثر• اأن• اأن•جهات•حتاول• يعتقدون• ارائهم• امل�صتطلعة• ن�صف•
وقراراتها.

الرقابية••• امل�ؤ�ص�صات• ا�صتقاللية• و�صعف• الفل�صطيني• الت�صريعي• املجل�ص• دور• وغياب• القان�ن• �صيادة• �صعف•
اأكرث•اال�صباب•امل�ؤدية•النت�صار•الف�صاد•من•وجهة•نظر•امل�صتطلعة•ارائهم.

اأغلبية•امل�صتطلعة•ارائهم•يعتقدون•ان•العق�بات•على•جرائم•الف�صاد•غري•رادعة،•و•اأقل•من•الن�صف•يرون•••
�صرورة•تغرمي•و�صجن•من•يتاجرون•باالغذية•واالدوية•الفا�صدة.

اغلبية•امل�صتطلعني•اأفادوا•باأن•للم�اطن•الفل�صطيني•دور•رئي�صي•يف•مكافحة•الف�صاد.•••

ن�صف•امل�صتطلعة•ارائهم••يعتقدون•ان•االعالم•الفل�صطيني•مل•يقم•بدوره•يف•ت�صليط•ال�ص�ء•والك�صف•عن•ق�صايا•
ف�صاد•خالل•العام•2014.ن�صف•امل�صتطلعني•يعتقدون•ان•الف�صاد•قد•ازداد•يف•غ�ص�ن•عام•2014•ون�صبة•قريبة•

اي�صا•ت�قع�ا•زيادته•خالل•عام•2015.

عالقة• لهم• ا�صخا�ص• او• االذونات• او• االمتيازات• او• الرتاخي�ص• منح• عن• امل�ص�ؤولني• امل�ظفني• كبار• به• يق�م• ما• ه�• الكبري• الف�صاد• •.1
تاأثري•يف•تخ�صي�ص• لهم• وعادة• بهم• املحيط�ن• او• الدول• روؤ�صاء• او• ال�زراء• مثل• متنفذة• منا�صب• ي�صغل�ن• وعادة• العامة• وامل�صرتيات• بالعطاءات•
حمددة. جلهة• العامة• والعطاءات• االمتيازات• ملنح• الر�صاوى• وتلقي• االم�ال• باختال�ص• يق�م�ن• وقد• اخلا�ص• لال�صتخدام• العامة• االم�ال•

برنامج �أمان بتمويل م�سكور من حكومات �لرنويج و هولند� و لك�سمبورغ 

�الئتالف من �أجل �لنز�هة و�مل�ساءلة - �أمان

عمارة•الرمياوي•-•الطابق•االأول•-•�صارع•االإر�صال•-•رام•اهلل•-•فل�صطني
�ص.ب:•69647•القد�ص•95908
هاتف:•2989506 2 970 +•
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مقر قطاع غزة
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مقدمة

ُينفذ•االئتالف•من•اجل•النزاهة•وامل�صاءلة•)اأمان(•هذا•اال�صتطالع•ب�صكل•�صن�ي؛•بهدف•ر�صد•التغري•يف•انطباعات•
امل�اطنني••ومدركاتهم•ح�ل•الف�صاد•ور�صد•مدى•ا�صتعدادهم•لالنخراط•يف•مكافحته،•ويعترب•ا�صتطالع•الراأي•
هذا•اأحد•امل�ؤ�صرات•الهاّمة•اىل•جانب•النتائج•التي•مت•احل�ص�ل•عليها•من•م�صادر•البحث•امل��ص�عي•واملعل�مات•
واملعطيات•الر�صمية•املن�ص�رة،•او•التي•يتم•ا�صتيفائها•من•املقابالت•املبا�صرة•للم�ص�ؤولني،•ا�صافة•اىل•الدرا�صات•
اخلا�صة•وال�صادرة•ح�ل•واقع•النزاهة•وال�صفافية•وامل�صاءلة•يف•فل�صطني•هي•امل�صادر•التي•ت�ظف•اأمان•نتائج•
حتليلها•لهذه•املعل�مات•املتن�عة•يف•اعداد•تقريرها•ال�صن�ي•ح�ل•واقع•النزاهة•ومكافحة•الف�صاد•يف•فل�صطني.

لقد•مت•اجراء•اال�صتطالع•من•قبل•مركز•قيا�ص•لالإ�صتطالعات•والدرا�صات•امل�صحية•ل�صالح•االئتالف•من•اجل•
النزاهة•وامل�صاءلة•)اأمان(،••يف•الفرتة•ال�اقعة•ما•بني•6•-•10•اأيل�ل•2014•يف•ال�صفة•الغربية،•اأما•يف•قطاع•
غزة•اأُجري•خالل•الفرتة•ما•بني•30•اأيل�ل•2 –•ت�صرين•اأول•2014•وذلك•ب�صبب•العدوان•اال�صرائيلي•على•قطاع•
غزة،••وقد•بلغ•حجم•العينة•1200•فردًا•ممن•اأعمارهم•18•عامًا•فما•ف�ق،•ُمنا�صفًة•ذك�را•واناثا،•وم�صت�يات•
تعليمية•متن�عة•)امي،•ابتدائي،•ثان�ي،•بكال�ري��ص(،••منها•)750(•يف•ال�صفة•الغربية•)مبا•فيها•القد�ص(،•
و)450(•يف•قطاع•غزة،••م�زعة•يف•56•جتمعًا•�صكنيا•بهام�ص•خطاأ•+•%3،•حيث•اأجريت•املقابالت•وجها•ل�جه•

ويف•املنازل.

�ملجاالت �لتي يجري ��ستطالع ر�أي �ملو�طنني �لفل�سطينيني بها �سنويا هي:

11 نوع �لف�ساد.

21 �لقطاعات �الكرث تعر�سا للف�ساد.

31 �ل�سلطة �لق�سائية.

41 ��سكال �لف�ساد �الكرث �نت�سار� يف �لقطاعات �لثالث..

51 �خلدمات �الكرث تعر�سا للف�ساد.

61 هيئة مكافحة �لف�ساد.

71 �ال�سباب �ملوؤدية النت�سار �لف�ساد.

81 �جلر�ئم �القت�سادية.

91 �البالغ عن �لف�ساد.

�العالم.101
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جاءت �لنتائج �لعامة لالإ�ستطالع بح�سب �آر�ء �ملو�طنني �لف�سطينيني لعام 2014 كاالتي:

م�ستوى ونوع �لف�ساد

الف�صاد•قد••• اأن• •منهم• •%12 راأى• بينما• •،2014 العام• اإزداد•يف• الف�صاد•قد• اأن• افادوا• ارائهم• امل�صتطلعة• 54%•من•
اإنخف�ص،•بينما•راأى•31%•من•املبح�ثني•اأنه•مل•يح�صل•تغيري•على•م�صت�ى•الف�صاد•يف•فل�صطني•لنف�ص•العام،•يف•حني•اأن•
3%•اأ�صاروا•اإىل•اأنهم•ال•يعرف�ن،•باملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع•2013•جند•ان•ن�صبة•من•اعتقدوا•بان•م�صت�ى•الف�صاد•قد•
ازداد•هي•52.4%،••نالحظ•من•خالل•هذه•النتيجة•انه•ال•تغري•ُيذكر•على•انطباع•امل�اطن•الفل�صطيني•للعامني•املا�صيني،•
واعتقاده•ب�صاأن•م�صت�ى•الف�صاد،•وذلك•االعتقاد•كما•ذكرت•اأمان•يف•ا�صتطالعها•ال�صابق•عام•2013•ميكن•ارجاعه•لعدة•
ا�صباب•اأهمها•�صعف•اأنظمة•امل�صاءلة•واملحا�صبة•والرقابة،•الذي•يع�د•باال�صا�ص•اىل•تعطل•املجل�ص•الت�صريعي•الفل�صطيني،•و�صعف•
ادوات•عمل•دي�ان•الرقابة•املالية•واالدارية،•ا�صافة•اىل•�صعف•النيابة•العامة•والق�صاء،•واطالة•اأمد•حما�صبة•كبار•الفا�صدين.

85%•من•امل�صتطلعة•ارائهم•يعتقدون•ان•الف�صاد•م�ج�د•يف•م�ؤ�ص�صات•ال�صلطة•الفل�صطينية،•و80%•من•ه�ؤالء•امل�صتطلعة•••
ارائهم•اأ�صاروا••اىل•ان•الف�صاد•يف•م�ؤ�ص�صات•ال�صلطة•الفل�صطينية•من•الن�ع•الكبري،•بينما•راأى•20%•منهم•انه•�صغري.••
اأن•الف�صاد•يف•م�ؤ�ص�صات• اأن•هناك•ارتفاع•وا�صح•بن�صبة•من•يعتقدون• 2013•يتبني• اإ�صتطالع•عام• وباملقارنة•مع•نتائج•
ال�صلطة•كبري،•حيث•بلغت•الن�صبة•يف•ذلك•ال�قت•67%،•جتدر•اال�صارة•اىل•ان•هذه•الن�صب•متقاربة•جدا•مع•ا�صتطالع•
للراأي•العام•اجراه•املركز•الفل�صطيني•للبح�ث•ال�صيا�صية•وامل�صحية•يف•ال�صفة•الغربية•وقطاع•غزة•وذلك•يف•الفرتة•ما•بني•

7-5•حزيران•)ي�ني�(•2014،•حيث•بلغت••ن�صبة•االعتقاد•ب�ج�د•ف�صاد•يف•م�ؤ�ص�صات•ال�صلطة•الفل�صطينية•%81.

�لقطاع �الكرث تعر�سا للف�ساد
(23 %)•ثم••• اأ�صاروا•ان•اأكرث•القطاعات•ف�صادا•ه�•القطاع•العام••يليه•القطاع•اخلا�ص• 61%•من•امل�صتطلعة•ارائهم•

االهلي•(%16).

ال�سكل (1): القطاع االكرث تعر�سا للف�ساد بح�سب راأي امل�ستطلعني

15.9%
23.3%

60.8%

�لقطاع �الأهلي�لقطاع �خلا�س�لقطاع �لعام

الف�صاد• باأن• يعتقدون• ارائهم• امل�صتطلعة• من• •%85
اأن• يعتقد• ون�صفهم• ال�صلطة.• م�ؤ�ص�صات• يف• م�ج�د•

الف�صاد•قد•ازداد•يف•غ�ص�ن•عام•2014.

�ملوؤ�س�سات �لعامة �الكرث تعر�سا للف�ساد

بح�صب•راأي•امل�صتطلعة•ارائهم•جاء•ترتيب•امل�ؤ�ص�صات•العامة•االكرث•عر�صة•للف�صاد•كاالتي:

ال�زارات•هي•اأكرث•امل�ؤ�ص�صات•العامة•عر�صة•النت�صار•الف�صاد•فيها،•بح�صب•راأي•24%•من•امل�صتطلعة•ارائهم،•ولدى•�ص�ؤال•••
امل�صتطلعني•عن•اكرث•ال�زارات•تعر�صا•النت�صار•الف�صاد•فيها•كان•الرتتيب:

وزارة•املالية••بح�صب•30%•من•امل�صتطلعة•ارائهم.1. 

وزارة•ال�ص�ؤون•االإجتماعية•ح�صب•اعتقاد•24%•من•امل�صتطلعة•ارائهم.2. 

وزارة•ال�صحة•ح�صب•اإعتقاد•18%•من•املبح�ثني3. 

وزارة•االأوقاف•ح�صب•ما•اأفاد•به•11%•من•املبح�ثني.4. 

وزارة•الرتبية•والتعليم•بح�صب••8%•من•املبح�ثني5. 

وزارة•النقل•وامل�ا�صالت•براأي•6%•من•املبح�ثني6. 

�صلطة•املياه•ح�صب•ما•ا�صار•4%•من•املبح�ثني.7. 

•االأجهزة•االأمنية•باإعتقاد•23%•من•امل�صتطلعني.••

م�ؤ�ص�صة•الرئا�صة•بح�صب•22%•من•امل�صتطلعني.••

•النيابة•العامة•والهيئات•املحلية•املرتبة•ح�صب•ما•افاد•به•9%•من•امل�صتطلعة•ارائهم•لكل•منهما.••

•املحاكم•وجمل�ص•ال�زراء•بن�صبة•7%•من•امل�صتطلعة•ارائهم•لكل•منهما.•••

�خلدمات �الكرث عر�سة النت�سار �لف�ساد فيها

•94%•من•امل�صتطلعة•ارائهم•الذين•يعتقدون•ب�ج�د•الف�صاد•يف•م�ؤ�ص�صات•ال�صلطة،•ا�صاروا•اىل•ان•الت�ظيف•يف•القطاع•العام•••
االكرث•عر�صة•النت�صار•ا�صكال•الف�صاد•فيه.

40%•من•املبح�ثني•ا�صارو•اىل•ان•ت�زيع•امل�صاعدات•العينية•واملالية••اأكرث•اخلدمات•التي•يت�فر•فيها•جماال•للف�صاد،•)%35•••
يف•ال�صفة•الغربية،45%•يف•قطاع•غزة(•نلحظ•هنا••ان•النتيجة•جاءت•مرتفعة•يف•قطاع•غزة•عما•هي•يف•ال�صفة•الغربية•
وذلك•ميكن•ارجاعه•اىل•ان•االراء•مت•ا�صتطالعها•يف•قطاع•غزة•يف•اعقاب•العدوان•اال�صرائيلي•االخري•على•قطاع•غزة؛•
وهي•فرتة•ت�زيع•م�صاعدات•ان�صانية•على•االأُ�صر•املنك�بة،•مما•خلق•انطباع•لديهم•بان•امل�صاعدات•العينية•واملالية•تعاين•من•

انت�صار••ا�صكال•الف�صاد•وبانها•تخ�صع•لل�ا�صطة•واملحاباة•يف•ت�زيعها•مما•يحرم•ا�صخا�ص•م�صتحقني•لها.

اخلدمات•ال�صحية•بن�صبة•28%•من•امل�صتطلعة•ارائهم.••

اخلدمات•العامة•)•املياه•والكهرباء•واالإت�صاالت(•بن�صبة•11%•من•امل�صتطلعة•ارائهم.••

اجلمارك•وال�صريبة•بح�صب•10%•من•امل�صتطلعني.••
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خدمات•التعليم•بح�صب•9%••من•امل�صتطلعني.••

خدمات•املعامالت•املدنية)•اجل�ازات•واله�يات•طلبات•مل•ال�صمل•...(•بن�صبة•8%•من•امل�صتطلعني.••

  ال�سكل (2): اخلدمات االكرث تعر�سا  للف�ساد من وجهة نظر امل�ستطلعة ارائهم

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

توزيع �مل�ساعد�ت �لعينية و�ملالية

�خلدمات �ل�سحية

�خلدمات �لعامة ) �ملياه و�لكهرباء و�الإت�ساالت(

�جلمارك و�ل�سريبة

�لتعليم

�ملعامالت �ملدنية )�جلو�ز�ت، �لهويات، مل �ل�سمل(

�لو��سطة و�ملح�سوبية و�ملحاباة يف �لتعيينات للوظائف �سكل �لف�ساد �الكرث �نت�سار� 

القطاعات• يف• انت�صارا• االكرث• الف�صاد• ا�صكال• بني• من• االوىل• املرتبة• الت�ظيف• يف• واملحاباة• واملح�ص�بية• ال�ا�صطة• احتلت•
ال�ا�صطة•للح�ص�ل•على• الفل�صطيني•باهمية• الثالث•)العام•واخلا�ص•واالهلي(،•يع�د•ذلك•اىل•اعتقاد•امل�اطن• الفل�صطينية•
خدمة•عامة•حيث•ا�صار•81%•من•املبح�ثني•اأن•ال�ا�صطة•ت�صاعدهم•يف•احل�ص�ل•على•اخلدمة•العامة،•وح�ل•اال�صباب•التي•

دفعت•من•طلب�ا•وا�صطة•ا�صاروا••اإىل•اأن•اال�صباب•التي•دفعتهم•لذلك•هي••على•الرتتيب:

تردي•االأو�صاع•االإقت�صادية•وحمدودية•الفر�ص•لل�ظائف.••

باعتبارها•م�صاعدة•ولي�ص•جرمية•••

اخت�صار•االإجراءات•البريوقراطية•الط�يلة••

املناف�صة•غري•العادلة•••

عدم•الثقة•بنزاهة•امل�ص�ؤولني•عن•القرار•••

�صل�ك•منطي•لدى•امل�اطن•الفل�صطيني•••

�حل�سول على �ملعلومات

فيما•يتعلق•ب�صه�لة•و�ص�ل•امل�اطن�ن•للمعل�مات•يف•ال�صجالت،•فاإن•28%•من•املبح�ثني•يعتقدون•اأن•امل�اطن�ن•يتمكن�ن•من•
ال��ص�ل•اإىل•املعل�مات•يف•ال�صجالت•العامة•ب�صه�لة•وي�صر.•

�ل�سلطة �لق�سائية

72%•من•امل�صتطلعة•ارائهم•يعتقدون•ب�ج�د•ف�صاد•يف•ال�صلطة•الق�صائية.•بينما•اأجاب•17%•منهم•اإىل•اأنهم•ال•يعتقدون•ذلك.•
وباملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع•امان•لعام•2013،•ظهر•ارتفاعا•وا�صحا•يف•اعتقاد•املبح�ثني•ب�ج�د•ف�صاد•يف•ال�صلطة•الق�صائية•

،•حيث•بلغت•55%•يف•ذلك•ال�قت.

دور �الإعالم يف مكافحة �لف�ساد

43%•من•امل�صتطلعة•ارائهم••يعتقدون•اأن•و�صائل•االإعالم•قامت•بدورها•يف•الك�صف•وت�صليط•ال�ص�ء•على•ق�صايا•ف�صاد•حدثت•
عام•2014،•يف•حني•اأن•52%•ال•يعتقدون•ذلك.

دور �ملو�طن يف �البالغ

بينت•نتائج•الدرا�صة•اأن•82%•من•املبح�ث�ن•يعتقدون•اأن•للم�اطن•دور•اأ�صا�صي•يف•مكافحة•الف�صاد•)85%•يف•ال�صفة•الغربية،•
78%•يف•قطاع•غزة(،•مقابل•15%•منهم•ال•يعتقدون•ذلك•)•12%•يف•ال�صفة•الغربية،•20%•يف•قطاع•غزة(،•بينما•%3•

ال•يعرف�ن.

�الغذية و�الدوية �لفا�سدة

ح�ل•اعتقاد•امل�صتطلعني•با�صتمرار•ظاهرة•االأدوية•واالأغذية•الفا�صدة•خالل•االأع�ام•ال�صابقة،•فان•معظمهم•ارجع�ا•ا�صتمرار•
الظاهرة•اىل•عدة•ا�صباب•اأهمها•)االفالت•من•العقاب(••با�صتخدام•ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•بغ�ص•النظر•عن•اجلرائم•

بح�صب•36%•من•امل�صتطلعني،•وجاءت•الن�صبة•منخف�صة•(40%)•باملقارنه•مع•نتائج•ا�صتطالع•عام•2013.

وب�صاأن•االإجراءات•التي•يقرتحها•امل�صتطلع�ن•ملعاجلة•هذه•اجلرائم•والتي•ينبغي•اتخاذها•اجتاه•جتار•االأغذية•واالأدوية•الفا�صدة•
كانت:

�صجنهم•وتغرميهم•بح�صب••36%•من•املبح�ثني.••

�صحب•رخ�ص•التجارة•اأو•ال�صناعة•املمن�حة•لهم•بح�صب•35%•منهم•••

اتخاذ•اجراء•بن�صر•ا�صماءهم•يف•ق�ائم•�ص�داء•معلنة•بح�صب•راأي•28%•من•امل�صتطلعني.••
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منهجية �الإ�ستطالع:

�ال�ستمارة:. 1
•مت•ت�صميم•اال�صتمارة•بالتعاون•مع•االئتالف•من•اأجل•النزاهة•وامل�صاءلة-اأمان•والتي•�صملت•كافة•االأ�صئلة•التي•تغطي•اأهداف•

اال�صتطالع.

�ختيار �لعينة:. 2
مت•اختيار•العينة•با�صتخدام•اال�صل�ب•العيني•متعدد•املراحل•بعد•تق�صيم•العينة•الكلية•اإىل•طبقتني•)ال�صفة•الغربية•وقطاع•غزة(•
وفقا•لنتائج•التعداد•العام•لل�صكان•وامل�صاكن•2007•الذي•نفذه•اجلهاز•املركزي•لالإح�صاء•الفل�صطيني،•بعد•ذلك•مت•ت�زيع•
حجم•العينة•على•املحافظات•ليعك�ص•ال�زن•احلقيقي•لكل•منها،•ومن•ثم•اختيار•التجمعات•ال�صكانية•لكل•حمافظة•اعتمادا•على•
نتائج•التعداد•العام•لل�صكان•وامل�صاكن،•ويف•كل•جتمع•مت•اختيار•بل�ك•اأو•بل�كني•ب�صكل•ع�ص�ائي•ليتم•العمل•فيها،•ومت•اختيار•
املتخ�ص�ص•يف• ا�صتخدام•اجلدول• املنزل•فقد•مت• اأما•داخل• املنتظمة.• الع�ص�ائية• العينة• با�صتخدام• البل�كات• املنازل•يف•هذه•

اختيار•العينات•Kish•الختيار•اأفراد•العينة.

جمع �لبيانات. 3
عمل•يف•اإجراء•هذا•البحث•،•باحث�ن•ميداني�ن•ممن•لديهم•خربة•ط�يلة•يف•البح�ث•امليدانية،•حيث•خ�صع•ه�ؤالء•الباحث�ن•يف•

ور�صات•عمل•متخ�ص�صة•ناق�صت•اأهداف•اال�صتطالع•ومنهجية•العمل•واال�صتمارة،•وكان•ذلك•بالتعاون•مع•اأمان.

�الإختبار �لقبلي لالإ�ستمارة:. 4
مت•اإجراء•اختبار•قبلي•لال�صتمارة•على•عينة•حجمها•25•للتاأكد•من•�صالحيتها•قبل•التنفيذ،•مما•مكن•من•اإجراء•التعديالت•

الالزمة•ا�صتنادا•اإىل•هذا•االختبار.

�إدخال وحتليل �لبيانات:. 5
مت•اإدخال•وحتليل•البيانات•من•خالل•برنامج•التحليل•االإح�صائي•SPSS•بعد•اإجراء•املراجعة•واملعاجلة•الكاملة•لهذه•البيانات.

نتائج �إ�ستطالع �لر�أي �لعام حول �لف�ساد ومكافحته لعام 2014

�لف�ساد يف موؤ�س�سات �ل�سلطة وفقًا لر�أي �مل�ستطلعني:. 1
يتناول•هذا•الق�صم•قيا�ص•مدى•اإعتقاد•اجلمه�ر•الفل�صطيني•ب�ج�د•ف�صاد•يف•م�ؤ�ص�صات•ال�صلطة•ال�طنية،••وانت�صاره•يف•�صف�ف•

امل�اطنني.

1 – 1: �الإعتقاد بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية:

يعتقد•%85•من•املبح�ثني•ب�ج�د•ف�صاد•يف•م�ؤ�ص�صات•ال�صلطة•)%90•يف•ال�صفة•الغربية،•و•%77•يف•قطاع•غزة(•،•بينما•
%12•منهم•ال•يعتقدون•ذلك.•و•%3•منهم•ال•يعرف�ن•بذلك.•وباملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالعات•اأمان•عام•2012،•جاءت•

ن�صبة•من•يعتقدون•ب�ج�د•ف�صاد•مرتفعة•قليال،•حيث•بلغت•84%،•

جدول ) 1 -1(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%85.3%76.9%90.3نعم

%11.5%18.9%7.1ال

%3.2%4.2%2.7ال•اأعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )1-1(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينينة ح�سب انطباع املواطنني 2014

85.3%

11.5%

3.2%
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1 – 2: م�ستوى �لف�ساد يف موؤ�س�سات �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية:

وفيما•يتعلق•مب�صت�ى•الف�صاد•يف•م�ؤ�ص�صات•ال�صلطة•براأي•الذين•يعتقدون•بذلك،•اأ�صار•%80•منهم•بان•م�صت�ى•الف�صاد•كبري•
)•%86•يف•ال�صفة•الغربية،•%69•يف•قطاع•غزة(•بينما•يرى•%20•منهم•انه•�صغري•)•%14•يف•ال�صفة•الغربية،•32%•
اأن•م�صت�ى• اأن•هناك•ارتفاع•وا�صح•بن�صبة•من•يعتقدون• 2013•يتبني• اإ�صتطالع•عام• يف•قطاع•غزة(.••وباملقارنة•مع•نتائج•

الف�صاد•كبري•يف•م�ؤ�ص�صات•ال�صلطة،•حيث•بلغت•الن�صبة•يف•ذلك•ال�قت•67%

جدول ) 1 -2(: م�ستوى الف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%79.9%68.5%85.7كبري

%20.1%31.5%14.3�صغري

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل ) 1 -2(: م�ستوى الف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وفقاً لراأي امل�ستطلعني

79.9%

20.1%

1 -3: وجود ف�ساد يف �لتوظيف يف �لقطاع �لعام �لفل�سطيني:

براأي•ممن•يعتقدون•ب�ج�د•ف�صاد•يف•م�ؤ�ص�صات•ال�صلطة•ال�طنية•الف�صطينية•،•يعتقد•%94•منهم•ان•الف�صاد•م�ج�د•يف•الت�ظيف•
يف•القطاع•العام•)%97•يف•ال�صفة•الغربية،•%87•يف•قطاع•غزة(•بينما•%6•ال•يعتقدون•ذلك.

•جدول ) 1 -3(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف التوظيف يف القطاع العام وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%93.5%87.0%96.8نعم

%6.4%13.0%3.1ال

%0.1%0%0.1ال•اأعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل ) 1 -3(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف التوظيف يف القطاع العام وفقاً لراأي امل�ستطلعني

93.5%

6.4%
0.1%

1-4: �لقطاع �الأكرث تعر�سا للف�ساد:

ال�صفة•مرتفعة•جدا•)74%(• الن�صبة•يف• وجاءت• ف�صادا،• القطاعات• اأكرث• املبح�ثني• %61•من• براأي• العام• القطاع• يعترب•
مقارنة•مع•قطاع•غزة•)%39(،•وباملقارنة•مع•ا�صتطالع•امان•لعام•2013•ظهر•ارتفاعا•وا�صحا•بن�صبة•من•يعتقدون•بذلك•

حيث•كانت•الن�صبة•53%•،•

يلي•ذلك•القطاع•اخلا�ص•باإعتقاد•%23•من•املبح�ثني•)•%19•يف•ال�صفة•الغربية،•%30•يف•قطاع•غزة(•.•واظهرت•نتائج•
كانت• 2013•حيث• عام• اإ�صتطالع• مع• باملقارنة• للف�صاد• القطاع•اخلا�ص• تعر�ص• املبح�ثني•ح�ل• راأي• انخفا�صا•يف• الدرا�صة•

الن�صبة•يف•ذلك•ال�قت•28%.•

يف•حني•جاء•القطاع•االأهلي•يف•املرتبة•االأخرية•ح�صب•اأعتقاد•%16•من•املبح�ثني•)•%7•يف•ال�صفة•الغربية،•%31•يف•قطاع•
غزة(.
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جدول ) 1 -4(: القطاع االأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربيةالقطاع

%60.8%38.8%74.0القطاع•العام

%23.3%30.2%19.1القطاع•اخلا�ص

%15.9%31.1%6.9القطاع•االأهلي

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل ) 1 -4(: القطاع االأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني وفقاً لراأي امل�ستطلعني

15.9%
23.3%

60.8%

�لقطاع �الأهلي�لقطاع �خلا�س�لقطاع �لعام

1 -5: �ملوؤ�س�سات �لعامة �الأكرث تعر�سا للف�ساد:

ارتفاعا• ،•وظهر• %24•من•املبح�ثني• للف�صاد•براأي• العامة•عر�صة• امل�ؤ�ص�صات• اأكرث• ال�زارات•هي• اأن• •، الدرا�صة• نتائج• بينت•
وا�صحا•يف•ال�صفة•عن•القطاع•بن�صبة•%32•(•%16•يف•ال�صفة•الغربية••مقارنة•ب•%17•يف•قطاع•غزة•(.•يليها•باملرتبة•
م�ؤ�ص�صة• .اأما• %22•يف•قطاع•غزة(• مقارنة•ب• الغربية• ال�صفة• منهم•)%24•يف• •23% باإعتقاد• االأمنية• االأجهزة• الثانية•
الرئا�صة•فقد•جاءت•باملرتبة•الثالثة•ح�صب•%22•من•املبح�ثني•)•%18•يف•ال�صفة•الغربية•مقارنة•ب•%25•يف•قطاع•غزة(،•
يف•حني•احتلت•النيابة•العامة•والهيئات•املحلية•املرتبة•الرابعة•يف•جمال•امل�ؤ�ص�صات•الكرث•عر�صة•للف�صاد•ح�صب•ما•افاد•به•9%•

من•املبح�ثني•لكل•منهما.•اأما•املحاكم•وجمل�ص•ال�زراء•فقد•جاءت•يف•املرتبة•ال�صاد�صة•يف•جمال•الف�صاد•بن�صبة•7%.•

جدول ) 5 -1(: املوؤ�س�سات العامة االأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربيةالقطاع

%24.4%16.6%32.2ال�زارات

%23.0%22.2%24.0االأجهزة•االأمنية

%21.6%25.2%18.0م�ؤ�ص�صة•الرئا�صة

%9.0%9.9%8.1النيابة•العامة

%8.5%11.0%5.9الهيئات•املحلية

%7.0%8.1%5.8املحاكم

%6.5%7.0%6.0جمل�ص•ال�زراء

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل ) 5 -1(: املوؤ�س�سات العامة االأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني وفقاً لراأي امل�ستطلعني

24.4% 23.0% 21.6%

9.0% 8.5% 7.0% 6.5%

�لوز�ر�ت �الأجهزة 
�الأمنية

موؤ�س�سة 
�لرئا�سة

�لنيابة 
�لعامة

�لهيئات 
�ملحلية

�ملحاكم جمل�س 
�لوزر�ء

1 -6: �لوز�ر�ت و�لهيئات �الأكرث تعر�سا للف�ساد:

اعترب%30•من•املبح�ثني،•اأن•وزارة•املالية•تعترب•ال�زارة•االأكرث•عر�صة•للف�صاد•،•)•%31•يف•ال�صفة•الغربية،•%29•يف•قطاع•
غزة(،.•بينما•جاءت•وزارة•ال�ص�ؤون•االإجتماعية•باملرتبة•الثانية•ح�صب•اعتقاد•%20(•،•%24•يف•ال�صفة•،•%27•يف•قطاع•
غزة(•،•اأما•وزارة•ال�صحة•فقد•جاءت•باملرتبة•الثالثة•ح�صب•اإعتقاد•%18•من•املبح�ثني•)%20•يف•ال�صفة•الغربية،•16%•
%12•يف•ال�صفة• %11•من•املبح�ثني•)• اأفاد•به• يف•قطاع•غزة(،•اأما•وزارة•االأوقاف•فقد•اإحتلت•املرتبة•الرابعة•ح�صب•ما•
الغربية،%10•يف•قطاع•غزة(.•يف•حني•اإعترب•%8•من•املبح�ثني•اأن•وزارة•الرتبية•والتعليم•جاءت•يف•املرتبة•اخلام�صة•)•9%•
يف•ال�صفة•الغربية،•%6•يف•القطاع(،•وجاءت•وزارة•النقل•وامل�ا�صالت•يف•الرتتيب•ال�صاد�ص•براأي•%6•منهم•)•%5•يف•ال�صفة•
%4•من•املبح�ثني• %7•يف•قطاع•غزة(،•اأما•�صلطة•املياه•فقد•جاءت•يف•املرتبة•ال�صابعة•ح�صب•ما•ا�صار•اإىل•ذلك• الغربية،•

)%3•يف•ال�صفة•الغربية،•%4•يف•قطاع•غزة(.
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جدول ) 6-1(: الوزارات االأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربيةالقطاع

%29.6%28.7%30.6وزارة•املالية

%23.5%27.1%19.9وزارة•ال�ص�ؤون•االإجتماعية

%18.4%16.4%20.4وزارة•ال�صحة

%11.1%10.3%11.8وزارة•االأوقاف

%7.5%6.3%8.8وزارة•الرتبية•والتعليم

%6.2%7.1%5.3وزارة•النقل•وامل�ا�صالت

%3.7%4.1%3.2�صلطة•املياه

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )1-6(: الوزارات االأكرث تعر�سا للف�ساد وفقاً لراأي امل�ستطلعني

29.6%
23.5%

18.4%
11.1%

7.5% 6.1% 3.6%

وز�رة �ملالية وز�رة 
�ل�سوؤون 

�الإجتماعية

وز�رة 
�ل�سحة

وز�رة 
�الأوقاف

وز�رة 
�لرتبية 
و�لتعليم

وز�رة �لنقل 
و�ملو��سالت

�سلطة �ملياه

هيئة مكافحة �لف�ساد:. 2
تعترب•ا�صتالم•ومتابعة•ق�صايا•الف�صاد•من•املهام•االأ�صا�صية•لهيئة•مكافحة•الف�صاد•وذلك•مب�جب•قان�ن•مكافحة•الف�صاد•لعام•
2010.•ويتناول•هذا•الق�صم•من•الدرا�صة•قيا�ص•امل�ؤ�صرات•املتعلقة•بهيئة•مكافحة•الف�صاد،•من•حيث•اإعتقاد•اجلمه�ر•بابالغ•

الهيئة•عن•حاالت•الف�صاد•ودرجة•اإ�صتقالليتها•يف•عملها•بعيدا•عن•اأي•تدخالت•ت�ؤثر•على•قراراتها•و�صري•عملها.

2-1: �الإبالغ عن حاالت �لف�ساد:

اأظهرت•نتائج•الدرا�صة•اأن•%32•من•املبح�ثني•يعتقدون•اأن•امل�اطنني•يق�م�ن•باإبالغ•هيئة•مكافحة•الف�صاد•عن•حاالت•ا�صتباه•
ب�ج�د•الف�صاد•)%40•يف•ال�صفة•الغربية،•%18•يف•قطاع•غزة(•مقابل•%63•منهم•ال•يعتقدون•ذلك،•بينما•%5•منهم•ال•
يعرف�ن.•وباملقارنة•مع•ا�صتطالع•امان•لعام•2013•ظهر•انخفا�ص•كبري•يف•ن�صبة•الذين•يعتقدون•بذلك،•حيث•كانت••)50%(،•

ويف•عام•2012•كانت•)39%(.

جدول ) 2 -1(: االإبالغ عن حاالت الف�ساد وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%32.0%18.0%40.3نعم

%62.7%78.4%53.3ال

%5.3%3.6%6.4ال•اأعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )2-1(: االإبالغ عن حاالت الف�ساد وفقاً لراأي امل�ستطلعني

62.7%

5.3%

32%

2-2: حماوالت �لنيل من �إ�ستقاللية هيئة مكافحة �لف�ساد يف عملها:

وفيما•يتعلق•باإ�صتقاللية•عمل•هيئة•مكافحة•الف�صاد،•بينت•الدرا�صة•اأن•%47•من•املبح�ثني•يعتقدون•باأن•اأطرافا•من•خارج•
الهيئة•حتاول•اأن•ت�ؤثر•على•ا�صتقالليتها•وقراراتها•)•%52•يف•ال�صفة•الغربية،•%37•يف•قطاع•غزة(،•بينما•%45•منهم•
اأعرف.•وباملقارنة•مع• اأجاب�ا•ال• %53•يف•قطاع•غزة(،•و%9•من•املبح�ثني• الغربية،• ال•يعتقدون•ذلك•)%40•يف•ال�صفة•
ا�صتطالع•عام•2013•ظهر•انخفا�صا•يف•ن�صبة•من•يعتقدون•بتدخل•اأطرافا•من•خارج•الهيئة•يف•قراراتها،•حيث•كانت•الن�صبة•

)%50(،•بينما•ظهر•ارتفاع•كبري•مقارنة•مع•عام•2012•حيث•كانت•الن�صبة•)%36(•عام•.
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جدول) 2 – 2(: حماوالت النيل من اإ�ستقاللية هيئة مكافحة الف�ساد يف عملها وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%46.6%37.1%52.3نعم

%44.5%52.7%39.5ال

%8.9%10.2%8.1الاعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )2-2(: حماوالت النيل من اإ�ستقاللية هيئة مكافحة الف�ساد يف عملها بح�سب انطباع املواطنني عام 2014

44.5%

8.9%

46.6%

2-3: �جلهات �لتي حتاول �لتدخل يف عمل هيئة مكافحة �لف�ساد ح�سب ر�أي �مل�ستطلعني 2014:

اأما•بخ�ص��ص•اجلهات•االأكرث•تدخال•يف•عمل•الهيئة،•اأ�صار•)%34(•ممن•ال•يعتقدون•باإ�صتقاللية•عمل•هيئة•مكافحة•الف�صاد،•
اإىل•اأن•اأكرث•اجلهات•تدخال•يف•عمل•الهيئة•هي•مكتب•الرئي�ص•)•%29•يف•ال�صفة•الغربية،•%39•يف•قطاع•غزة(،•وباملقارنة•
بعام• مقارنة• قليال• وارتفاعا• •، •)16%( كانت• حيث• امل�ؤ�صر• هذا• ن�صبة• يف• وا�صح• ارتفاع• ظهر• •2013 اأمان• ا�صتطالع• مع•
%10•يف•قطاع•غزة(• و• الغربية• ال�صفة• %34•)%22•يف• بن�صبة• االأمنية• االأجهزة• يليها• 2012•حيث•كانت•)32%(.•
وباملقارنة•مع•ا�صتطالع•امان•2013•بلغت•الن�صبة•%19•و%23•عام•2012.•بينما•يرى•%21•منهم•اأن•جمل�ص•ال�زاراء•
الن�صبة• وكانت• قطاع•غزة(،• %20•يف• الغربية،• ال�صفة• الف�صاد•)%22•يف• مكافحة• هيئة• تدخال•يف•عمل• االأكرث• وال�زراء•
اأن•قادة•االأحزاب•هم•االأكرث•تدخال• %13•يعتقدون• اأن• 2012.•يف•حني• %20•عام• 2013•و• %15•يف•ا�صتطالع•عام•
)•%6•يف•ال�صفة•الغربية•،•%20•يف•قطاع•غزة(،•وباملقارنة•مع•ا�صتطالع•امان•2013•جاءت•الن�صبة•%12•و%9•عام•
2012.•بينما•اإعترب•%6•اأنه•املجل�ص•الت�صريعي•)•%3•يف•ال�صفة•الغربية،•%9•يف•قطاع•غزة(،•وباملقارنة•مع•ا�صتطالع•
2013•ح�صل•انخفا�صا•كبريا•يف•الن�صبة•حيث•و�صلت•اإىل•%24•و•%8•عام•2012.•اأما•%3•منهم•يعتقدون•اأن•اجلهة•
الن�صبة•منخف�صة• %1•يف•قطاع•غزة(.•وكانت• الغربية،• ال�صفة• %6•يف• •( البلديات• وروؤ�صاء• املحافظ�ن• االأكرث•تدخال•هم•

)%14(•باملقارنة•مع•ا�صتطالع•2013•،يف•حني•جاءت•الن�صبة•%9•عام•2012

جدول )2 – 3(: اجلهات االأكرث تدخال يف عمل هيئة مكافحة الف�ساد وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربيةاجلهة

%34.4%39.3%29.4مكتب•الرئي�ص

%22.2%10.4%33.8االأجهزة•االأمنية

%20.8%19.8%21.7رئا�صة•ال�زراء•وال�زراء

%13.0%19.9%6.1قادة•اأالأحزاب

%6.3%9.4%3.4اأع�صاء•املجل�ص•الت�صريعي

%3.3%1.2%5.6املحافظ�ن•وروؤ�صاء•البلديات

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل ) 2-3(: اجلهات االأكرث تدخال يف عمل الهيئة وفقاً لراأي امل�ستطلعني

34.4%

22.2% 20.8%

13.0%
6.3%

3.3%

�ملحافظون 
وروؤ�ساء 
�لبلديات

�أع�ساء 
�ملجل�س 

�لت�سريعي

قادة 
�أالأحز�ب

رئا�سة 
�لوزر�ء 
و�لوزر�ء

�الأجهزة 
�الأمنية

مكتب 
�لرئي�س

��سكال �لف�ساد �الأكرث �نت�سار�:. 3
يتناول•الق�صم•الثالث•من•الدرا�صة•قيا�ص•راأي•املبح�ثني•ح�ل•اأ�صكال•الف�صاد•االأكرث•اإنت�صارا•يف•القطاع•احلك�مي•والقطاع•االأهلي•
امل�صالح• على• العام• املال• اإهدار• العامة،• اخلدمات• تقدمي• واملحاباة•يف• واملح�ص�بية• ال��صاطة• •: وتت�صمن• • اخلا�ص،• والقطاع•

اخلا�صة،•اإ�صتخدام•امل�ارد•واملتتلكات•العامة•الأغرا�ص•�صخ�صية،•التك�صب•من•ال�ظيفة•العامة،•الر�ص�ة.

3-1: �أ�سكال �لف�ساد �الأكرث �إنت�سار� يف �لقطاع �حلكومي:

اأكرث•ا�صكال•الف�صاد•انت�صارا•يف•القطاع•احلك�مي•هي•ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•يف•الت�ظيف• اأن• اإىل• %29•من•املبح�ثني• اأ�صار•
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)%26•يف•ال�صفة•الغربية،•%32•يف•قطاع•غزة(•،•يليها•ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•يف•تقدمي•اخلدمات•باملرتبة•الثانية•
بن�صبة•%23)%17•يف•ال�صفة•الغربية،•%12•يف•قطاع•غزة(،•وباملرتبة•الثالثة•جاءت•ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•يف•
التعينات•والرتقيات•بن�صبة•%15•)وجاءت•الن�صبة•مت�صاوية•يف•ال�صفة•والقطاع(،•بينما•%13•من•املبح�ثني•قال�ا•ان•الر�ص�ة•
مقابل•تقدمي•اخلدمة•العامة•اأو•احل�ص�ل•على•منفعة•بدون•وجه•حق•هي•االأكرث•اإنت�صارا•)•%15•يف•ال�صفة•الغربية،•11%•
يف•قطاع•غزة(.•يف•حني•يرى•%10•منهم•انها•ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•يف•العطاءات•والتعاقد•مع•امل�ردين•)•%8•يف•ال�صفة•
الغربية،•%13•يف•قطاع•غزة(•.اما•%9•منهم•اأنها•قال�ا•اأنها•ا�صتخدام•امل�صادر•واملمتكات•العامة•الأغرا�ص•�صخ�صية••مثل•
)�صيارة•حك�مية،•تلف�ن•حك�مي،•...(•)%7•يف•ال�صفة•الغربية،%10•يف•قطاع•غزة(.•واأفاد•%7•من•املبح�ثني•اأن•التك�صب•
من•ال�ظيفة•العامة•مثل:•)احل�ص�ل•على•رخ�ص•ووكاالت•اأو•ارا�ص•حك�مية•بدون•وجه•حق(•هي•االأكرث•اإنت�صارا•)%5 •يف•

ال�صفة•الغربية،•%8•يف•قطاع•غزة(.•

جدول )3 – 1(: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع احلكومي بح�سب انطباع املواطنني 2014 

ال�صفة•�صكل•الف�صاد
املجم�عقطاع•غزةالغربية

%29.4%32.3%26.4ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•يف•الت�ظيف

%17.2%11.8%22.7ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•يف•تقدمي•اخلدمات

%14.9%14.5%15.3ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•يف•التعينات•والرتقيات

%12.9%10.5%15.3الر�ص�ة•مقابل•تقدمي•اخلدمة•اأو•احل�ص�ل•على•منفعة•دون•وجه•حق

%10.3%12.7%8.1ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•يف•العطاءات•والتعاقد•مع•امل�ردين

%8.6%10.0%7.1ا�صتخدام•امل�صادر•واملمتكات•العامة•الأغرا�ص•�صخ�صية•

%6.7%8.2%5.1التك�صب•من•ال�ظيفة•العم�مية•

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )3- 1(: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع احلكومي وفقاً لراأي امل�ستطلعني

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

�لو��سطة و�ملح�سوبية يف �لتوظيف

�لو��سطة و�ملح�سوبية و�ملحاباة يف تقدمي �خلدمات

�لو��سطة و�ملح�سوبية و�ملحاباة يف �لتعينات و�لرتقيات

�لر�سوة مقابل تقدمي �خلدمة �أو �حل�سول على منفعة دون 
وجه حق

�لو��سطة و�ملح�سوبية و�ملحاباة يف �لتعينات و�لرتقيات

��ستخد�م �مل�سادر و�ملمتكات �لعامة الأغر��س �سخ�سية 

�لتك�سب من �لوظيفة �لعمومية 

3-2: �أ�سكال �لف�ساد �الأكرث �إنت�سار� يف �لقطاع �الأهلي:

ال�ا�صطة• اأن• اإىل• اأ�صاروا• املبح�ثني• من• •26% اأن• الدرا�صة• نتائج• اأظهرت• االأهلي،• القطاع• يف• الف�صاد• باأ�صكال• يتعلق• فيما•
القطاع• يف• مرتفعة• الن�صبة• وجاءت• القطاع،• هذا• يف• الف�صاد• اأ�صكال• اأبرز• هي• لل�ظائف• التعيينات• يف• واملحاباة• واملح�ص�بية•
باملقارنة•مع•ال�صفة•حيث•بلغت•)%20•يف•ال�صفة•الغربية،•%32•يف•قطاع•غزة(.•وجاءت•الن�صبة•مت�صاوية•)%22(•لكل•
ال��صاطة• اأن• راأوا• •13% بينما• اأخرى.• والر�ص�ة•من•جهة• تقدمي•اخلدمات•من•جهة• واملحاباة•يف• واملح�ص�بية• ال�ا�صطة• من•
يتعلق• اما•ما• والقطاع.• ال�صفة• تقريبا•يف• الن�صبة•مت�صاوية• امل�ردين•وجاءت• والتعاقد•مع• العطاءات• واملحاباة•يف• واملح�ص�بية•
باإ�صتخدام•م�ارد•وممتلكات•امل�ؤ�ص�صة•الأغرا�ص•�صخ�صية•اأو•اإنتخابية•فقد•افاد•%10•بذلك•)%10•يف•ال�صفة•الغربية•،•9%•
يف•قطاع•غزة(•،•واأ�صار•%8•اإىل•عدم•قيام•القطاع•االأهلي•بن�صر•معل�مات•للم�اطنني•ح�ل•ن�صاطاته•وبراجمه•)%7•يف•ال�صفة•

،•%8•يف•القطاع(.

جدول )3 – 2(: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع االأهلي بح�سب انطباع املواطنني 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية�صكل•الف�صاد

%25.8%31.8%19.7ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباه••يف•الت�ظيف•

%21.6%13.9%29.3ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباه••يف•تقدمي•اخلدمات•

%22.0%23.5%20.4الر�ص�ة

%13.3%13.7%13.0ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•يف•العطاءات•والتعاقد•مع•امل�ردين

%9.6%9.0%10.3ا�صتخدام•م�ارد•وممتلكات•امل�ؤ�ص�صة•الأغرا�ص•�صخ�صية•اأوانتخابية

عدم•قيام•القطاع•االأهلي•بن�صر•معل�مات•للم�اطنني•ح�ل•ن�صاطاته•
%7.7%8.1%7.3وبراجمه•

%100.0%100.0%100.0املجم�ع
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�سكل )3 – 2(: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع االأهلي بح�سب انطباع املواطنني 2014

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

�لو��سطة و�ملح�سوبية و�ملحاباه  يف �لتوظيف

�لو��سطة و�ملح�سوبية و�ملحاباه  يف تقدمي �خلدمات 

�لر�سوة

�لو��سطة و�ملح�سوبية و�ملحاباة يف �لعطاء�ت و�لتعاقد 
مع �ملوردين

��ستخد�م مو�رد وممتلكات �ملوؤ�س�سة الأغر��س �سخ�سية 
�أو�نتخابية

عدم قيام �لقطاع �الأهلي بن�سر معلومات للمو�طنني 
حول ن�ساطاته وبر�جمه 

3-3: ��سكال �لف�ساد �الأكرث �نت�سار� يف �لقطاع �خلا�س:

فيما•يتعلق•با�صكال•الف�صاد•االأكرث•انت�صارا•يف•القطاع•اخلا�ص،•اأظهرت•نتائج•الدرا�صة•اأن•ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•يف•
التعيينات•لل�ظائف•تعترب•براأي•%38•من•املبح�ثني•انها•اأكرث•ا�صكال•الف�صاد•اإنت�صارا•يف•القطاع•اخلا�ص•)%30•يف•ال�صفة•
الغربية،•%46•يف•قطاع•غزة(،•وكانت•الن�صبة•مرتفعة•)%22(•باملقارنة•مع•اإ�صتطالع•عام•2013•،••بينما•جاءت•مت�صاوية•
مع•نتائج•ا�صتطالع•عام•2012.•يليها•باملرتبة•الثانية•،•ح�صب•%29•من•املبح�ثني•ال��صاطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•يف•تقدمي•
واأ�صار• •.2012 2013،•و•)%16(•عام• الن�صبة•)%32(•عام• %29•يف•القطاع(،•وكانت• اخلدمات•)%28•ال�صفة،•
%15•منهم•اإىل•دفع•ر�ص�ة•للمتنفذين•بالقطاع•العام•)•للح�ص�ل•على•رخ�ص•واذونات•وعطاءات•بدون•وجه•حق•اأو•التهرب•
الن�صبة•)20%(• وكانت• %11•يف•قطاع•غزة(.• الغربية،• ال�صفة• الف�صاد،•)%20•يف• اأ�صكال• اأحد• باعتبارها• ال�صريبي(•
عام•2013•و•)%19(•عام•2012•،•واأ�صار•%10•من•املبح�ثني•اإىل•تخ�صي�ص•مكافاآت•كبرية•الأع�صاء•جمل�ص•االإدارة•
)%13•يف•ال�صفة•الغربية،•%6•يف•قطاع•غزة(،•وجاءت•الن�صبة•منخف�صة•باملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع•عام•2103•حيث•
بلغت•)15%(•و•)%18(•عام•2012.•اأما•اإ�صتخدام•م�ارد•ال�صركة•الأغرا�ص•خا�صة•)•�صيارة•ال�صركة،•تلف�ن،•...(•فقد•
جاءت•يف•املرتبة•االأخرية•بن�صبة•%9•باعتبارها•�صكال•من•اأ�صكال•الف�صاد•يف•هذا•القطاع•)%9•يف•ال�صفة•الغربية،•%8•يف•

قطاع•غزة(.•وكانت•الن�صبة•)%15(•عام•2013•و•)%10(•عام•2012.

جدول )3 – 3(: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع اخلا�ص بح�سب انطباع املواطنني 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية�صكل•الف�صاد

%38.1%46.1%30.1ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•يف•التعينات•لل�ظائف

%28.7%29.1%28.3ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•يف•تقدمي•اخلدمات

%15.2%11.0%19.5دفع•ر�ص�ة•للمتنفذين•يف•القطاع•العام

%9.6%6.0%13.1تخ�صي�ص•مكافاآت•كبرية•الأع�صاء•جمل�ص•االإدارة

%8.4%7.8%9.0ا�صتخدام•م�ارد•ال�صركة•الأغرا�ص•�صخ�صية

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )3 – 3(: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع اخلا�ص بح�سب انطباع املواطنني 2014

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

�لو��سطة و�ملح�سوبية و�ملحاباة يف �لتعينات للوظائف

�لو��سطة و�ملح�سوبية و�ملحاباة يف تقدمي �خلدمات

دفع ر�سوة للمتنفذين يف �لقطاع �لعام

تخ�سي�س مكافاآت كبرية الأع�ساء جمل�س �الإد�رة

��ستخد�م مو�رد �ل�سركة الأغر��س �سخ�سية

�لف�ساد يف �خلدمات �لعامة وفقًا لر�أي �مل�ستطلعني:. 4
با�صتخدام• املتعلقة• امل�ؤ�صرات• قيا�ص• مت• حيث• للف�صاد،• جماال• االأكرث• العامة• اخلدمات• الدرا�صة• من• الق�صم• هذا• ي�صتعر�ص•
املبح�ثني•الأي•�صكل•من•اأ�صكال•الف�صاد•للح�ص�ل•على•اإحدى•اخلدمات•العامة،•واأي•من•هذه•اخلدمات•تعترب•اأكرث•جماال•للف�صاد••

،•اأ�صافة•اإىل•اإمكانية•ح�ص�ل•امل�اطنني••على•املعل�مات•ب�صه�لة•وي�صر.

4 - 1: �خلدمات �الأكرث جماال للف�ساد :

اإىل•ت�زيع•امل�صاعدات•العينية•واملالية• %40•من•املبح�ثني• اأ�صار• اأكرث•اخلدمات•التي•يت�فر•فيها•جماال•للف�صاد،• بخ�ص��ص•
ال�صفة• %28•يف• •( •، ال�صحية• %28•منهم•اخلدمات• وبن�صبة• يليها• الغربية،%45•يف•قطاع•غزة(.• ال�صفة• )%35•يف•
الغربية،•%18•يف•قطاع•غزة(.•بينما•اعترب•%11•من•املبح�ثني•اخلدمات•العامة•)•املياه•والكهرباء•واالإت�صاالت(•االأكرث•
جماال•للف�صاد•)وجاءت•الن�صبة•مت�صاوية•يف•كل•من•ال�صفة•الغربية•وقطاع•غزة(.•كذلك•فاإن•%10•من•املبح�ثني•يعتقدون•بان•
جمال•الف�صاد•مت�فر•يف•اجلمارك•وال�صريبة•)•%11•يف•ال�صفة•الغربية،•%9•يف•قطاع•غزة(،••بينما•يرى•%9•منهم•انها•
مت�فرة•يف•خدمات•التعليم•)%10•يف•ال�صفة•الغربية،•%8•يف•قطاع•غزة(.•ويف•املرتبة•االأخرية•جاءت•خدمات•املعامالت•

املدنية•)•اجل�ازات•واله�يات•طلبات•مل•ال�صمل•...(•بن�صبة•%5•)•%8•يف•ال�صفة•الغربية،•%10•يف•قطاع•غزة(.
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جدول )4 – 1(: اخلدمات االأكرث جماال للف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربيةاخلدمة

%40.0%44.7%35.3ت�زيع•امل�صاعدات•العينية•واملالية

%22.7%17.9%27.4اخلدمات•ال�صحية

%11.0%11.1%11.0اخلدمات•العامة•)•املياه•والكهرباء•واالإت�صاالت(

%9.8%8.8%10.8اجلمارك•وال�صريبة

%8.8%7.5%10.1التعليم

%7.7%10.0%5.4املعامالت•املدنية•)اجل�ازات،•اله�يات،•مل•ال�صمل(

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )4 – 1(: اخلدمات االأكرث جماال للف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2014

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

توزيع �مل�ساعد�ت �لعينية و�ملالية

�خلدمات �ل�سحية

�خلدمات �لعامة ) �ملياه و�لكهرباء و�الإت�ساالت(

�جلمارك و�ل�سريبة

�لتعليم

�ملعامالت �ملدنية )�جلو�ز�ت، �لهويات، مل �ل�سمل(

�لو��سطة يف �حل�سول على �خلدمات:. 5
يتناول•هذا•اجلزء•من•الدرا�صة•قيا�ص•امل�ؤ�صرات•املتعلقة•بال�ا�صطة•يف•احل�ص�ل•على•اخلدمات،•وا�صباب•اللج�ء•لطلبها•ومدى•

م�صاعدتها•يف•احل�ص�ل•على•اخلدمة•ومدى•متكن•امل�اطنني•من•ال��ص�ل•اإىل•معل�مات•ال�صجالت•ب�صه�لة.

5-1: طلب و��سطة للح�سول على �خلدمة:

بينت•نتائج•الدرا�صة،•اأن•%34•من•املبح�ثني•طلب�ا•وا�صطة•اأو•م�صاعدة•اأحد•االأطراف•للح�ص�ل•على•اخلدمة•)%32•يف•
عام• •)90%( الن�صبة• وكانت• ذلك.• يطلب�ا• باأنهم•مل• اأجاب�ا• منهم• •66% مقابل• غزة(• قطاع• %39•يف• الغربية،• ال�صفة•

.2013

جدول)5-1(: طلب وا�سطة للح�سول على اخلدمة وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%34.5%39.3%31.6نعم

%65.5%60.7%68.4ال

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل)5-1(: طلب وا�سطة للح�سول على اخلدمة وفقاً لراأي امل�ستطلعني

65.5%

34.5%

5-2: ��سباب طلب �لو��سطة:

وحمدودية• االإقت�صادية• االأو�صاع• تردي• اإىل• يع�د• ال�صبب• اأن• اإىل• اخلدمة• على• للح�ص�ل• وا�صطة• طلب�ا• %25•ممن• ا�صار•
الفر�ص،•وجاءت•الن�صبة•مت�صاوية•يف•كل•من•ال�صفة•الغربية•وقطاع•غزة.•بينما•افاد•%23•منهم•اإىل•اأنهم•جل�ؤوا•اإىل•ال�ا�صطة•
باعتبارها•م�صاعدة•تقدم•للم�اطن•املحتاج•اإليها•)•%26•يف•ال�صفة•الغربية،%18•يف•قطاع•غزة(•.•كذلك•فاإن•%17•منهم••
اأجاب�ا•باأن•ال�صبب•يع�د•اإىل•احل�ص�ل•على•اخلدمة•دون•اتباع•االإجراءات•البريوقراطية•)%16•يف•ال�صفة•الغربية،%19•يف•
قطاع•غزة(.•اأما•�صبب•اخل�ف•من•ان•ياأخذ•اخلدمة•�صخ�ص•اأخر•غري•م�صتحق•لها•ب�صبب•الف�صاد•ا�صار•%14•منهم•اإىل•ذلك.•
وجاءت•الن�صبة•مت�صاوية•يف•كل•من•ال�صفة•الغربية•وقطاع•غزة.•بينما•افاد•%12•منهم•اإىل•ان•ال�صبب•يف•ذلك•يع�د•لعدم•الثقة•
بنزاهة•مقدمي•اخلدمات•)%11•يف•ال�صفة•الغربية،•%13•يف•قطاع•غزة(،•يف•حني•اعترب•%9•منهم•اأن•ال�صبب•يع�د•اإىل•

ثقافة•امل�اطن•الفل�صطيني•الذي•ال•يرى•خطاأ•باللج�ء•لل�ا�صطة•)•%8•يف•ال�صفة•الغربية،•%11•يف•قطاع•غزة(.•
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جدول)5-2(: اأ�سباب اللجوء اإىل الوا�سطة وفقاً لراأي امل�ستطلعني 

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربيةال�صبب

%25.2%25.3%25.2تردي•االأو�صاع•االقت�صادية•وحمدودية•الفر�ص•لل�ظائف

%22.6%18.0%26.1باعتبارها•م�صاعدة•تقدم•للم�اطن•ولي�ص•جرمية

%17.2%19.1%15.8اإخت�صار•االجراءات•البريوقراطية•الط�يلة

%14.1%14.0%14.1املناف�صة•غري•العادلة

%11.7%12.9%10.7عدم•الثقة•بنزاهة•امل�ص�ؤولني•عن•القرار

%9.2%10.7%8.1�صل�ك•منطي•لدى•امل�اطن•الفل�صطيني

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

 �سكل)5-2(: اأ�سباب اللجوء اإىل الوا�سطة وفقاً لراأي امل�ستطلعني 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

�سلوك منطي لدى �ملو�طن �لفل�سطيني

عدم �لثقة بنز�هة �مل�سوؤولني عن �لقر�ر

�ملناف�سة غري �لعادلة

�إخت�سار �الجر�ء�ت �لبريوقر�طية �لطويلة

باعتبارها م�ساعدة تقدم للمو�طن ولي�س جرمية

تردي �الأو�ساع �القت�سادية وحمدودية �لفر�س 
للوظائف

5-3: �لو��سطة يف �حل�سول على �خلدمة: 

%80•يف• الغربية،• ال�صفة• العامة•)%82•يف• ت�صاعد•يف•احل�ص�ل•على•اخلدمة• ال�ا�صطة• اأن• املبح�ثني• %81•من• اعترب•
قطاع•غزة(.•مقابل•%19•منهم•ال•يعتربون•ذلك.•وجاءت•الن�صبة•مرتفعة•)%73(•باملقارنة•مع•نتائج•اأ�صتطالع•امان•لعام•

•.2013

جدول)5-3(: الوا�سطة يف احل�سول على اخلدمات وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%81.1%80.0%81.8نعم

%18.9%20.0%18.2ال

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )5-3(: الوا�سطة يف احل�سول على اخلدمات وفقاً لراأي امل�ستطلعني

81.1%

18.9%

5-4: �سهولة و�سول �ملو�طنون للمعلومات يف �ل�سجالت �لعامة:

وفيما•يتعلق•ب�صه�لة•و�ص�ل•امل�اطن�ن•للمعل�مات•يف•ال�صجالت،•فاإن•%28•من•املبح�ثني•يعتقدون•اأن•امل�اطن�ن•يتمكن�ن•من•
ال��ص�ل•اإىل•املعل�مات•يف•ال�صجالت•العامة•ب�صه�لة•وي�صر،•وظهر•ارتفاعا•وا�صحا•يف•هذا•امل�ؤ�صر•يف•قطاع•غزة•مقابل•ال�صفة•)•

%22•يف•ال�صفة•الغربية،•%36•يف•قطاع•غزة(.•

جدول)5-4(: �سهولة الو�سول للمعلومات

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%27.6%36.4%22.4نعم

%72.4%63.6%77.6ال

%100.0%100.0%100.0املجم�ع
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�سكل)5-4(: �سهولة الو�سول للمعلومات

72.4%

27.6%

�ل�سلطة �لق�سائية:. 6
يتناول•هذا•الق�صم•من•الدرا�صة•انطباع•امل�اطنني•ح�ل•الف�صاد•يف•ال�صلطة•الق�صائية•من•حيث•االإعتقاد•ب�ج�د•ف�صاد•يف•ال�صلطة•

الق�صائية•والنيابة•العامة.

6-1: �الإعتقاد بوجود ف�ساد يف �ل�سلطة �لق�سائية:

املبح�ثني• من• •72% اأن• اإىل• االإ�صتطالع• نتائج• ا�صارت• الق�صائية،• ال�صلطة• يف• ف�صاد• ب�ج�د• امل�اطنني• باعتقاد• يتعلق• فيما•
يعتقدون•بذلك،•وجاءت•الن�صبة•يف•ال�صفة•مرتفعة•ب�صكل•وا�صح•باملقارنة•مع•قطاع•غزة•بن�صبة•)•%79•يف•ال�صفة•الغربية،•
%61•يف•قطاع•غزة(.•بينما•اأجاب•%17•منهم•اإىل•اأنهم•ال•يعتقدون•ذلك.•و•%11•منهم•»•اأنهم•ال•يعرف�ن.•وباملقارنة•مع•
نتائج•ا�صتطالع•امان•لعام•2013،•ظهر•ارتفاعا•وا�صحا•يف•اعتقاد•املبح�ثني•ب�ج�د•ف�صاد•يف•ال�صلطة•الق�صائية•،•حيث•بلغت•

%55•يف•ذلك•ال�قت.

جدول)6-1(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف ال�سلطة الق�سائية وفقاً لراأي امل�ستطلعني 

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%72.4%60.7%79.4نعم

%16.8%27.6%10.4ال

%10.8%11.8%10.3ال•اأعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل)6-1(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف ال�سلطة الق�سائية وفقاً لراأي امل�ستطلعني

72.4%

16.8%

10.8%

6-2: �الإعتقاد بوجود �لف�ساد يف �لنيابة �لعامة:

وبخ�ص��ص•وج�د•ف�صاد•يف•النيابة•العامة•اأ�صارت•نتائج•االإ�صتطالع•اإىل•اأن•%71•من•املبح�ثني•يعتقدون•بذلك•،•وظهر•يف•
ال�صفة•ارتفاع•وا�صح•يف•الن�صبة•عن•قطاع•غزة•)%80•يف•ال�صفة•الغربية،•%56•يف•قطاع•غزة(.•مقابل•%17•منهم•اأجاب�ا•
اأنهم•ال•يعتقدون•ذلك•،•وظهر•يف•القطاع•ارتفاع•وا�صح•يف•الن�صبة•عن•ال�صفة•)•%10•يف•ال�صفة•الغربية،•%30•يف•قطاع•
غزة(.•.•واجاب•%12•منهم•»•اأنهم•ال•يعرف�ن.•وباملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع•امان•لعام•2013،•جاءت•الن�صبة•مرتفعة•حيث•

بلغت•%55،•يف•ذلك•ال�قت.

جدول)6-2(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف النيابة العامة وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%70.9%56.0%79.8نعم

%17.4%30.2%9.7ال

%11.7%13.8%10.5ال•اأعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع
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�سكل)6-2(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف النيابة العامة وفقاً لراأي امل�ستطلعني

70.9%

17.4%

11.7%

��سباب �نت�سار �لف�ساد:. 7
%27•من•املبح�ثني•غياب•�صيادة•القان�ن•)%28•يف•ال�صفة• اإنت�صار•الف�صاد،•جاء•ال�صبب•االأول•براأي• فيما•يتعلق•باأ�صباب•
الغربية،•%26•يف•قطاع•غزة(،•وجاءت•الن�صبة•متقاربة•باملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع(%29) 2013 •بينما•كانت•مرتفعة•
باملقارنة•مع•نتائج•.(%20) 2012•يف•حني•اإعترب•%22•من•املبح�ثني•اأن•ال�صبب•الثاين•يف•اإنت�صار•الف�صاد•يتمثل•يف•غياب•
املجل�ص•الت�صريعي•وامل�ؤ�ص�صات•الرقابية•)%22•يف•ال�صفة•الغربية،%21•يف•قطاع•غزة(.•وظهرت•الن�صبة•مرتفعة•باملقارنة•
مع•نتائج•ا�صتطالعي•امان•لعام•2013•و•2012حيث•بلغت•الن�صبة•%15.•بينما•اجاب•%21•من•املبح�ثني•ان•ال�صبب•
يتمثل•يف•عدم•اجلدية•يف•حما�صبة•الفا�صدين•)%24•يف•ال�صفة•الغربية،•%18•يف•قطاع•غزة(•ك�صبب•ثالث،•وظهرت•الن�صبة•
مرتفعة•باملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع•اأمان•لعام•2013•حيث•بلغت•%14•ومتقاربة•)%22(•مع•نتائج•عام•2012،•اأما•
دور•االإحتالل•االإ�صرائيلي•يف•خلق•بيئة•م�صجعة•للف�صاد•فقد•جاء•ك�صبب•رابع•وبن�صبة•%20،•وظهر•ارتفاعا•وا�صحا•يف•القطاع•
باملقارنة•مع•ال�صفة•الغربية•)%15•يف•ال�صفة•الغربية،•%24•يف•قطاع•غزة(.•وجاءت•الن�صبة•مرتفعة•باملقارنة•مع•نتائج•
وعي• لقلة• •)6%( مت�صاوية• الن�صبة• جاءت• كما• •.2012 عام• نتائج• مع• مت�صاوية• جاءت• بينما• •15% بلغت• حيث• •2013

امل�اطنني•باأ�صكال•الف�صاد•واأهمية•االإبالغ•من•جهة•وغياب•جمتمع•مدين•فاعل•من•جهة•اأخرى.

جدول )7-1(: اأ�سباب انت�سار الف�ساد ح�سب انطباع املواطنني 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية•ال�صبب

%26.6%26.1%27.0غياب•�صيادة•القان�ن

%21.7%21.4%22.0غياب•املجل�ص•الت�صريعي•وامل�ؤ�ص�صات•الرقابية

%20.9%18.3%23.5عدم•اجلدية•يف•حما�صبة•كبار•الفا�صدين

%19.5%23.9%15.1االإحتالل•االإ�صرائيلي•ودوره•يف•خلق•بيئة•م�صجعة•على•الف�صاد

%5.7%5.4%6.2قلة•وعي•امل�اطنني•باأ�صكال•الف�صاد•واأهمية•االإبالغ

%5.6%4.9%6.2غياب•جمتمع•مدين•فاعل

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )7-1(: ا�سباب انت�سار الف�ساد ح�سب انطباع املواطنني 2014

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

غياب �سيادة �لقانون

غياب �ملجل�س �لت�سريعي و�ملوؤ�س�سات �لرقابية

عدم �جلدية يف حما�سبة كبار �لفا�سدين

�الإحتالل �الإ�سر�ئيلي ودوره يف خلق بيئة م�سجعة 
على �لف�ساد

قلة وعي �ملو�طنني باأ�سكال �لف�ساد و�أهمية �الإبالغ

غياب جمتمع مدين فاعل

دور �الإعالم يف مكافحة �لف�ساد:. 8
%43•من•املبح�ثني•يعتقدون•اأن•و�صائل•االإعالم•قامت•بدورها•يف•الك�صف•وت�صليط•ال�ص�ء•على• اأظهرت•نتائج•الدرا�صة•اأن•
ق�صايا•ف�صاد•حدثت•عام•2014،•يف•حني•اأن•%52•ال•يعتقدون•ذلك.••ويظهر•ارتفاعا•وا�صحا•يف•ال�صفة•الغربية•باملقارنة•مع•
القطاع•)•%48•يف•ال�صفة•الغربية،•%35•يف•قطاع•غزة(•،•وجاءت•هذه•الن�صبة•متقاربة•)%44(•مع•نتائج•ا�صتطالع•عام•

2013،•بينما•جاءت•مرتفعة•)%31(•مع•نتائج•ا�صتطالع•عام•2012.

جدول)8-1(: االإعتقاد بدور و�سائل االإعالم يف الك�سف عن ق�سايا الف�ساد عام 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%43.0%34.9%47.9نعم

%51.9%60.7%46.6ال

%5.1%4.4%5.5ال•اأعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع
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�سكل )8-1(: االإعتقاد بدور و�سائل االإعالم بالك�سف عن ق�سايا الف�ساد عام 2014

43%

51.9%

5.1%

8-2: �الأ�سباب �لتي حتول دون وجود دور فعال لالإعالم يف �لك�سف عن ق�سايا �لف�ساد:

اخل�ف• ه�• الف�صاد• ق�صايا• للك�صف•عن• االإعالم• ل��صائل• فعال• دور• وج�د• االأول•يف•عدم• ال�صبب• اأن• الدرا�صة،• نتائج• اأظهرت•
من•املالحقة•القان�نية•براأي•%29•من•املبح�ثني•،•ويظهر•ارتفاعا•وا�صحا•بالن�صبة•يف•ال�صفة•الغربية•باملقارنة•مع•القطاع•
)%36•يف•ال�صفة•الغربية،•%21•يف•قطاع•غزة(.•وجاءت•هذه•الن�صبة•مرتفعة•مقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع•2013،•حيث•

كانت•26%.•

بينما•يعتقد•%25•من•املبح�ثني•اأن•ال�صبب•الثاين•يتعلق•بعدم•ا�صتقاللية•و�صائل•االإعالم•،•ويظهر•ارتفاعا•وا�صحا•يف•القطاع•
%29•يف•قطاع•غزة(.•وتظهر•الن�صبة•مرتفعة•باملقارنة•مع•نتائج• باملقارنه•مع•ال�صفة•الغربية•)%23•يف•ال�صفة•الغربية،•

ا�صتطالع•امان•لعام•2013•حيث•كانت•الن�صبة•15%•.

ال�صفة• واملهنية•)%21•يف• القان�نية• ت�فر•احلماية• اإىل•عدم• يع�د• املبح�ثني• من• •23% براأي• الثالث• ال�صبب• اأن• •يف•حني•
الغربية،•%25•يف•قطاع•غزة(.•وجاءت•الن�صبة•مرتفعة•قليال•مقارنة•بنتائج•ا�صتطالع•عام•2013.

والقطاع(،• ال�صفة• بني• مت�صاوية• الن�صبة• املعل�مات•)وجاءت• على• ه�•عدم•احل�ص�ل• الرابع• ال�صبب• اأن• •13% اعترب• بينما• •
وجاءت•الن�صبة•مرتفعة•قليال)%11(•باملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع•2013.•

وبراأي•%10•من•املبح�ثني•فاإن•ال�صبب•االأخري•ه�•عدم•ت�فر•االإرادة•لدى•اأ�صحاب•وروؤ�صاء•حترير•و�صائل•االإعالم•)%8•يف•
ال�صفة•الغربية،•%11•يف•قطاع•غزة(.•وباملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع••اأمان•لعام•2013،•ويظهر•ان•انخفا�صا•كبريا•ووا�صحا•

،•حيث•كانت••الن�صبة•23%•.

جدول )8-2(: االأ�سباب التي حتول دون وجود دور فعال لالإعالم 

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية•ال�صبب

%28.6%20.9%36.2اخل�ف•من•املالحقة•القان�نية

%25.3%28.7%21.6عدم•ا�صتقاللية•و�صائل•االإعالم

%23.2%25.4%21.1عدم•وج�د•حماية•قان�نية•ومهنية

%13.3%13.4%13.3عدم•احل�ص�ل•على•املعل�مات

عدم•ت�فر•االإرادة•لدى•اأ�صحاب•وروؤ�صاء•حترير•ال��صائل•
%9.6%11.4%7.8االإعالمية

%100.0%99.8%100.0املجم�ع

�سكل )8-2(: االأ�سباب التي حتول دون وجود دور فعال لالإعالم 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

�خلوف من �ملالحقة �لقانونية

عدم ��ستقاللية و�سائل �الإعالم

عدم وجود حماية قانونية ومهنية

عدم �حل�سول على �ملعلومات

عدم توفر �الإر�دة لدى �أ�سحاب وروؤ�ساء حترير �لو�سائل 
�الإعالمية

�لتغري يف م�ستوى �لف�ساد:. 9
العام• بفل�صطني•خالل• الف�صاد• م�صت�ى• تغيري•يف• املبح�ثني•يف•ح�ص�ل• راأي• على• التعرف• االإ�صتطالع• الق�صم•من• يتناول•هذا•

2014،•كذلك•ت�قعاتهم•ح�ل•مدى•انت�صار•الف�صاد•يف•العام•القادم•2015.

9 – 1: �لتغيري على م�ستوى �لف�ساد لعام 2014:

2014•)•%60•يف•ال�صفة•الغربية،• العام• اإزداد•يف• الف�صاد•قد• اأن• %54•من•املبح�ثني•قال�ا• اأن• اأظهرت•نتائج•الدرا�صة•
%44•يف•قطاع•غزة(•،•واأجاب•%12••منهم•اأن•الف�صاد•اإنخف�ص•خالل•نف�ص•العام•)•%6•يف•ال�صفة•الغربية،•%22•يف•
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قطاع•غزة•(،•بينما•راأى•%31•من•املبح�ثني•اأنه•مل•يح�صل•تغيري•على•م�صت�ى•الف�صاد•يف•فل�صطني•لنف�ص•العام•)•%30•يف•
ال�صفة•الغربية،•%32•يف•قطاع•غزة(،•يف•حني•اأن•%3•اأ�صاروا•اإىل•اأنهم•ال•يعرف�ن•)•%4•يف•ال�صفة•الغربية،•%3•يف•قطاع•
غزة(.•وباملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع•2013•كانت•الن�صبة•مرتفعة•قليال•)%52(•،•بينما•جاءت•مرتفعة•جدا•باملقارنة•مع•

نتائج•ا�صتطالع•عام•2012•حيث•كانت•24%.•

جدول )9 - 1(: اعتقاد املواطنني بح�سول تغيري على م�ستوى الف�ساد خالل العام 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية•

%54.1%44.0%60.2نعم،•ازداد

%11.9%21.6%6.1نعم،•انخف�ص

%30.8%31.8%30.2مل•يتغري

%3.2%2.7%3.5الاعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )9 - 1(: اعتقاد املواطنني بح�سول  تغيري على م�ستوى الف�ساد خالل العام 2014

ال�عرفمل يتغرينعم، �نخف�سنعم، �زد�د

9 – 2: توقعات �ملبحوثني مل�ستوى �لف�ساد لعام 2015:

اأما•بخ�ص��ص•ت�قعات•املبح�ثني•مل�صت�ى•الف�صاد•يف•العام•2015•،•فاإن•%13•منهم•قال�ا•اأنه•�صيقل،•وظهر•ارتفاعا•وا�صحا•
وكبريا•يف•قطاع•غزة•باملقارنة•مع•ال�صفة•الغربية•)•%6•يف•ال�صفة•الغربية،•%23•يف•قطاع•غزة(،•اأما•%56•منهم•فيعتقدون•
اأنه•�صيزداد•)•%63•يف•ال�صفة•الغربية،•%44•يف•قطاع•غزة(••بينما•%22•منهم•اأجاب�ا•اأنه•�صيبقى•كما•ه�•)•%19•يف•
ال�صفة•الغربية،•%26•يف•قطاع•غزة(،•و•%10•منهم•قال�ا•»•ال•اأعرف«.•وجاءت•ن�صبة•الذين•يعتقدون•اأن•الف�صاد•�صيزداد•

م�صاوية•لنتائج•ا�صتطالع•عام•2013،•بينما•جاءت•الن�صبة••مرتفعة•)%35(•باملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع•2012.•

جدول ) 9 – 2(: توقعات املبحوثني مل�ستوى الف�ساد عام 2015 بح�سب انطباع املواطنني عام 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%12.5%22.9%6.3�صيقل

%55.9%44.4%62.7�صيزداد

%21.6%26.0%19.0�صيبقى•كما•ه�

%10.0%6.7%12.0ال•اأعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )9-2(: توقعات املبحوثني مل�ستوى الف�ساد عام 2015 بح�سب انطباع املواطنني عام 2014

ال �أعرف�سيبقى كما هو�سيزد�د�سيقل

�الإبالغ عن �لف�ساد وفقًا لر�أي �مل�ستطلعني:. 10
يتناول•هذا•الق�صم•من•الدرا�صة،•التعرف•على•�صل�ك•املبح�ثني•يف•حال•تعر�صهم•حلالة•ف�صاد،•اإذا•كان�ا•�صيق�م�ن•باالإبالغ•

عنها•يف•حالتني•االأوىل•ك�صاهد•على•فعل•الف�صاد،•والثانية•ك�صحية•الإرتكاب•الف�صاد.

10 – 1: �الإبالغ عن حالة �لف�ساد ك�ساهد:

بخ�ص��ص•االإبالغ•عن•حالة•الف�صاد•ك�صاهد،•اأفاد•ما•يقارب•من•ثلثي•املبح�ثني•)%68(•باأنهم•�صيق�م�ن•باالإبالغ•ك�صه�د•عن•
فعل•الف�صاد•)•%73•يف•ال�صفة•الغربية،•%61•يف•قطاع•غزة(،.•بينما•%27•منهم•قال�ا•ال•)•%22•يف•ال�صفة•الغربية•
%36•يف•قطاع•غزة(،•يف•حني•اأن•%5•قال�ا•ال•اأعرف.•وجاءت•الن�صبة•متقاربة•مع•نتائج•ا�صتطالع•امان•يف•عام•2013•و•

2012•حيث•بلغت•)%69(•لكل•منهما
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جدول )10-1(: االإبالغ عن فعل الف�ساد ك�ساهد ح�سب انطباع املواطنني عام 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية•

%68.4%60.9%73.0نعم

%27.1%36.2%21.6ال

%4.5%2.9%5.5ال•اأعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )10-1(: االإبالغ عن فعل الف�ساد ك�ساهد ح�سب انطباع املواطنني عام 2014

68.4%

27.1%

4.5%

10-2: �الإبالغ عن فعل �لف�ساد يف حالة �ل�سحية:

وفيما•يتعلق•باالإبالغ•عن•حالة•الف�صاد•ك�صحية،•اأ�صارت•نتائج•الدرا�صة•اإىل•اأن•%75•من•املبح�ثني،•�صيق�م�ن•باالإبالغ•عن•
فعل•الف�صاد•يف•حال•كان�ا•�صحايا•له•)•%77•يف•ال�صفة•الغربية،•%71•يف•قطاع•غزة(،•يف•حني•اأن•%21•منهم•اأجاب�ا•ال•)•
%18•يف•ال�صفة•الغربية،•%26•يف•قطاع•غزة•(•يف•حني•اأن•%4•منهم•قال�ا•ال•اأعرف.•وباملقارنة•مع•ا�صتطالع•عام•2013•

و•2012،•فاإن•الن�صبة•جاءت•مرتفعة•حيث•كانت•)68%(.

جدول ) 10 – 2(: االإبالغ عن الف�ساد يف حالة ال�سحية ح�سب انطباع املواطنني عام 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية•

%74.9%71.1%77.2نعم

%21.1%26.2%18.1ال

%3.9%2.7%4.7ال•اأعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل ) 10 – 2(: االإبالغ عن الف�ساد يف حالة ال�سحية ح�سب انطباع املواطنني عام 2014

74.9%

21.1%

3.9%

10 – 3: �الإعتقاد يف �الإبالغ عن �لف�ساد:

يعتقد•%32•من•املبح�ثني•باأن•التبليغ•عن•الف�صاد•واجب•عليهم)•%33•يف•ال�صفة•الغربية،•%31•يف•قطاع•غزة(.•بينما•
اإعترب•%61•منهم•اأنه•حق•لهم•)•%60•يف•ال�صفة•الغربية،•%64•يف•قطاع•غزة(،.•ويعتقد•%2•منهم•اأنها•و�صاية•ال•يجب•

ممار�صتها•)•%2•يف•ال�صفة•الغربية،•%3•يف•قطاع•غزة(،•و•%5•منهم•قال�ا•ال•اأعرف•.•

وجاءت•ن�صبة•من•يعتقدون•انه•واجب•عليهم•منخف�صة•جدا•باملقارنة•مع•ا�صتطالع•عام•2013•حيث•بلغت•%68،•ومنخف�صة•
قليال•)%34(•باملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع•عام•2012،•وجاءت•ن�صبة•من•يعتقدون•اأنه•حق•لهم•مرتفعة•جدا•باملقارنة•مع•

نتائج•ا�صتطالع•عام•2013•حيث•بلغت•%27،•ومت�صاوية•مع•نتائج•ا�صتطالع•عام•2012

جدول )10 – 3(: االإعتقاد يف التبليغ عن الف�ساد وفقاً لراأي امل�ستطلعني

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية

%31.8%30.7%32.5واجب•عليك

%61.0%63.6%59.5حق•لك

%2.2%3.6%1.5و�صاية•ال•يجب•ممار�صتها

%4.9%2.2%6.5ال•اأعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع
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 �سكل )10-3(: االإعتقاد يف التبليغ عن الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2014

و�جب عليك حق لك و�ساية ال يجب 
ممار�ستها

ال �أعرف

10 – 4: �لعقوبات �ملتعلقة بجر�ئم �لف�ساد:

اأن•العق�بات•املتعلقة•بجرائم•الف�صاد•رادعة•)%11•يف•ال�صفة• %17•من•املبح�ثني•يعتقدون• اأن• •، ا�صارت•نتائج•الدرا�صة•
%66•يف•قطاع• %76•يف•ال�صفة•الغربية،• اأنها•غري•رادعة•)• %73•منهم• %27•يف•قطاع•غزة(،•،•بينما•يرى• الغربية،•
غزة(،•وذكر•%10•من•املبح�ثني•اأنهم•ال•يعرف�ن.•وكانت•الن�صبة•مرتفعة•)%70(•للذين•يعتقدون•انها•غري•رادعة•باملقارنه•

مع•نتائج•عام•2013.•و)%67(•باملقارنة•مع•عام•2012.

جدول ) 10 – 4(: العقوبات املتعلقة بجرائم الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية•

%16.9%27.1%10.8رادعه

%73.0%65.6%77.5غري•رادعه

%10.1%7.3%11.7الاعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل ) 10 – 4(: العقوبات املتعلقة بجرائم الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2014

73%

16.9%

10.1%

دور �ملو�طن يف مكافحة �لف�ساد:. 11
يتناول•هذا•الق�صم•من•الدرا�صة•قيا�ص•امل�ؤ�صرات•املتعلقة•باعتقاد•امل�اطنني•بدورهم•وقدرتهم•على•مكافحة•الف�صاد

11-1: �الإعتقاد بدور �ملو�طن يف مكافحة �لف�ساد:

بينت•نتائج•الدرا�صة•اأن•%82•من•املبح�ث�ن•يعتقدون•اأن•للم�اطن•دور•اأ�صا�صي•يف•مكافحة•الف�صاد•)%85•يف•ال�صفة•الغربية،•
%78•يف•قطاع•غزة(،•مقابل•%15•منهم•ال•يعتقدون•ذلك•)•%12•يف•ال�صفة•الغربية،•%20•يف•قطاع•غزة(،•بينما•3%•

ال•يعرف�ن.

جدول )11-1(: االأعتقاد بدور املواطن يف مكافحة الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني عام 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية•

%82.3%78.0%84.8نعم

%14.8%19.8%11.7ال

%3.0%2.2%3.5ال•اأعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع
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�سكل )11-1(: االأعتقاد بدور املواطن يف مكافحة الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني عام 2014

73%

16.9%

10.1%

11-2: �الإعتقاد بقدرة �ملو�طن على مكافحة �لف�ساد:

يعتقد•%68•من•املبح�ثني•اأن•امل�اطن•قادر•على•مكافحة•الف�صاد،•مقابل•%27•منهم•ال•يعتقدون•ذلك•)•%21•يف•ال�صفة•
الغربية،•%36•يف•قطاع•غزة(،•بينما•%5•ال•يعرف�ن.

جدول )11-2(: االأعتقاد باأن املواطن قادر على مكافحة الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني عام 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربية•
%68.2%60.0%73.1نعم
%27.1%36.4%21.4ال

%4.7%3.6%5.5ال•اأعرف
%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل )11-2(: االأعتقاد باأن املواطن قادر على مكافحة الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني عام 2014

68.2%

27.1%

4.7%

عدم �لتبليغ عن �لف�ساد:. 12
12-1: �أ�سباب عدم �لتبليغ عن �لف�ساد:

القناعة•بجدوى• اإىل•عدم• يع�د• املبح�ثني• %27•من• براأي• االأول• ال�صبب• فاإن• الف�صاد،• التبليغ•عن• با�صباب•عدم• يتعلق• فيما•
التبليغ•الأنه•لن•تتخذ•االإجراءات•بحق•الفا�صدين•)%22•يف•ال�صفة•الغربية،•%32•يف•قطاع•غزة(،•بينما•ذكر•%23•منهم•
اأنه•عدم•معرفة•اجلهة•املخ�لة•باإ�صتقبال•�صكاوي•الف�صاد•)%21•يف•ال�صفة•الغربية،•%25•يف•قطاع•غزة(.•اأما•%22•منهم•
يعتربون•انه•عدم•وج�د•حماية•كافية•للم�اطنني•املبلغني•)%28•يف•ال�صفة•الغربية،•%16•يف•قطاع•غزة(،•اأما•عدم•وج�د•
وعي•كايف•مبعنى•الف�صاد•واأ�صكاله،•فيعترب•ال�صبب•الرابع••براأي•%13••منهم•)%13•يف•ال�صفة•الغربية،•%14•يف•قطاع•
ال�صفة• الن�صبة•مت�صاوية•تقريبا•يف• الف�صاد•)•وجاءت• اإثبات•حالة• القدرة•على• اإىل•عدم• %9•من•املبح�ثني• واأ�صار• • •، غزة(•
%8•يف•ال�صفة• %6•منهم•)• الغربية•وقطاع•غزة(.•واالإعتقاد•باأن•االإبالغ•عن•الفا�صدين•�صكل•من•اأ�صكال•ال��صاية•بقناعة•

الغربية،•%4•يف•قطاع•غزة(.

جدول )12-1(: اأ�سباب عدم التبليغ عن الف�ساد ح�سب انطباع املواطنني عام 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربيةاأ�صباب•تقف•حائال•اأما•التبليغ•عن••الف�صاد

عدم•القناعة•بجدوى•التبليغ•الأنه•لن•تتخذ•االإجراءات•بحق•
%27.1%32.3%22.0الفا�صدين

%23.0%24.7%21.3عدم•معرفة•اجلهة•املخ�لة•با�صتقبال•�صكاوي•الف�صاد

%22.0%15.8%28.3عدم•وج�د•جماية•كافية•للم�اطنني•املبلغني
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%13.1%13.6%12.6عدم•وج�د•وعي•كايف•مبعنى•الف�صاد•واأ�صكاله

%8.8%9.4%8.2عدم•القدرة•على•اثبات•الف�صاد

%6.0%4.2%7.8القناعة•باأن•االإبالغ•عن•الفا�صدين•�صكل•من•اأ�صكال•ال��صاية

%100.0%100.0%100.2املجم�ع

�سكل )12-1(: اأ�سباب عدم التبليغ عن الف�ساد ح�سب انطباع املواطنني عام 2014

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

عدم �لقناعة بجدوى �لتبليغ الأنه لن تتخذ �الإجر�ء�ت 
بحق �لفا�سدين

عدم معرفة �جلهة �ملخولة با�ستقبال �سكاوي �لف�ساد

عدم وجود جماية كافية للمو�طنني �ملبلغني

عدم وجود وعي كايف مبعنى �لف�ساد و�أ�سكاله

عدم �لقدرة على �ثبات �لف�ساد

�أ�سكال  من  �سكل  �لفا�سدين  عن  �الإبالغ  باأن  �لقناعة 
�لو�ساية

�جلر�ئم �الإقت�سادية:. 13
يتناول•هذا•الق�صم•من•الدرا�صة•قيا�ص•امل�ؤ�صرات•املتعلقة•باأ�صباب•ا�صتمرار•ظاهرة•االأدوية•واالأغذية•خالل•االأع�ام•ال�صابقة•

واأهم•اجراء•ينبغي•اتخاذه•للذين•يتاجرون•بها.

13-1: �الأ�سباب �لتي �أدت �إىل �إ�ستمر�ر ظاهرة �الأدوية و�الأغذية �لفا�سدة خالل �الأعو�م �ل�سابقة:

من• •36% اأن• الدرا�صة• نتائج• ،اأظهرت• ال�صابقة• االأع�ام• خالل• الفا�صدة• واالأغذية• االأدوية• ظاهرة• ا�صتمرار• ا�صباب• وح�ل•
املبح�ثني•اعتربوا•اأن•ا�صتخدام•ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•بغ�ص•النظر•عن•اجلرائم•يعترب•ال�صبب•االأول•يف•ذلك•)•37%•
يف•ال�صفة•الغربية،•%36•يف•قطاع•غزة(•،•وجاءت•الن�صبة•منخف�صة•)%40(•باملقارنه•مع•نتائج•ا�صتطالع•عام•2013،•

بينما•اأ�صار•%31•منهم•اإىل•اأن•ال�صبب•الثاين•يع�د•اإىل•عدم•وج�د•حما�صبة•ملرتكبي•هذه•اجلرائم•)%36•يف•ال�صفة•الغربية،•
%27•يف•قطاع•غزة(،•وجاءت•الن�صبة•مرتفعة•)%26(•باملقارنة•مع•نتائج•اأ�صتطالع•عام•2013.•

الغربية،%23•يف•قطاع•غزة(،• ال�صفة• ثالث•)%19•يف• ك�صبب• رادعة• ي�فر•عق�بات• ال• العق�يات• قان�ن• اأن• •21% وافاد•
وباملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع•عام•2013•جاءت•الن�صبة•منخف�صة،•حيث•بلغت•23%.

•وجاء•ال�صبب•االأخري•بح�صب•%12•منهم•اإىل•�صعف•وعي•امل�اطنني•بهذه•اجلرائم•)%9•يف•ال�صفة•الغربية،•%14•يف•قطاع•
غزة(.•وجاءت•هذه•الن�صبة•مرتفعة•)%10(•باملقارنة•مع•نتائج•ا�صتطالع•عام•2013.

انطباع  ح�سب  ال�سابقة  االأعوام  خالل  الفا�سدة  واالأغذية  االأدوية  ظاهرة  ا�ستمرار  اإىل  اأدت  جدول)13-1(:ا�سباب 

املبحوثني عام 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربيةال�صبب

ا�صتخدام•ال�ا�صطة•واملح�ص�بية•واملحاباة•لغ�ص•النظر•عن•
%36.2%36.0%36.5اجلرائم

%31.4%26.7%36.0ال•ت�جد•حما�صبة•ملرتكبي•هذه•اجلرائم

%21.0%23.4%18.7قان�ن•العق�بات•ال•ي�فر•عق�بات•رادعة

%11.5%14.2%8.8�صعف•وعي•امل�اطنني•بهذه•اجلرائم

%100.1%100.2%100.0املجم�ع

انطباع  ال�سابقة ح�سب  االأعوام  الفا�سدة خالل  واالأغذية  االأدوية  ا�ستمرار ظاهرة  اإىل  اأدت  �سكل)13-1(:ا�سباب 

2014 عام  املبحوثني 

��ستخد�م �لو��سطة 
و�ملح�سوبية 

و�ملحاباة لغ�س 
�لنظر عن �جلر�ئم

ال توجد حما�سبة 
ملرتكبي هذه 

�جلر�ئم

قانون �لعقوبات 
ال يوفر عقوبات 

ر�دعة

�سعف وعي 
�ملو�طنني بهذه 

�جلر�ئم

13-2: �أهم �إجر�ء ينبغي �تخاذه للذين يتاجرون باالأغذية �لفا�سدة:

بخ�ص��ص•االإجراءات•التي•ينبغي•اتخاذها•اجتاه•جتار•االأغذية•واالأدوية•الفا�صدة،•بينت•نتائج•الدرا�صة•ان•%36•من•املبح�ثني•
يرون•انه•يجب•�صجنهم•وتغرميهم،•وظهر•ارتفاعا•وا�صحا•يف•القطاع•باملقارنة•مع•ال�صفة•الغربية•)•%30•يف•ال�صفة•الغربية،•
%46•يف•قطاع•غزة(،•بينما•طالب•%35•منهم•ب�صحب•رخ�ص•التجارة•اأو•ال�صناعة•املمن�حة•لهم،•وجاءت•الن�صبة•مرتفعة•
يف•ال�صفة•باملقارنة•مع•قطاع•غزة•)•%39•يف•ال�صفة•الغربية،%26•يف•قطاع•غزة(.•يف•حني•راأى•%28•منهم•اتخاذ•اجراء•
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بن�صر•ا�صماءهم•يف•ق�ائم•�ص�داء•معلنة•)%28•يف•ال�صفة•الغربية،%27•يف•قطاع•غزة(،•واأجاب•%2•منهم•»بال•اأعرف«

جدول)13-2(: اأهم اإجراء ينبغي اتخاذه للذين يتاجرون باالأدوية واالأغذية الفا�سدة ح�سب انطباع املواطنني 2014

املجم�عقطاع•غزةال�صفة•الغربيةاالإجراء

%36.2%46.0%30.4�صجنهم••وتغرميهم

%34.6%26.4%39.4�صحب•رخ�ص•التجارة•اأو•ال�صناعة•املمن�حة•لهم

%27.6%26.9%28.0ن�صر•اأ�صماءهم•يف•ق�ائم•�ص�داء•معلنة

%1.7%0.7%2.3ال•اأعرف

%100.0%100.0%100.0املجم�ع

�سكل)13-2(: اأهم اإجراء ينبغي اتخاذه للذين يتاجرون باالأدوية واالأغذية الفا�سدة ح�سب انطباع املواطنني 2014

�سحب رخ�س �سجنهم  وتغرميهم
�لتجارة �أو 

�ل�سناعة �ملمنوحة 
لهم

ن�سر �أ�سماءهم 
يف قو�ئم �سود�ء 

معلنة

ال �أعرف

الن�صبة•املئ�ية•

املنطقة
%62.5ال�صفة•الغربية
%37.5قطاع•غزة

%100.0املجموع الكلي

املحافظة

%6.7جنني
%1.7ط�با�ص
%5.1ط�لكرم
%3.4قلقيلية
%1.7�صلفيت
%8.4نابل�ص
%6.7رام•اهلل
%10.1القد�ص
%1.7اأريحا
%5.1بيت•حلم
%11.7اخلليل
%8.3�صمال•غزة
%12.5غزة

%6.2دير•البلح
%6.2خاني�ن�ص
%4.2رفح

%100.0املجموع الكلي

مكان•ال�صكن
%50.9مدينة

%22.9قرية/بلده
%26.2خميم

%100.0املجموع الكلي

اجلن�ص
%50.5ذكر
%49.5انثى

%100.0املجموع الكلي

الفئات•العمرية
%44.9اأقل•من•30•�صنة

%25.3من40 - 30 •�صنة

%29.8اأكرب•من•40•�صنة
%100.0املجموع الكلي

توزيع �لعينة - �أمان 2014
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امل�صت�ى•التعليمي

%3.1اأمي/ملم
%9.0ابتدائي
%18.7اإعدادي
%45.0ثان�ي

%22.6كلية/معهد
%1.7بكال�ري��ص

%100.0املجموع الكلي

احلالة•العملية

%38.1يعمل
%11.5عاطل•عن•العمل
%31.8ربة•بيت
%13.5طالب
%1.6متقاعد

%3.5غري•قادر•عن•العمل
%100.0املجموع الكلي

قطاع•العمل

%29.1قطاع•عام/حك�مي
%55.5قطاع•خا�ص

(NGOs)•6.5القطاع•االأهلي%

UNRWA4.5%
%4.5م�ؤ�ص�صات•دولية

%100.0املجموع الكلي

مت��صط•دخل•االأ�صرة•-•�صيقل

%60.4اأقل•من•2300

2300-350026.6%

3501-500010.5%

%2.5اأكرث•من•5000
%100.0املجموع الكلي


