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يتقدم ائتالف أمان بالشكر اجلزيل

ملركــز قيــاس لاســتطاعات والدراســات املســحية لتنفيذهــم االســتطاع هــذا العــام، ولفريــق التحليــل الداخلــي يف ائتــاف أمــان الــذي 
ــات واســتخاص النتائــج منهــا ومقارنتهــا مــع ســنوات ســابقة وربطهــا بنتائــج دراســاته  ــل البيان ــى االســتطاع وحتلي قــام باإلشــراف عل

وتقاريــره الســنوية وبالســياق العــام يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

جميع احلقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 

يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. »اســتطاع رأي املواطنــن 
ــام 2018«. رام اهلل- فلســطن.  ــه يف فلســطن للع الفلســطينين الســنوي حــول واقــع الفســاد ومكافحت
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استطالع رأي المواطني الفلسطيني�ي السنوي
حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطي  للعام 2018 

تقديم 

جــاءت نتائــج اســتطاع رأي املواطنــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه يف فلســطن منســجمة مــع األعــوام املاضيــة، 
ــاً يف موقــف اجلمهــور جتــاه قضايــا  باســتثناء بعــض التغييــرات الطفيفــة. وهــذه التغييــرات لــم تعكــس تغيــراً جذرّي
الفســاد ومكافحتــه، فغالبيــة املواطنــن تــرى أن املشــاكل الواجــب أن حتظــى بأولويــة حللهــا هــي ذاتهــا منــذ ســنوات، 

مــع فــارق الترتيــب لهــا حســب أولويتهــا يف بعــض الســنوات.

وكانــت أبــرز املشــاكل حســب وجهــة نظــر املواطنــن تتمحــور حــول سياســات االحتــال، واســتمرار االنقســام، ومشــكلة 
الفســاد، ومشــكلة األزمــة االقتصاديــة.

ــا حســب رأي  ــة حلله ــى يف ضــرورة أن حتظــى بأولوي ــى النســبة األعل ــت مشــكلة الفســاد عل ــام، حصل ويف هــذا الع
املواطنــن. وانســجم هــذا مــع رأي املواطنــن بــأن الفســاد قــد زادت نســبته هــذا العــام، وزادت نســبة املواطنــن الذيــن 

اعتبــروا أن جهــود مكافحــة الفســاد مــا زالــت ضعيفــة وغيــر كافيــة. 

وعكســت هــذه النتائــج االنطبــاع العــام الســائد لــدى املواطنــن حــول تفشــي الفســاد وانتشــاره يف فلســطن، مــا يدلــل 
علــى ضعــف ثقــة املواطــن بنزاهــة احلكــم، ونظرتــه املتشــائمة حــول فعاليــة اجلهــود التــي تبــذل ملكافحــة الفســاد. 

وأظهــر االســتطاع فروقــاً يف رأي املواطنــن بــن غــزة والضفــة الغربيــة حــول بعــض القضايــا، وكان أبرزهــا حــول 
الصفــة الغالبــة علــى مرتكبــي الفســاد يف فئــة املوظفــن، حيــث مــا زال الفــرق بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف 
رؤيتهــم لنســبة الفســاد املرتكــب مــن قبــل صغــار املوظفــن. إال أن الغالبيــة يف الضفــة وغــزة رأت أن الصفــة الغالبــة 

علــى مرتكبــي الفســاد أنهــم مــن فئــة املوظفــن العليــا. 

وبــرز الفــرق أيضــاً فيمــا يتعلــق يف املؤسســات والهيئــات العامــة األكثــر عرضــة النتشــار الفســاد، ففــي حــن اعتبــرت 
الغالبيــة يف الضفــة الغربيــة أنهــا املؤسســات والهيئــات العامــة، اعتبــرت الغالبيــة مــن املســتطلعة آراؤهــم يف قطــاع 

غــزة أنهــا مؤسســة الرئاســة. 

وهــذه النتيجــة جــاءت ألســباب متعلقــة بإجــراءات وقــرارات اتخذتهــا مؤسســة الرئاســة يف حــق قطــاع غــزة، مــا عكــس 
ذاتــه علــى انطباعــات املواطنــن الغزيــن الذيــن عبــروا عــن غضبهــم يف انطباعاتهــم الســلبية جتــاه مؤسســة الرئاســة.

كمــا كانــت هنــاك فــروق بــن آراء مواطنــي الضفــة ومواطنــي غــزة يف ترتيــب الــوزارات األكثــر عرضــة النتشــار الفســاد 
فيهــا، ففــي حــن كانــت أكثــر الــوزارات يف الضفــة هــي وزارة املاليــة، تليهــا وزارة الصحــة، ثــم وزارة التربيــة والتعليــم، 

كان الترتيــب يف غــزة، وزارة املاليــة أوالً، تليهــا وزارة الداخليــة، ثــم الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة.

تأتــي هــذه الفروقــات يف آراء املواطنــن يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كنتيجــة للفروقــات يف ظــروف احليــاة 
اليوميــة، ففــي حــن أظهــرت انطباعــات وآراء مواطنــي الضفــة الغربيــة أن نزاهــة احلكــم يف الضفــة الغربيــة ضعيفــة، 

أظهــر االســتطاع ضعفــاً يف نزاهــة مقدمــي اخلدمــات يف قطــاع غــزة.
 

كمــا جتلــى الفــرق يف رأيهــم بالواســطة، حيــث أجــاب أكثــر مــن نصــف املســتطلعة آراؤهــم يف غــزة بطلبهــم الواســطة 
للحصــول علــى اخلدمــات. أمــا يف الضفــة، فأكثــر مــن النصــف أجابــوا بعــدم اللجــوء إلــى الواســطة.  

كمــا أظهــرت نتائــج االســتطاع أن املواطنــن ال يــرون أن لإلعــام دوراً فاعــًا يف الكشــف عــن حــاالت الفســاد. 
وأظهــرت النتائــج ضعفــاً يف ثقافــة املجتمــع الفلســطيني للتبليــغ عــن حــاالت الفســاد رغــم قناعــة املواطنــن بأهميــة 

دورهــم، وهــذا نــاجت عــن ضعــف ثقــة املواطنــن يف اإلجــراءات العقابيــة القانونيــة ويف ماحقــة الفاســدين. 
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ملخص تنفيذي 

رأي المواطني الفلسطيني�ي المستطلعة آراؤهم في المشكلة األساسية التي يجب أن تحظى بأولوية لحلها 

اعتبــر 38٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم أن مشــكلة الفســاد هــي التــي يجــب أن حتظــى بأولويــة حللهــا، تليهــا األزمــة 
االقتصاديــة بنســبة 25٪، ثــم سياســات االحتــال واســتمرار االنقســام بنســبة )17٪ و16٪( علــى التوالــي.

ويعــود انطبــاع املواطنــن هــذا ألزمــة ثقــة املواطــن بالنظــام السياســي، ســواء يف الضفــة الغربيــة أو يف قطــاع غــزة، 
حيــث وقعــت خــال الفتــرة التــي أجــري فيهــا االســتطاع -خــال الفتــرة الواقعــة مــا بــن 23 - 27 أيلــول 2018- 

العديــد مــن األحــداث التــي أشــارت إلــى أزمــة ثقــة املواطــن بالنظــام السياســي. 

وكان هنــاك تفــاوت طفيــف يف اآلراء بــن املواطنــن يف غــزة واملواطنــن يف الضفــة حــول أولويتهــم للمشــكلة 
الرئيســية التــي يجــب حلهــا، ففــي حــن حــازت مشــكلة الفســاد علــى النســبة األكبــر مــن املســتطلعة آراؤهــم يف 
الضفــة الغربيــة، أي 38٪، تلتهــا مشــكلة األزمــة االقتصاديــة بنســبة 30٪؛ اعتبــر 28٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم يف 
قطــاع غــزة أنهــا  مشــكلة اســتمرار االنقســام، تليهــا مشــكلة الفســاد بنســبة 26٪. أمــا األزمــة االقتصاديــة، فقــد 
تراجعــت مــن كونهــا أولويــة حســب رأي املواطنــن الغزيــن، ففــي حــن كانــت هــي األولويــة بالنســبة لهــم يف عــام 
2017، تراجعــت إلــى املرتبــة الثالثــة يف عــام 2018. ويرجــع ذلــك إلــى آثــار االنقســام البــارزة علــى حيــاة املواطنــن 
ــى قطــاع غــزة بســبب االنقســام،  ــات عل ــا مت فرضــه مــن عقوب ــى م ــة، وإل ــا يف الضف ــر منه ــة يف غــزة أكث اليومي
وتســبب يف أزمــات اقتصاديــة. يف حــن بــرز الفســاد كأولويــة للمواطــن يف الضفــة الغربيــة، مــا يدلــل علــى زيــادة 

استشــعار وتلمــس املواطنــن للفســاد أكثــر مــن األعــوام الســابقة، وتفاقــم ضعــف ثقــة املواطــن بالنظــام. 

ولــم حتــدث تغييــرات جذريــة يف انطباعــات املواطنــن خــال األعــوام الثاثــة مــن 2016 لغايــة 2018، حيــث 
بقيــت املشــاكل نفســها يف الصــدارة يف األعــوام الثاثــة باختــاف األولويــة مــن عــام إلــى آخــر، ففــي حــن حــازت 
األزمــات االقتصاديــة علــى أولويــة املواطنــن يف عامــي 2016 و2017، تصــدر الفســاد أولويــات املواطنــن يف هــذا 
ــا املواطــن الفلســطيني  ــي يعانيه ــاط الت ــل واإلحب ــدان األم ــة فق ــى اســتمرار حال ــن إرجاعــه إل ــام، وهــذا ميك الع
جتــاه النظــام السياســي، لعــدم حتقيــق أي إجنــازات سياســية علــى األرض يف ظــل اســتمرار االنقســام السياســي، 

واألزمــة املاليــة، وتراجــع ســيادة القانــون، وزعزعــة منظومــة العدالــة والنزاهــة.

٪٦٤
مــن المســتطلعة آراؤهــم يرون أن مســتوى 
الفســاد فــي مؤسســات الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية كبــر

الســلطة  الفســاد فــي مؤسســات  أن حجــم  يــرون  الذيــن  العــام، زادت نســبة  فــي اســتطالع هــذا 
الفســاد فــي مؤسســات  إلــى أن مســتوى  أشــار 64 ٪ منهــم  حيــث  كبــر،  الفلســطينية  الوطنيــة 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية كبــر، فــي حــن كانــت النســبة فــي العــام 2017 57 ٪، )70 ٪ فــي 
الضفــة الغرب�يــة مقابــل 54 ٪ فــي قطــاع غــزة(، حيــث كان االرتفــاع األكــر فــي قطــاع غــزة، ففــي حــن 
كانــت نســبة مــن اعتــر أن الفســاد فــي مؤسســات الســلطة كبــر ممــن اســتطلعت آراؤهــم فــي قطــاع 
غــزة فــي العــام 2017، أي 40 ٪، ارتفعــت النســبة فــي العــام 2018 إلــى 54 ٪ ممــن يعترونــه كبــرًا. 
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القطاع األكرث تعرضًا للفساد

من المســتطلعة آراؤهم يعتقدون أن المؤسســات ٥٥ ٪
الحكوميــة هــي األكرث عرضة للفســاد.

فئة الموظفي العليا هي الصفة الغالبة على مرت�كبي الفساد

مــا زال املواطــن الفلســطيني يــرى أن الفســاد يتركــز لــدى فئــة املوظفــن العليــا، حيــث أشــار 79 ٪ مــن املواطنــن إلــى 
ذلــك، ويرجــع ذلــك إلــى اعتقــاد املواطنــن أن الفســاد يف الضفــة هــو فســاد شــخصيات متنفــذة. 

ومــا زال انطبــاع املواطنــن حــول صفــة مرتكبــي الفســاد بأنهــم املوظفــون يف الفئــات العليــا وليــس صغــار املوظفــن، 
بفــارق يف النســبة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف رؤيتهــم لنســبة الفســاد املرتكــب مــن قبــل املوظفــن يف الفئــات 
الدنيــا، ففــي حــن أشــار 39 ٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم يف غــزة إلــى أن الفســاد يرتكبــه صغــار املوظفــن، توافــق معهــم 
فقــط 9٪ مــن الضفــة الغربيــة. يف حــن رأى 91 ٪ مــن مواطنــي الضفــة أن صفــة مرتكبــي الفســاد مــن فئــة املوظفــن 

العليــا، ووافقهــم الــرأي 61 ٪ مــن مواطنــي قطــاع غــزة. 

المؤسسات والهيئات العامة األكرث عرضة النتشار الفساد

أشــار 23٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم إلــى أن األجهــزة األمنيــة أكثــر عرضــة للفســاد مــن املؤسســات احلكوميــة التــي 
شــملها االســتطاع، تلــي ذلــك باملرتبــة الثانيــة وبفــارق بســيط عــن األولــى الــوزارات والهيئــات العامــة بنســبة ٪22. 
كانــت هنــاك فــروق بــن رأي املســتطلعن يف الضفــة واملســتطلعن يف غــزة، حــول اجلهــة األكثــر عرضــة للفســاد، ففــي 
حــن اعتبــرت األغلبيــة يف الضفــة أنهــا املؤسســات والهيئــات العامــة بنســبة 31٪، اعتبــر 30٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم 
يف قطــاع غــزة أنهــا مؤسســة الرئاســة، يف حــن كان رأي املســتطلعن يف الضفــة حــول مؤسســة الرئاســة فقــط ٪13، 

واملســتطلعة آراؤهــم حــول املؤسســات والهيئــات العامــة اعتبــر 9٪ مــن غــزة فقــط أنهــا األكثــر عرضــة للفســاد. 

وأيضــاً هنــاك فــرق يف آراء املســتطلعة آراؤهــم يف غــزة بــن العامــن 2017 و2018، حيــث كانــت نســبة مــن اعتبــر 
مؤسســة الرئاســة أكثــر عرضــة للفســاد يف العــام املنصــرم 17٪، لترتفــع إلــى 30٪ يف هــذا العــام. ويعــود هــذا إلــى 
العقوبــات التــي فرضــت بقــرار مــن الرئيــس علــى املوظفــن التابعــن للســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة. 

 الفروقــات الدالــة إحصائّيــًا فــي هــذا االســتطالع عــن االســتطالع الســابق فــي عــام 2017 كانــت فــي 
قطــاع غــزة، فيمــا يخــص القطــاع الخــاص، ففــي حــن كانــت نســبة الذيــن اعتــروا أن القطــاع الخــاص 

هــو األكــر عرضــة للفســاد فــي العــام 2017، أي 34 ٪، قلــت النســبة هــذا العــام لتصبــح 16 ٪. 
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الوزارات األكرث ُعرضًة النتشار الفساد فيها 

مــا زال اعتقــاد املواطنــن يشــير إلــى أن وزارة املاليــة هــي األكثــر عرضــة للفســاد، وكان االختــاف يف الــرأي 
بــن مواطنــي الضفــة الغربيــة ومواطنــي غــزة فيمــا يتعلــق بترتيــب وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، حيــث أعطاهــا 
ــة، 5٪ يف قطــاع غــزة(، وهــذا  ــي غــزة )15٪ يف الضفــة الغربي ــى عكــس مواطن ــة، عل ــو الضفــة نســبة عالي مواطن
الفــرق يعــود إلــى الفــرق يف عــدد املــدارس التــي تقــع حتــت إشــراف وزارة التربيــة والتعليــم يف غــزة والضفــة، ففــي 
ــدارس يف غــزة تشــرف  ــة امل ــإن غالبي ــم، ف ــة والتعلي ــا وزارة التربي ــة تشــرف عليه ــدارس الضف ــة م حــن أن غالبي
عليهــا وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــن الفلســطينين. وكانــت هنــاك فــروق يف آراء مواطنــي الضفــة عــن مواطنــي 
غــزة يف ترتيــب الــوزارات األكثــر عرضــة النتشــار الفســاد فيهــا، ففــي حــن كانــت أكثــر الــوزارات يف الضفــة هــي 
وزارة املاليــة، تليهــا وزارة الصحــة، ثــم وزارة التربيــة والتعليــم؛ كان الترتيــب يف غــزة، وزارة املاليــة أوالً، تليهــا وزارة 
ــذة يف  ــات واملتنف ــة للخدم ــات املقدم ــاف اجله ــرده الخت ــة. وهــذا م ــة للشــؤون املدني ــة العام ــم الهيئ ــة، ث الداخلي

الضفــة عنهــا يف قطــاع غــزة.

 ٪ 83
من المستطلعني: الجهود 
المبذولة لمكافحة الفساد 

غري كافية 

أشــار 83 ٪ مــن المســتطلعة آراؤهــم إلــى أن الجهــود المبذولــة لمكافحــة الفســاد غــر كافيــة، 
وكان الســبب األبــرز حســب رأي المواطنــن هــو عــدم رؤيــة المواطــن لمحاســبة جديــة لكبــار 

الفاســدين، يليــه ضعــف جديــة جهــود محاســبة الفاســدين. 
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أشكال الفساد األكرث انتشارًا في فلسطني

الشــكل األبــرز يف فلســطن مــن أشــكال الفســاد هــو إســاءة اســتعمال الســلطة، يليــه اختــاس املــال العــام، وهنــا أيضــاً 
بــرز الفــرق بــن آراء مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف تصنيــف أشــكال الفســاد األكثــر انتشــاراً، ففــي حــن 
كان رأي مواطنــي الضفــة الغربيــة هــو إســاءة اســتعمال الســلطة يليــه اختــاس املــال العــام، كان الشــكل األكثــر انتشــاراً 
يف غــزة هــو املســاس باألمــوال العامــة يليــه إســاءة اســتعمال الســلطة. ويف هــذا العــام، قلــت نســبة مــن أشــاروا إلــى 
الرشــوة كأكثــر األشــكال انتشــاراً عمــن رأوهــا األكثــر يف العــام املنصــرم، واالنخفــاض كان بــارزاً يف رأي مواطنــي غــزة. 

كمــا أظهــرت نتائــج اســتطاع هــذا العــام اختافــاً أيضــاً يف رأي املواطنــن يف قطــاع غــزة، ففــي حــن بلغــت نســبة 
مــن اعتبــر أن إســاءة االئتمــان هــي الشــكل األكثــر انتشــاراً مــن أشــكال الفســاد يف هــذا العــام 5٪ فقــط، أمــا يف عــام 

2017 فكانــت نســبة مــن اعتبــروا أن إســاءة االئتمــان هــي الشــكل األكثــر انتشــاراً ٪14. 

الفساد في تقديم الخدمات العامة

مــا زالــت آراء املســتطلعن تؤشــر إلــى عمليــات الترقيــة والتعيــن يف الوظائــف العليــا بوصفهــا األكثــر مجــاالً للفســاد، 
يليهــا توزيــع املســاعدات اإلنســانية االجتماعيــة العينيــة والنقديــة، التــي احتلــت املرتبــة األولــى بــرأي مواطنــي قطــاع 

غزة.  

طلب الواسطة في الحصول على الخدمات

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 39٪ مــن املبحوثــن طلبــوا املســاعدة يف احلصــول علــى خدمــات عامــة، ومــا زال الفــرق 
جلّيــاً بــن الضفــة الغربيــة مقارنــة مــع قطــاع غــزة )28٪ يف الضفــة الغربيــة، و56٪ يف قطــاع غــزة(، مــا يدلــل علــى 
انتشــار ظاهــرة الواســطة يف غــزة. ويعــود الســبب يف ذلــك إلــى الظــروف احلياتيــة التــي يعيشــها املواطــن يف غــزة، 

حيــث ازديــاد االحتياجــات مــع قلــة مــا يتــم تقدميــه وعرضــه مــن خدمــات. 

من المستطلعني يعتربون أن الواسطة 
تساعدهم في الحصول على الخدمة

ازدادت نســبة مــن يعتــرون أن الواســطة تســاعدهم 
حيــث  عــام 2017،  عــن  الخدمــات  الحصــول علــى  فــي 
ــت النســبة 71٪، وهــذا مؤشــر خطــر علــى قبــول  كان
فــي  المواطــن  ثقــة  وعــدم  للواســطة،  المجتمــع 

الخدمــات.  مقدمــي 

٪ 74
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ضعف ثقة المواطن الفلسطيني في مقدمي الخدمة كان أهم أسباب اللجوء إلى الواسطة

تنوعــت األســباب التــي اعتبــر املســتطلعون أنهــا الســبب يف اللجــوء إلــى الواســطة، مــا بــن عــدم الثقــة بنزاهــة 
مقدمــي اخلدمــات، حيــث أشــار 27٪ إلــى أنهــا الســبب األهــم، بينمــا أشــار 20٪ منهــم إلــى اخلــوف مــن عــدم إمكانيــة 
احلصــول علــى اخلدمــة بســبب محدوديــة الفــرص، وأشــار 17٪ منهــم إلــى ثقافــة املواطــن الفلســطيني الــذي ال يــرى 

خطــأ باللجــوء للواســطة بوصفــه أحــد هــذه األســباب. 

وبــرز اختــالف بســيط بــن مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف ترتيــب األســباب حســب أولويتهــا، وكان الترتيــب 
حســب مواطنــي الضفــة كمــا يلــي:  

عدم الثقة بنزاهة مقدمي اخلدمات بنسبة ٪33.  «
اخلوف من عدم إمكانية احلصول على اخلدمة بسبب محدودية الفرص بنسبة ٪18.  «
ثقافة املواطن الفلسطيني الذي ال يرى خطأ باللجوء للواسطة ٪16. «
نفس النسبة أشارت إلى اخلوف من أن يأخذها شخص آخر غير مستحق لها بسبب الفساد.   «

أما مواطنو غزة، فقد كان ترتيب األسباب حسب األولوية لديهم كما يلي: 
اخلوف من عدم إمكانية احلصول على اخلدمة بسبب محدودية الفرص بنسبة ٪21.  «
ثقافة املواطن الفلسطيني الذي ال يرى خطأ باللجوء للواسطة ٪19.  «
عدم الثقة بنزاهة مقدمي اخلدمات ٪18.  «
شكل من أشكال املساعدة الواجب أن يقدمها لك املعارف ٪17.  «
» 

األسباب التي ساهمت في انتشار الفساد في فلسطني
اعتبــر املســتطلعة آراؤهــم أن أهــم األســباب وراء انتشــار الفســاد توزعــت علــى عــدم االلتــزام مببــدأ ســيادة القانــون 
بنســبة 22٪. بينمــا رأى 17٪ مــن املبحوثــن أن الســبب يعــود لعــدم اجلديــة يف محاســبة كبــار الفاســدين، كذلــك فــإن 

14٪ منهــم قالــوا إن الســبب يتعلــق باحلصانــة التــي يتمتــع بهــا األشــخاص، والتــي حتــول دون محاســبتهم. 

وســجلت بعــض الفــروق يف ترتيــب هــذه األســباب حســب أولويتهــا بــن مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.   ترتيــب 
األســباب يف الضفــة كان: 

عدم االلتزام مببدأ سيادة القانون بنسبة ٪32. «
عدم اجلدية يف محاسبة كبار الفاسدين ٪18. «
احلصانة التي يتمتع بها بعض األشخاص ٪12. «

أما مواطنو غزة، فقد رتبوها كما يلي: 
احلصانة التي يتمتع بها بعض األشخاص بنسبة ٪17.  «
قلة وعي املواطنن بأشكال الفساد حازت على 17٪ أيضاً.  «
االنقسام السياسي بن الضفة وغزة ٪16.  «
عدم اجلدية يف محاسبة كبار الفاسدين ٪14.  «

مــرة أخــرى، يظهــر أثــر االنقســام علــى مواطنــي غــزة أكثــر منــه علــى حيــاة مواطنــي الضفــة الغربيــة، وتكــرر أيضــاً 
ســبب قلــة وعــي املواطنــن بأشــكال الفســاد كســبب أساســي حســب رأي مواطنــي غــزة أكثــر مــن مواطنــي الضفــة، كمــا 
يف الســؤال الســابق، إذ أشــارت نســبة مــن مواطنــي غــزة لــه كســبب يف اللجــوء إلــى الواســطة للحصــول علــى اخلدمــات. 
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ومــن االختافــات البــارزة يف انطباعــات املواطنــن حــول األســباب التــي ســاهمت يف انتشــار الفســاد يف فلســطن، 
كانــت حــول رأي مواطنــي غــزة يف اعتبــار أن عــدم تفعيــل املجلــس التشــريعي ســبب مــن األســباب بــن العــام احلالــي 
والعــام املنصــرم، حيــث كانــت نســبة املســتطلعة آراؤهــم يف غــزة ممــن كان يعتبــر عــدم تفعيــل املجلــس التشــريعي يف 
عــام 2017 مــن األســباب النتشــار الفســاد 16٪، وتراجعــت نســبة مــن يرونــه ســبباً مهّمــاً إلــى 10٪. وهــذه النســبة 

متقاربــة مــع رأي مواطنــي الضفــة الذيــن عبــر 8٪ منهــم فقــط عــن أنــه ســبب النتشــار الفســاد. 

يف الضفــة، هــذا يدلــل علــى فقــدان ثقــة املواطــن يف الضفــة الغربيــة بــدور املجلــس التشــريعي الــذي تعطــل لســنوات 
طويلــة، بينمــا يف غــزة قامــت كتلــة اإلصــاح والتغييــر بــدور املجلــس التشــريعي، وبقيــت مؤسســة التشــريعي فاعلــة 

بالنســبة للمواطــن الغــزي.  

من المستطلعة آراؤهم يرون أن الفساد في عام 2018 قد ازداد 
كانــت نســبة مــن اعتــر أن الفســاد  فــي عــام 2017 قــد ازداد  55٪،  وارتفعــت هــذه النســبة فــي 
عــام 2018 لتصــل إلــى 67٪. وهــذا يؤشــر إلــى أن استشــعار المواطــم للفســاد يــزداد عامــًا بعــد 

عــام. 

٪٦٧

٪٦٢
من المستطلعة آراؤهم يرون أن الفساد سيزداد في عام 2019 

يعتقــد 62٪ مــن المســتطلعة آراؤهــم أن الفســاد ســيزداد فــي عــام 2019 )70٪ فــي الضفــة 
الغرب�يــة، 51٪ فــي قطــاع غــزة(، حيــث ارتفعــت نســبة مــن يتوقعــون أن الفســاد ســيزداد أكــر فــي 
عــام 2019، وكانــت الزيــادة األكــر فــي توقعــات مواطنــي غــزة، حيــث كانــت النســبة فــي عــام 2017 

لمــن يتوقــع أنــه ســيزداد فــي عــام 2018، 36٪، وقــد ارتفعــت فــي هــذا العــام لتصبــح ٪51. 

٪8٢
من المستطلعة آراؤهم يرون أن دور اإلعالم الفلسطيني ضعيف أو 

متوسط في الكشف عن قضايا الفساد عام 2018
أظهــرت نتائــج االســتطالع فــي هــذا العــام أن غالبيــة المســتطلعة آراؤهــم يــرون أن دور اإلعــالم 
ــا الفســاد، حيــث أشــار إلــى ذلــك  ــة فــي الكشــف عــن قضاي يقــع بــن الضعيــف ومتوســط الفعالي
82٪. وأظهــر هــذا االســتطالع ازديــادًا فــي نســبة المواطنــن الذيــن يعتقــدون أن دور اإلعــالم 

يقــع بــن الضعيــف والمتوســط فــي الكشــف عــن قضايــا الفســاد فــي عــام 2018. 
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يرون أن وسائل التواصل االجتماعي هي 
أكر الوسائل اإلعالمية فعالية في الكشف 

وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت في 
العام 2018

هيئة مكافحة الفساد

ــة مكافحــة الفســاد متــارس دورهــا دون اســتقالية،  ــة يــرون أن هيئ 80٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم يف الضفــة الغربي
و69٪ منهــم يــرون أن دورهــا يف مكافحــة الفســاد غيــر فعــال.  

الجهات التي ت�تابع قضايا الفساد في غزة 

63٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم يف غــزة يــرون أن اجلهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد متــارس دورهــا دون اســتقالية، 
و66٪ منهــم يــرون أن دورهــا يف مكافحــة الفســاد غيــر فعــال.  

اإلبالغ عن الفساد

تفاوتــت نتائــج االســتطاع فيمــا يتعلــق باإلبــاغ عــن الفســاد، فقــد رأت الغالبيــة )75٪( مــن املســتطلعة آراؤهــم أن 
للمواطــن دوراً يف مكافحــة الفســاد، وأن بإمكانــه املســاهمة يف مكافحتــه بنســبة ٪77.  

وادعــى 62٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم أنهــم ســيقومون بالتبليــغ عــن الفســاد كشــهود، و71٪ منهــم ادعــوا باســتعدادهم 
للتبليــغ عــن الفســاد يف حــال كانــوا ضحايــا.

ــى الرغــم مــن ذلــك، أفــاد 58٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم بعــدم اعتقادهــم بــأن املواطنــن عــادة مــا يبلغــون عــن حــاالت  وعل
الفســاد التــي ياحظونهــا، رغــم أن معظــم املســتطلعة آراؤهــم يــرون أن اإلبــاغ عــن الفســاد هــو حــق للمواطــن وواجــب عليــه. 

٪٦3

من المبحوثني يعتقدون 
أن العقوبات المفروضة 

على مرت�كبي جرائم 
الفساد غر رادعة

الســلطة  فــي  فســاد  بوجــود  يعتقــدون  المبحوثــني  مــن 
ئيــة لقضا ا

 مــا زالــت آراء المســتطلعن تظهــر أن الجرائــم الخاصــة بفســاد األغذيــة واألدويــة 
بمســتوى  يتعلــق  فيمــا  الــرأي  هــذا  يتبنــون  مــن  نســبة  وارتفعــت  زادت،  قــد 
الجرائــم الخاصــة بفســاد األدويــة واألغذيــة فــي عــام 2018 عنــه فــي عــام 2017، 

حيــث بلغــت فــي هــذا العــام 79٪، فــي حــن كانــت 73٪ فــي عــام 2017. 

٪8١

٪٦٧
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تقديم

بهــدف رصــد التغييــر يف انطباعــات املواطنــن ووعيهــم حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه، ومــدى اســتعدادهم لانخراط 
يف مكافحتــه، يقــوم االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« بتنفيــذ اســتطاع للــرأي ســنوّياً حــول واقــع الفســاد 
ومكافحتــه يف فلســطن، يســتهدف اجلمهــور يف الضفــة الغربيــة )مبــا فيهــا القــدس( وقطــاع غــزة، وينفــذ يف الربــع 
ــى  ــة ال ــه، إضاف ــات تدخات ــد أولوي ــج هــذا االســتطاع يف حتدي ــان نتائ ــاف أم ــام. ويوظــف ائت ــن كل ع ــر م األخي
إعــداد التقريــر الســنوي الــذي يصــدره حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف فلســطن، باإلضافــة إلــى مصــادر 

معلومــات أخــرى. 

ــي تغطــي  ــة الت ــذا االســتطاع حتــوي مجموعــة مــن األســئلة املغلق ــر اســتمارة خاصــة له ــاف أمــان بتطوي ــام ائت ق
ــا، وتشــمل:  ــن حوله ــي يجــري اســتطاع رأي املواطن ــن املجــاالت الت مجموعــة م

أنواع الفساد األكثر انتشاراً يف القطاعات الثاثة )حكومي، خاص، أهلي(. 1
القطاعات واخلدمات األكثر تعرضاً للفساد. 2
األسباب املؤدية النتشار الفساد. 3
اإلباغ عن الفساد. 4
رأي املواطنن يف جهود عدد من األطراف يف مكافحة الفساد مثل: . 5

هيئة مكافحة الفساد  «
القضاء «
اإلعام   «

اجلرائم االقتصادية. 6
وعي املواطنن يف مكافحة الفساد . 7

يف كل عام، تتم مراجعة أسئلة استمارة االستطاع وتطويرها حسب التغييرات يف الواقع الفلسطيني. 

قيــاس  »مركــز  مــع  بالتعاقــد  »أمــان«  واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــاف  قــام   ،»2018« احلالــي  العــام  يف 
لاســتطاعات والدراســات املســحية« لتنفيــذ هــذا االســتطاع، حيــث قــام املركــز بإجــراء االســتطاع خــال الفتــرة 

الواقعــة مــا بــن 23 - 27 أيلــول 2018 يف الضفــة الغربيــة )مبــا فيهــا القــدس( وقطــاع غــزة.

ــة للمجتمــع الفلســطيني بلــغ حجمهــا 1320 فــرداً ممــن أعمارهــم 18 عامــاً فمــا فــوق، منهــا  مت اختيــار عينــة ممثل
)792( يف الضفــة الغربيــة )مبــا فيهــا القــدس(، و)528( يف قطــاع غــزة، موزعــة يف 60 جتمعــاً ســكنّياً ممثلــة املــدن 

والقــرى والبلــدات واملخيمــات، وبهامــش خطــأ + 3٪، حيــث أجريــت املقابــات وجهــاً لوجــه ويف املنــازل.

منهجية البحث

1. االستمارة
صممــت االســتمارة منــذ بدايــة تنفيــذ االســتطاع بالتعــاون مــع االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان«، 

وشــملت كافــة األســئلة التــي تغطــي أهدافــه.

2. اختيار العينة
لغــرض االســتطاع ومتثيلــه للمجتمــع، مت اســتخدام األســلوب العينــي متعــدد املراحــل الختيــار عينــة طبقيــة عنقوديــة، 
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ــام للســكان  ــداد الع ــج التع ــاً لنتائ ــة وقطــاع غــزة( وفق ــة الغربي ــن )الضف ــى طبقت ــة إل ــة الكلي ــث مت تقســيم العين حي
واملســاكن 2017 الــذي نفــذه اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، بعــد ذلــك، مت توزيــع حجــم العينــة علــى 
ــار التجمعــات الســكانية لــكل محافظــة  ــم اختي ــوزن احلقيقــي لــكل منهــا، ومــن ث احملافظــات )العناقيــد( ليعكــس ال
ــا، ومت  ــل فيه ــم العم ــن بشــكل عشــوائي ليت ــوك أو بلوك ــار بل ــع، مت اختي ــداد، ويف كل جتم ــج التع ــى نتائ ــاداً عل اعتم
اختيــار املنــازل يف هــذه البلــوكات باســتخدام العينــة العشــوائية املنتظمــة. أمــا داخــل املنــزل، فقــد مت اســتخدام 

اجلــدول املتخصــص يف اختيــار العينــات Kish الختيــار األفــراد.

3. جمع البيانات
عمــل يف إجــراء املقابــات باحثــون ميدانيــون ممــن لديهــم خبــرة طويلــة يف البحــوث امليدانيــة، حيــث خضعــوا لورشــات 

عمــل متخصصــة ناقشــت أهــداف االســتطاع ومنهجيــة العمــل وأســئلة االســتمارة، وكان ذلــك بالتعــاون مــع »أمــان«.

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 املبحوثــن وفهمهــم لطبيعــة األســئلة واخليــارات املطروحــة، مــا ســاعد يف إجــراء أي 
تعديــات عليهــا قبــل اعتمادهــا بالشــكل النهائــي، إضافــة إلــى ذلــك، مت إجــراء عمليــة فحــص لهــا، مــن حيــث االتســاق 

الداخلــي لألســئلة وثباتهــا باســتخدام معامــل كرومبــاخ ألفــا.

تدريب الباحثي

لغــرض االســتطاع، قــام املركــز، وبالتعــاون مــع »أمــان«، بعقــد ثــاث ورشــات عمــل تدريبيــة متخصصــة للباحثــن 
امليدانيــن، اثنتــان يف الضفــة )واحــدة لباحثــي الشــمال والثانيــة لباحثــي الوســط واجلنــوب(، وورشــة يف قطــاع غــزة، 

أحاطــت بكافــة جوانبــه، مــن تفاصيــل املنهجيــة والعينــة وأســئلة االســتمارة واملقابــات.

الرقابة والمتابعة

هناك نوعان من الرقابة اتبعهما املركز أثناء تنفيذ االستطاع، متثا فيما يلي:
الرقابــة امليدانيــة: عمــل فريــق العمــل البحثــي حتــت إشــراف ومتابعــة مــن قبــل املنســقن امليدانيــن واملشــرفن، . 1

ــة  ــات بطريق ــل وإجــراء املقاب ــن ســير العم ــد م ــع البحــث للتأك ــة ملواق ــارات ميداني ــوا بدورهــم بزي ــن قام الذي
ســليمة وبعيــدة عــن أي مشــاكل، حيــث قــام الفريــق بقــدمي تقريــر يومــي حــول ذلــك.

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

ومــن صاحيــة املقابات.
ب. العمــل املكتبــي: مت فحــص االســتمارات مكتبّيــاً للتأكــد مــن اإلجابــات واالنتقــاالت بــن األســئلة والتأكــد مــن 

صاحيــة بيانــات االســتمارات.
ج. برنامــج اإلدخــال: مت تصميــم برنامــج إلدخــال البيانــات ضمــن ضوابــط ومحــددات معينــة، ليكــون قــادراً علــى 

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

ذلــك مــن قبــل الباحــث امليدانــي أو مدخــل البيانــات.

إدخال وتحليل البيانات

مت إدخــال وحتليــل البيانــات مــن خــال برنامــج التحليــل اإلحصائــي SPSS بعــد إجــراء املراجعــة واملعاجلــة الكاملــة 
لهــذه البيانــات. 
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نتائــج اســتطالع الــرأي العــام حــول 
فــي  ومكافحتــه  الفســاد  واقــع 

2018 لعــام  فلســطني 
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استطالع رأي المواطني الفلسطيني�ي السنوي
حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطي  للعام 2018 

1. المشكلة األساسية التي يجب أن تحظى بأولوية لحلها

تطــرق االســتطاع إلــى أهــم املشــاكل والتحديــات التــي يواجههــا املجتمــع الفلســطيني، والتــي يجــب أن حتظــى 
باألولويــة، حيــث احتــل الفســاد املشــكلة األهــم حســب رأي 34٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم، )38٪ يف الضفــة الغربيــة 
مقارنــة بـــ 26٪ يف قطــاع غــزة(، فيمــا أشــار 25٪ منهــم إلــى أن األزمــات االقتصاديــة هــي املشــكلة األساســية التــي 
يجــب أن حتظــى باألولويــة )29٪ يف الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ 18٪ يف قطــاع غــزة(، بينمــا أشــار 17٪ مــن املبحوثــن 
إلــى أن املشــكلة األساســية هــي سياســات االحتــال اإلســرائيلي )19٪ يف الضفــة الغربيــة باملقارنــة مــع 13٪ يف قطــاع 
غــزة(، فيمــا أشــار 16٪ إلــى أن املشــكلة األساســية هــي اســتمرار االنقســام، حيــث حتظــى بأولويــة وبنســبة مرتفعــة 
يف قطــاع غــزة مقارنــة بالضفــة )9٪ يف الضفــة الغربيــة مقابــل 28٪ يف قطــاع غــزة(، كذلــك فــإن 5٪ مــن املبحوثــن 
أشــاروا إلــى أن املشــكلة األساســية هــي البنيــة القانونيــة واملؤسســاتية، و4٪ أشــاروا إلــى أنهــا البنيــة التحتيــة. ملزيــد 

مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

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

املجموعقطاع غزةالضفة الغربيةاملشكلة
33.5٪26.3٪38.4٪الفساد

24.7٪18.4٪28.9٪األزمات االقتصادية
16.7٪13.1٪19.1٪سياسات االحتال اإلسرائيلي

16.3٪27.8٪8.5٪استمرار االنقسام
5.1٪8.8٪2.6٪البنية القانونية واملؤسساتية

3.7٪5.5٪2.4٪البنية التحتية
100.0٪100.0٪100.0٪املجموع

ــات التــي تواجــه احلكومــة واملجتمــع الفلســطيني يف هــذا الوقــت، أجــاب املســتطلعة آراؤهــم يف  حــول أهــم التحدي
الضفــة الغربيــة أن الفســاد واألزمــات االقتصاديــة وسياســات االحتــال واالنقســام، تعتبــر األهــم يف هــذه التحديــات 
واملطلــوب مواجهتهــا، يف حــن أجــاب املواطنــون املســتطلعة آراؤهــم يف قطــاع غــزة أنهــا االنقســام ومــن ثــم الفســاد 

واألزمــة االقتصاديــة وسياســات االحتــال، مــع اعتبارهــم أن االنقســام هــو األهــم واألكثــر حاجــة ملعاجلتــه. 
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شكل رقم )1(: المشكلة األساسية التي يجب أن تحظى بأولوية لحلها

وباملقارنــة مــع االســتطاعات الســابقة، حصــل تغيــر طفيــف يف هــذا االســتطاع )2018( بأولويــات املشــاكل 
األساســية التــي يجــب حلهــا، فقــد احتلــت مشــكلة الفســاد املرتبــة األولــى مــن بــن املشــكالت التــي يجــب أن حتظــى 
باملرتبــة األولــى، بعــد أن كانــت حتظــى باملرتبــة الثانيــة يف االســتطالعات الســابقة، وارتفعــت نســبة مــن يرونهــا املشــكلة 
ــت 27٪. يف  ــث كان ــت 25٪، و2017 حي ــث كان ــة بعامــي 2016 حي ــام مقارن ــى 34٪ يف هــذا الع األساســية لتصــل إل
حــن أن األزمــات االقتصاديــة احتلــت املرتبــة الثانيــة يف هــذا االســتطاع، بعــد أن كانــت محتلــة املرتبــة األولــى يف 

ــاه: االســتطاعات الســابقة. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدن

جدول رقم )1a(: جدول مقارنة حول المشكلة األساسية التي يجب أن تحظى بأولوية

لحلها في السنوات الثالث األخرة: 

201620172018 املشكلة
33.5٪26.5٪25.2٪الفساد

24.7٪29.6٪29.1٪األزمات االقتصادية
16.7٪17.7٪19.7٪سياسات االحتال اإلسرائيلي

16.3٪15.6٪15.6٪االنقسام
5.1٪5.6٪6.3٪البنية القانونية واملؤسساتية

3.7٪5.0٪4.1٪البنية التحتية
100.0٪100.0٪100.0٪املجموع
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استطالع رأي المواطني الفلسطيني�ي السنوي
حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطي  للعام 2018 

شكل رقم )1a(: الفساد كمشكلة أساسية يجب أن تحظى بأولوية لحلها حسب السنوات

2. الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

يتنــاول هــذا اجلــزء مــن الدراســة تقييــم املواطنــن حلجــم الفســاد يف مؤسســات الســلطة، وأكثــر اجلهــات تعرضــًا 
للفســاد، ســواء علــى صعيــد الهيئــات والــوزارات احلكوميــة، أو علــى صعيــد القطاعــات احلكوميــة واخلاصــة واألهليــة، 

باإلضافــة إلــى رأي املواطنــن باجلهــود املبذولــة ملكافحــة الفســاد.

1-2: مستوى الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

أظهــر االســتطاع أن 70٪ مــن املبحوثــن يف الضفــة الغربيــة يــرون أن حجــم الفســاد يف مؤسســات الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية كبيــر، يف حــن يعتقــد 54٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم يف قطــاع غــزة أنــه كبيــر، مبجمــوع 64٪ يف الضفــة 
وغــزة. فيمــا أشــار 31٪ إلــى أن املســتوى متوســط )27٪ يف الضفــة الغربيــة مقابــل 38٪ يف قطــاع غــزة(، بينمــا ٪5 

فقــط يــرون أن مســتوى الفســاد قليــل. للمزيــد، انظــر الشــكل البيانــي أدنــاه:

شكل )1-2(: مستوى الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
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وباملقارنــة مــع نتائــج االســتطاعات الســابقة، يتضــح أن هنــاك ارتفاعــاً مبســتوى تصنيــف املبحوثــن ملســتوى الفســاد 
بأنــه كبيــر، حيــث وصــل إلــى 64٪ يف هــذا االســتطاع، مقارنــة مع اســتطاع 2016 )60٪(، واســتطاع 2017 )٪57(، 

كمــا يتضــح مــن اجلــدول أدنــاه: 

جدول )1a-2(: مستوى الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية - جدول مقارنة

201620172018
63.6٪57.0٪60.4٪كبير

31.3٪36.2٪33.2٪متوسط
5.1٪6.8٪6.4٪قليل

100.0٪100.0٪100.0٪املجموع

2 - 2: المؤسسات األكرث تعرضًا للفساد

ــر تعرضــاً للفســاد  ــرون أن املؤسســات احلكوميــة هــي األكث ــى أن 55٪ مــن املبحوثــن ي أشــارت نتائــج االســتطاع إل
)67٪ يف الضفــة، 36٪ يف قطــاع غــزة(، تلــي ذلــك املؤسســات األهليــة واجلمعيــات اخليريــة بنســبة 20٪ )13٪ يف 
الضفــة، 31٪ يف قطــاع غــزة(، ثــم الهيئــات احملليــة بنســبة 13٪ )11٪ يف الضفــة، 17٪ يف قطــاع غــزة(، تليهــا 

مؤسســات القطــاع اخلــاص بنســبة 12٪ )9٪ يف الضفــة، 16٪ يف قطــاع غــزة(. 

رأى 67٪ مــن مواطنــي الضفــة الغربيــة أن املؤسســات احلكوميــة هــي األكثــر تعرضــاً للفســاد، تليهــا املؤسســات 
األهليــة واجلمعيــات اخليريــة بنســبة 13٪، ثــم الهيئــات احملليــة بنســبة 11٪، وآخرهــا القطــاع اخلــاص بنســبة ٪9.

ورأى 36٪ مــن مواطنــي غــزة أن املؤسســات احلكوميــة هــي األكثــر تعرضــاً النتشــار الفســاد، تليهــا املؤسســات األهليــة 
واجلمعيــات اخليريــة بنســبة 31٪، ثــم الهيئــات احملليــة بنســبة 17٪، ثــم القطــاع اخلــاص بنســبة ٪16. 

رغــم التوافــق يف الترتيــب بــن مواطنــي غــزة والضفــة، إال أن نســب التوزيــع اختلفــت، حيــث كانــت نســبة مــن يــرون أن 
املؤسســات األهليــة واجلمعيــات اخليريــة أكثــر يف غــزة، وهــذا يعــود إلــى دور هــذه املؤسســات يف تقــدمي اخلدمــات 
اإلغاثيــة واإلنســانية. بينمــا رأى 17٪ مــن مواطنــي غــزة أن الهيئــات احملليــة هــي األكثــر تعرضــاً للفســاد، يف حــن رأى 

11٪ منهــم يف الضفــة ذلــك، علمــاً بــأن الضفــة الغربيــة شــهدت انتخابــات هيئــات محليــة، علــى عكــس قطــاع غــزة.  
ملزيد من التفاصيل، انظر اجلدول التالي والشكل البياني أدناه:

جدول )2-2(: القطاع األكر تعرضًا للفساد

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
54.5٪36.2٪67.0٪املؤسسات احلكومية 

13.3٪17.3٪10.6٪الهيئات احمللية
11.7٪15.5٪9.2٪القطاع اخلاص

20.5٪31.2٪13.1٪املؤسسات األهلية واجلمعيات اخليرية
100.0٪100.0٪100.0٪املجموع



19

استطالع رأي المواطني الفلسطيني�ي السنوي
حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطي  للعام 2018 

شكل 2-2: القطاع األكر تعرضًا للفساد في فلسطن

باملقارنــة مــع نتائــج اســتطاعات »أمــان« يف الســنوات الثــاث األخيــرة، يتضــح أن النســبة يف هــذا االســتطالع جــاءت 
مرتفعــة بشــكل واضــح مقارنــة باالســتطالعات الســابقة فيمــا يتعلــق باملؤسســات احلكوميــة والهيئــات احملليــة، حيــث وصلت 
إلــى 68٪ مجتمعــة. أمــا فيمــا يتعلــق باملؤسســات األهليــة واجلمعيــات اخليريــة، فيتضــح أنهــا بقيــت متقاربــة بشــكل عــام 
خــال االســتطاعات الســابقة، عــدا اســتطاع عــام 2016. أمــا بخصــوص مؤسســات القطــاع اخلــاص، فقــد حصــل 
انخفــاض واضــح يف هــذا االســتطاع باملقارنــة مــع االســتطاعات الســابقة. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:

جدول )a 2-2(: القطاع األكر تعرضًا للفساد- جدول مقارنات مع نتائج استطالعات »أمان« السابقة

201620172018القطاع
68٪59.3٪52.3٪املؤسسات احلكومية والهيئات احمللية

20٪20.6٪25.7٪املؤسسات األهلية واجلمعيات اخليرية
12٪20.1٪22.0٪مؤسسات القطاع اخلاص

100٪100٪100٪املجموع

شكل رقم )a 2-2(: القطاع األكر تعرضًا للفساد حسب السنوات
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3 - 2: وصف مرت�كبي الفساد

وحــول وصــف مرتكبــي جرائــم الفســاد يف فلســطن، أشــارت نتائــج االســتطاع إلــى أن صفــة املوظــف الكبيــر )فئــات 
عليــا( تغلــب علــى مرتكبــي الفســاد، حســب مــا أشــار إلــى ذلــك 79٪ مــن املبحوثــن )91٪ يف الضفــة الغربيــة، 61٪ يف 
قطــاع غــزة(، فيمــا أشــار 21٪ إلــى أن صفــة املوظــف الصغيــر )الفئــات العاديــة( هــي الغالبــة )9٪ يف الضفــة الغربيــة، 

39٪ يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )3 - 2(: الصفة الغالبة لمرت�كبي جرائم الفساد

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
78.9٪60.5٪91.4٪املوظف الكبير )فئات عليا(

21.1٪39.5٪8.6٪املوظف الصغير )فئات عادية(
100.0٪100.0٪100.0٪ املجموع

يظهــر االختــاف بــن مواطنــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فيمــا يتعلــق بنســبة مــن يــرون أن صفــة مرتكبــي الفســاد 
هــم مــن املوظفــن الصغــار، ففــي حــن يــرى 9٪ مــن الضفــة أنهــم موظفــون صغــار، رأى 40٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم 
أن صفــة مرتكبــي الفســاد أنهــم مــن صغــار املوظفــن، وهــذا بســبب الرشــوة الصغيــرة التــي عــادة مــا ميارســها صغــار 
املوظفــن، الذيــن يقدمــون اخلدمــات مباشــرة للمواطنــن، وأيضــاً بســبب الواســطة يف تقــدمي اخلدمــات بســبب 
زيــادة الطلــب علــى اخلدمــات وقلــة املعــروض منهــا خاصــة يف التعليــم والســفر واحلصــول علــى املســاعادت وفــرص 

التوظيــف. 

شكل )3 - 2(: الصفة الغالبة لمرت�كبي جرائم الفساد

باملقارنــة مــع نتائــج اســتطاعات »أمــان« الســابقة، يتضــح أن النســب متقاربــة يف وصــف مرتكبــي جرائــم الفســاد. ومــا 
زالــت تشــير إلــى أن الغالبيــة يرونهــا يف املوظفــن الكبــار )فئــات عليــا(. للمزيــد، انظــر اجلــدول أدنــاه:  

الموظف الكبري
 )فئات عليا(

الموظف الصغري 
)فئات عادية(

78.9%

21.1%



21

استطالع رأي المواطني الفلسطيني�ي السنوي
حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطي  للعام 2018 

جدول )a 3 - 2(: الصفة الغالبة لمرت�كبي جرائم الفساد - جدول مقارنة مع نتائج استطالعات »أمان« السابقة

 201620172018
٪78.9٪81.9٪77.7املوظف الكبير )فئات عليا(

٪21.1٪18.1٪22.3املوظف الصغير )فئات عادية(
٪100.0٪100.0٪100.0املجموع

4-2: المؤسسات أو الهيئات العامة الرسمية األكرث عرضة للفساد

يف الضفــة الغربيــة: يتضــح مــن نتائــج االســتطاع أن الــوزارات والهيئــات العامــة هــي األكثــر تعرضــاً للفســاد بــرأي 
31٪ مــن املبحوثــن، تلــي ذلــك باملرتبــة الثانيــة األجهــزة األمنيــة بنســبة 25٪، تليهمــا مؤسســة الرئاســة بنســبة ٪13، 
ثــم النيابــة العامــة بنســبة 10٪، ثــم احملاكــم بنســبة 8٪، ومجلــس الــوزراء بنســبة 7٪، وآخرهــا الهيئــات احملليــة بنســبة 

 .٪6

أمــا يف قطــاع غــزة: فيتضــح مــن نتائــج االســتطاع أن مؤسســة الرئاســة هــي األكثــر تعرضــاً للفســاد بــرأي 30٪ مــن 
املبحوثــن، بينمــا احتلــت األجهــزة األمنيــة املرتبــة الثانيــة بنســبة 21٪، ثــم مجلــس الــوزراء الــذي احتــل املرتبــة الثالثــة 
بنســبة 12٪. أمــا احملاكــم، فقــد احتلــت املرتبــة الرابعــة بنســبة 11٪، تلتهــا النيابــة العامــة يف املرتبــة اخلامســة بنســبة 
10٪، ويف املرتبــة السادســة الــوزارات والهيئــات العامــة بنســبة 9٪، ويف املرتبــة الســابعة، كانــت الهيئــات احملليــة 

بنســبة 8٪. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )4 - 2(: المؤسسات والهيئات األكر تعرضًا للفساد

قطاع غزةالضفة الغربية 
21.0٪25.0٪األجهزة األمنية

9.2٪30.8٪الوزارات والهيئات العامة
29.6٪13.0٪مؤسسة الرئاسة

9.5٪9.6٪النيابة العامة
10.8٪8.1٪احملاكم 

11.5٪7.3٪مجلس الوزراء
8.3٪6.3٪الهيئات احمللية

100٪100٪املجموع

وباملقارنــة مــع نتائــج اســتطاعات »أمــان« الســابقة، احتلــت األجهــزة األمنيــة املرتبــة األولــى يف هــذا االســتطالع بعــد 
أن كانــت محتلــة املرتبــة الثانيــة يف أغلــب االســتطاعات الســابقة يف هــذا املجــال، أمــا الــوزارات والهيئــات العامــة، 
فقــد احتلــت املرتبــة الثانيــة بعــد أن كانــت يف املرتبــة األولــى يف االســتطاعات الســابقة. يف حــن أن مؤسســة الرئاســة 

حافظــت علــى املرتبــة الثالثــة  يف هــذا االســتطاع، كمــا يف معظــم االســتطاعات الســابقة. 

وحــن مت فصــل النتائــج بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فــا تغيــر يذكــر علــى رأي مواطنــي الضفــة الغربيــة. أمــا 
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مواطنــو غــزة، فمــن الواضــح وجــود موقــف شــعبي ضــد قــرارات الرئاســة بحــق مواطنــي غــزة. 
وملزيد من التفاصيل، انظر اجلدول التالي والشكل البياني أدناه:

جدول )a 4 - 2(: المؤسسات والهيئات األكر تعرضًا للفساد-

 جدول مقارنات نتائج استطالعات »أمان« السابقة

201220142015201620172018
22.0٪32.5٪22.5٪26.7٪24.4٪36.1٪الوزارات والهيئات العامة

19.7٪17.2٪21.9٪16.6٪21.6٪17.5٪مؤسسة الرئاسة
23.4٪23.1٪19.9٪23.5٪23.0٪30.0٪األجهزة األمنية
7.1٪4.8٪11.4٪8.7٪8.5٪---الهيئات احمللية

9.5٪7.8٪8.8٪6.3٪21.6٪3.5٪النيابة العامة
9.0٪8.8٪8.7٪8.5٪6.5٪---مجلس الوزراء

9.2٪5.6٪6.9٪9.6٪7.0٪6.0٪احملاكم
100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

شكل رقم )a 4-2(: المؤسسات األكر تعرضًا للفساد حسب السنوات – مؤسسات مختارة

5 - 2: الوزارات والهيئات العامة األكرث تعرضًا للفساد

احتلــت وزارة املاليــة املرتبــة األولــى مــن حيــث تعرضهــا للفســاد بــرأي 20٪ مــن املبحوثــن )22٪ يف الضفــة الغربيــة، 
ــى التوالــي، بينمــا  17٪ يف قطــاع غــزة(، تليهــا وزارتــا الصحــة والداخليــة حســب رأي 15٪ و14٪ مــن املبحوثــن عل
احتلــت املرتبــة الرابعــة وزارتــا التنميــة االجتماعيــة والتربيــة والتعليــم بنســبة 11٪ لــكل منهمــا، وباملرتبــة السادســة 
الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة بنســبة 8٪ )5٪ يف الضفــة الغربيــة، 12٪ يف قطــاع غــزة(. أمــا ســلطة األراضــي ووزارة 
ــا.  ــارق بســيط بينه ــرة وبف ــة األخي ــت املرتب النقــل واملواصــالت وســلطة امليــاه وســلطة الطاقــة ووزارة األوقــاف، فاحتل

ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:
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جدول )5 – 2(: الوزارات/ الهيئات الحكومية األكر تعرضًا للفساد

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية  
19.7٪16.7٪21.7٪وزارة املالية

15.5٪10.7٪18.8٪وزارة الصحة
14.0٪13.6٪12.8٪وزارة الداخلية

11.7٪9.0٪13.6٪وزارة التنمية االجتماعية
10.8٪5.1٪14.7٪وزارة التربية والتعليم

7.6٪11.8٪5.0٪الهيئة العامة للشؤون املدنية
5.8٪7.0٪6.0٪سلطة األراضي

5.4٪8.5٪3.2٪وزارة النقل واملواصات
3.8٪7.3٪1.4٪سلطة املياه

3.2٪6.6٪1.1٪سلطة الطاقة
2.6٪3.7٪1.8٪وزارة األوقاف

100.0٪100.0٪100.0٪ املجموع

شكل ) 5 - 2(: الوزارات/ الهيئات الحكومية األكر تعرضًا للفساد

باملقارنــة مــع االســتطاعات الســابقة، بقيــت وزارة املاليــة محتلــة املرتبــة األولــى يف هــذا االســتطاع، مــن حيــث أكثــر 
ــك  ــن، وكذل ــاً يف اســتطاعات الســنتن املاضيت ــن، وبنفــس النســبة تقريب ــرأي املبحوث ــوزارات تعرضــاً للفســاد ب ال
احلــال بالنســبة لــوزارة الصحــة، حيــث بقيــت محتلــة املرتبــة الثانيــة مــع انخفــاض يف نســبة مــن يــرون أنهــا األكثــر 
تعرضــاً للفســاد. أمــا وزارة الداخليــة، فاحتلــت املرتبــة الثالثــة يف هــذا االســتطالع، بعــد أن كانــت يف املرتبــة الرابعــة 
يف االســتطاع الســابق، مــع ارتفــاع واضــح يف نســبة مــن يرونهــا الــوزارة األكثــر تعرضــاً للفســاد. أمــا وزارة التنميــة 
االجتماعيــة، فقــد بقيــت محافظــة علــى نفــس النســبة مقارنــة باالســتطالع الســابق، مــع احتاللهــا للمرتبــة الرابعــة يف 
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هــذا االســتطالع مقارنــة باملرتبــة الثالثــة يف االســتطاع الســابق. أمــا الــوزارات والهيئــات األخــرى، فــا توجــد تغيــرات 
واضحــة تذكــر مقارنــة باالســتطاعات الســابقة. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )a 5 – 2(: الوزارات األكر تعرضًا للفساد- جدول مقارنات نتائج استطالعات »أمان« السابقة

201220142015201620172018الوزارة/ الهيئة احلكومية
19.7٪21.7٪22.9٪23.9٪29.6٪37.5٪وزارة املالية

15.5٪19.0٪13.8٪15.4٪18.4٪18.9٪وزارة الصحة
11.7٪11.7٪13.3٪9.4٪23.5٪---وزارة التنمية االجتماعية

14.0٪10.1٪12.4٪9.1٪11.1٪---وزارة الداخلية
10.8٪7.1٪9.0٪13.9٪7.5٪9.7٪وزارة التربية والتعليم

3.2٪5.9٪7.6٪8.3٪------سلطة الطاقة
7.6٪6.8٪6.8٪4.8٪------الهيئة العامة للشؤون املدنية

5.4٪3.9٪5.4٪7.7٪6.2٪8.9٪وزارة النقل واملواصات
2.6٪2.4٪4.5٪2.5٪---2.4٪وزارة األوقاف

3.8٪4.7٪4.3٪4.9٪3.7٪8.2٪سلطة املياه
5.8٪6.7٪------------سلطة األراضي

100٪100٪100.0٪100٪100٪100٪املجموع

شكل رقم )a 5-2(: الوزارات األكر تعرضاً للفساد حسب السنوات – وزارات مختارة

6 - 2: الجهود المبذولة لمكافحة الفساد

أغلبيــة املواطنــن يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يعتقــدون أن اجلهــود املبذولــة ملكافحــة الفســاد غيــر كافيــة، حيــث 
أشــار 83٪ منهــم إلــى أنهــا غيــر كافيــة )88٪ يف الضفــة الغربيــة، 77٪ يف القطــاع(، يف حــن أن 14٪ فقــط أشــاروا 
إلــى أنهــا كافيــة )9٪ يف الضفــة الغربيــة مقابــل 22٪ يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي 

والشــكل البيانــي أدنــاه:
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جدول )6 – 2(: الجهود المبذولة لمكافحة الفساد

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
14.2٪21.7٪9.1٪كافية

83.2٪76.9٪87.6٪غير كافية
2.5٪1.4٪3.3٪ال أعلم

100.0٪100.0٪100.0٪املجموع 

شكل )6 – 2(: الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في فلسطن 

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

جدول )a 6 – 2(: الجهود المبذولة لمكافحة الفساد حسب السنوات

2015201620172018
14.2٪12.7٪21.8٪10.6٪كافية

83.2٪81.7٪72.8٪80.2٪غير كافية
2.5٪5.6٪5.4٪9.2٪ال أعلم
100.0٪100.0٪100.0٪100٪املجموع

7 - 2: أسباب عدم الجدية في مكافحة الفساد

فيمــا يتعلــق باعتقــاد املواطنــن حــول أســباب عــدم كفايــة اجلهــود املبذولــة ملكافحــة الفســاد، يعتقــد املســتطلعة آراؤهم 
أن أهــم األســباب تعــود لعــدم رؤيــة املواطــن حملاســبة جديــة لكبــار الفاســدين ولضعــف جديــة محاســبة الفاســدين، 
حيــث اعتبــر 30٪ منهــم أن أهــم ســبب يعــود إلــى عــدم رؤيــة املواطــن حملاســبة جديــة لكبــار الفاســدين )30٪ يف الضفــة 
الغربيــة، 13٪ يف قطــاع غــزة(، بينمــا أشــار 26٪ منهــم إلــى أن ذلــك يعــود إلــى ضعــف جديــة محاســبة الفاســدين 

83%

14%

3%

غري كافية

كافية

ال اعلم
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)25٪ يف الضفــة، 28٪ يف قطــاع غــزة(، كمــا أشــار 21٪ إلــى أن ذلــك يعــود إلــى عــدم وعــي املواطــن بجرميــة الفســاد 
وقانــون مكافحــة الفســاد )19٪ يف الضفــة، 23٪ يف قطــاع غــزة(، يف حــن أن 14٪ أشــاروا إلــى أن أهــم ســبب يعــود 
إلــى عــدم نشــر معلومــات حــول قضايــا الفســاد التــي يتــم كشــفها ومحاســبة الفاســدين )16٪ يف الضفــة الغربيــة، ٪11 
يف قطــاع غــزة(، كمــا أشــار 10٪ إلــى أن ذلــك يعــود إلــى أن املواطنــن ال يعلمــون بجهــود مكافحــة الفســاد )7٪ يف 

الضفــة، 14٪ يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )7 – 2(: أسباب عدم الجدية بمكافحة الفساد

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
30.0٪24.7٪33.3٪عدم رؤية املواطن حملاسبة جدية لكبار الفاسدين

26.1٪27.5٪25.3٪ضعف جدية جهود محاسبة الفاسدين
20.5٪23.3٪18.8٪عدم وعي املواطن بجرمية الفساد وقانون مكافحة الفساد
عدم نشر معلومات حول قضايا الفساد التي يتم كشفها 

13.7٪10.7٪15.5٪ومحاسبة الفاسدين

9.7٪13.7٪7.2٪عدم علم املواطن بهذه اجلهود
100.0٪100.0٪100٪املجموع

شكل )7 – 2(: أسباب عدم الجدية لمكافحة الفساد
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3. أشكال الفساد

فيمــا يتعلــق بأشــكال الفســاد األكثــر خطــورة يف فلســطن، رأى 26٪ مــن املبحوثــن بأنــه »إســاءة اســتعمال الســلطة« 
)27٪ يف الضفــة الغربيــة، 24٪ يف قطــاع غــزة(، بينمــا أشــار 22٪ إلــى »اختــالس املــال العــام« )25٪ يف الضفــة 
الغربيــة، 19٪ يف قطــاع غــزة(، فيمــا أشــار 18٪ إلــى »الرشــوة مقابــل تقــدمي اخلدمــة العامــة أو احلصــول علــى منفعــة 
بــدون وجــه حــق« )21٪ يف الضفــة الغربيــة، 14٪ يف قطــاع غــزة(، باملقابــل، فــإن 16٪ ذكــروا »املســاس باألمــوال 
العامــة« )11٪ يف الضفــة، 24٪ يف قطــاع غــزة(، كذلــك فــإن نســبة 11٪ أشــاروا إلــى »غســيل األمــوال« )8٪ يف الضفــة 
الغربيــة، 14٪ يف قطــاع غــزة(، فيمــا أشــار 8٪ إلــى أن األكثــر خطــورة »إســاءة االئتمــان« )9٪ يف الضفــة الغربيــة، ٪6 

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

جدول رقم )3(: أشكال الفساد األكر خطورة في فلسطن

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
25.6٪23.5٪27.0٪إساءة استعمال السلطة

22.2٪18.6٪24.7٪اختاس املال العام
الرشوة مقابل تقدمي اخلدمة العامة أو احلصول على 

18.0٪13.7٪21.0٪منفعة بدون وجه حق

16.1٪24.2٪10.5٪املساس باألموال العامة
10.5٪14.0٪8.2٪غسل األموال

7.5٪5.9٪8.6٪إساءة االئتمان
100.0٪100.0٪100.0٪املجموع

شكل )3(: أشكال الفساد األكر خطورة في فلسطن
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وباملقارنــة مــع نتائــج اســتطاعات »أمــان« الســابقة، احتلــت إســاءة اســتعمال الســلطة املرتبــة األولــى يف هــذا 
االســتطاع، بعــد أن كانــت يف املرتبــة الثالثــة يف اســتطاع 2017، والثانيــة يف اســتطاع 2016، كأكثــر أشــكال 
الفســاد خطــورة، يف حــن أن اختــالس املــال العــام احتــل املرتبــة الثانيــة يف هــذا االســتطاع، بعــد أن كان يف املرتبــة 
األولــى يف جميــع االســتطاعات الســابقة. أمــا الرشــوة مقابــل تقــدمي اخلدمــة العامــة أو احلصــول علــى منفعــة بــدون 
ــل، انظــر  ــد مــن التفاصي ــة يف هــذا االســتطاع، كمــا يف اســتطاعي 2016 و2017. ملزي ــة الثالث ــل املرتب حــق، فاحت

ــاه: اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدن

جدول رقم )a3(: أشكال الفساد األكر خطورة في فلسطن- جدول مقارنات نتائج استطالعات »أمان« السابقة

2015201620172018 شكل الفساد
22.2٪26.2٪24.7٪25٪اختاس املال العام

25.6٪17.4٪22.9٪19٪إساءة استعمال السلطة
الرشوة مقابل تقدمي اخلدمة العامة أو احلصول على 

18.0٪24.2٪17.9٪26٪منفعة بدون وجه حق

16.1٪13.7٪12.4٪14٪املساس باألموال العامة
10.5٪8.4٪11.4٪10٪غسيل األموال
7.5٪10.1٪10.8٪6٪إساءة االئتمان

100٪100٪100٪100٪املجموع

شكل رقم )3a(: أشكال الفساد األكر خطورة في فلسطن حسب السنوات – أشكال مختارة
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4. الفساد في تنفيذ مهام وتقديم الخدمات من قبل الجهات الرسمية العامة

ــى جتــارب  ــاء عل ــام 2018 بن ــر مجــاالً للفســاد خــال الع ــت أكث ــي كان ــة الت ــات العام ــام وباخلدم ــق بامله ــا يتعل وفيم
شــخصية للمبحوثــن أو ألحــد املقربــن، أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 32٪ مــن املبحوثــن أشــاروا إلــى أن ممارســة 
اجلهــات املنــاط فيهــا عمليــة الترقيــات والتعيينــات يف الوظائــف العليــا كانــت األكثــر فســادًا )41٪ يف الضفــة الغربيــة، 
19٪ يف قطــاع غــزة(، يليهــا توزيــع املســاعدات اإلنســانية واالجتماعيــة العينيــة والنقديــة بنســبة 22٪ )نفــس النســبة 
تقريبــاً يف الضفــة والقطــاع(، ثــم اخلدمــات الصحيــة حســب 16٪ مــن املبحوثــن )نفــس النســبة تقريبــاً يف الضفــة 
والقطــاع(، بينمــا أشــار 10٪ منهــم إلــى أنهــا منتشــرة يف خدمــات امليــاه والكهربــاء واالتصــاالت )4٪ يف الضفــة 
الغربيــة، 18٪ يف قطــاع غــزة(. يف حــن أشــار 9٪ منهــم إلــى منــح التعليــم يف اجلامعــات، كمــا أشــار 7٪ إلــى معامــالت 
الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة، وأشــار 5٪ إلــى مجــال تقديــر اجلمــارك والضريبــة. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر 

اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول رقم )4(: الخدمات العامة التي كانت أكر مجااًل للفساد خالل العام 2017

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
31.8٪18.8٪40.7٪عملية التعيينات والترقيات

21.5٪20.7٪22.0٪توزيع املساعدات اإلنسانية االجتماعية العينية والنقدية
16.3٪15.8٪16.7٪اخلدمات الصحية

9.6٪17.5٪4.3٪خدمات املياه، الكهرباء، االتصاالت
8.9٪8.0٪9.5٪منح التعليم يف اجلامعات

معامات الهيئة العامة للشؤون املدنية- منح تصاريح 
7.3٪12.4٪3.8٪وأذونات سفر

4.5٪6.9٪2.9٪مجال تقدير اجلمارك والضريبة
100.0٪100.0٪100.0٪املجموع

شكل )4(: الخدمات العامة التي كانت أكر مجااًل للفساد خالل العام 2018
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وباملقارنــة مــع االســتطاعات الســابقة، يتضــح أن عمليــة التعيينــات والترقيــات بقيــت محتلــة املرتبــة األولــى يف 
ــا، مــن  ــف العلي ــات يف الوظائ ــات والتعيين ــذ الترقي ــة لتنفي ــق باإلجــراءات املتبع ــا يتعل هــذا االســتطاع »2018« فيم
خــال جتربــة شــخصية أو جتربــة حصلــت مــع قريــب. أمــا فيمــا يتعلــق بتوزيــع املســاعدات اإلنســانية واالجتماعيــة، 
فقــد احتلــت املرتبــة الثانيــة يف هــذا االســتطاع بعــد أن كانــت محتلــة املرتبــة الثالثــة يف اســتطاع 2017 وبارتفــاع 
6 نقــاط. أمــا اخلدمــات الصحيــة، فقــد احتلــت املرتبــة الثالثــة يف هــذا االســتطالع بعــد أن كانــت يف املرتبــة الثانيــة يف 

اســتطاع 2017. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول رقم )a 4(: الخدمات العامة التي كانت أكر مجااًل للفساد حسب السنوات

201220142015201620172018
31.8٪34.0٪33.9٪33.6٪---35.4٪عملية التعيينات والترقيات

توزيــع املســاعدات اإلنســانية االجتماعيــة 
ــة ــة والنقدي 21.5٪15.3٪15.3٪18.8٪40.0٪28.8٪العيني

16.3٪17.3٪14.4٪10.8٪22.7٪17.3٪اخلدمات الصحية
9.6٪9.7٪12.4٪9.1٪11.0٪---خدمات املياه، الكهرباء، االتصاالت

4.5٪6.8٪8.6٪7.8٪9.8٪3.6٪مجال تقدير الضريبة واجلمارك
معامــات الهيئــة العامــة للشــؤون املدنيــة-

7.3٪8.7٪8.3٪6.1٪7.7٪8.4٪منــح تصاريــح وأذونــات ســفر

8.9٪8.2٪7.0٪---8.8٪---منح التعليم يف اجلامعات
100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

 
شكل رقم )a 4(: الخدمات األكر مجااًل للفساد حسب السنوات – خدمات مختارة
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5. الواسطة في الحصول على الخدمات

يتنــاول هــذا اجلــزء مــن الدراســة اســتخدام الواســطة للحصــول علــى اخلدمــات ومســاعدة املواطنــن يف احلصــول علــى 
اخلدمات وأســباب اســتخدامها.

1 - 5: طلب الواسطة في الحصول على خدمة عامة من الخدمات المذكورة في السؤال رقم 4 أعاله

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 28٪ مــن املبحوثــن يف الضفــة الغربيــة طلبــوا واســطة للمســاعدة يف احلصــول علــى 
خدمــة عامــة خــالل العــام 2018، أمــا يف غــزة، فقــد أشــار 56٪ مــن املبحوثــن إلــى أنهــم طلبــوا واســطة للحصــول علــى 

خدمــة. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )1 – 5( : طلب الواسطة للحصول على الخدمة

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
39.0٪55.9٪27.5٪نعم
61.0٪44.1٪72.5٪ال

100.0٪100.0٪100.0٪املجموع

شكل )1 – 5(: طلب الواسطة للحصول على الخدمة

ــع االســتطاع الســابق »2017«، حصــل ارتفــاع يف هــذا االســتطالع يف نســبة طلــب الواســطة للحصــول  ــة م وباملقارن
علــى اخلدمــات العامــة، حيــث وصلــت إلــى 39٪ بعــد أن كانــت 34٪. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:
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جدول )a 1 – 5( : طلب الواسطة للحصول على الخدمة حسب السنوات

20142015201620172018
39.0٪34.2٪38.6٪26٪34.5٪نعم
61.0٪65.8٪61.4٪74٪65.5٪ال

100.0٪100٪100٪100٪100٪املجموع

شكل رقم )a 4(: نسبة الذين طلبوا واسطة للحصول على خدمة عامة حسب السنوات

2 - 5: هل طلب الواسطة للحصول على الخدمات العامة يساعد المواطنني في الحصول عليها؟ 

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 74٪ مــن املبحوثــن يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يعتبــرون أن الواســطة تســاعدهم 
ــي والشــكل  ــل، انظــر اجلــدول التال ــن التفاصي ــد م ــك. ملزي ــدون ذل ــل 26٪ ال يعتق يف احلصــول علــى اخلدمــة، مقاب

البيانــي أدنــاه:

جدول )2 – 5(: نسبة من يطلب الواسطة في الحصول على الخدمات

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
73.7٪73.6٪73.7٪نعم

26.3٪26.4٪26.3٪ال

100.0٪100.0٪100.0٪املجموع
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شكل )2 – 5(: نسبة من يطلب الواسطة في الحصول على الخدمات

ــأن الواســطة تســاعد  ــن ب ــاد املبحوث ــت النســبة يف اعتق ــان« الســابقة، ارتفع ــج اســتطاعات »أم ــع نتائ ــة م وباملقارن
ــًا يف هــذا االســتطاع لتصــل إلــى 74٪ بعــد أن كانــت 71٪ يف االســتطاع الســابق  يف احلصــول علــى اخلدمــة قلي

ــي: ــل، انظــر اجلــدول التال ــد مــن التفاصي »2017«. ملزي

جدول )a 2 – 5(: نسبة من يطلب الواسطة في الحصول على الخدمات حسب السنوات

2015201620172018
73.7٪70.6٪75٪90٪نعم
26.3٪29.4٪25٪10٪ال

100٪100٪100٪100٪املجموع

3 - 5: أسباب اللجوء إلى الواسطة

فيمــا يتعلــق بأســباب اللجــوء إلــى الواســطة، أشــار 27٪ مــن املبحوثــن إلــى أن الســبب األهــم يف ذلــك يعــود إلــى عــدم 
الثقــة بنزاهــة مقدمــي اخلدمــات )32٪ يف الضفــة الغربيــة، 19٪ يف قطــاع غــزة(، بينمــا أشــار 20٪ إلــى اخلــوف مــن 
عــدم إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــة بســبب محدوديــة الفــرص )18٪ يف الضفــة الغربيــة، 21٪ يف الضفــة الغربيــة(، 
يف حــن أن 17٪ أشــاروا إلــى أن ذلــك يعــود إلــى »ثقافــة املواطــن الفلســطيني الــذي ال يــرى خطــأ باللجــوء إلــى 
الواســطة« )16٪ يف الضفــة الغربيــة، 19٪ يف قطــاع غــزة(، ويف هــذا الصــدد، أشــار 14٪ مــن املبحوثــن إلــى أن 
الســبب األهــم يعــود إلــى اخلــوف مــن أن يأخذهــا شــخص آخــر غيــر مســتحق )16٪ يف الضفــة الغربيــة، 11٪ يف قطــاع 
غــزة(، وأفــاد 13٪ أن الســبب األهــم هــو اعتبارهــا شــكاًل مــن أشــكال املســاعدة الواجــب أن يقدمهــا املعــارف )10٪ يف 
الضفــة الغربيــة، 17٪ يف قطــاع غــزة(، فيمــا أشــار 10٪ إلــى أن الســبب يعــود إلــى االعتقــاد أن الواســطة ســتقصر 

الوقــت بعــدم اتبــاع اإلجــراءات البيروقراطيــة )8٪ يف الضفــة الغربيــة، 13٪ يف قطــاع غــزة(.

74%

26%

نعم

ال
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وهذه النتائج تظهر اتساع حالة فقدان الثقة يف نزاهة احلكم ويف نزاهة املسؤولن. 
ملزيد من التفاصيل، انظر اجلدول التالي والشكل البياني أدناه:

جدول )3 – 5(: أسباب اللجوء إلى الواسطة

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
26.9٪18.6٪32.5٪عدم الثقة بنزاهة مقدمي اخلدمات

اخلوف من عدم إمكانية احلصول على اخلدمة بسبب 
19.6٪21.3٪18.4٪محدودية الفرص

ثقافة املواطن الفلسطيني الذي ال يرى خطأ باللجوء 
17.1٪19.2٪15.7٪للواسطة

اخلوف من أن يأخذها شخص آخر غير مستحق لها 
13.6٪10.9٪15.5٪بسبب الفساد

12.8٪17.0٪9.9٪شكل من أشكال املساعدة الواجب أن يقدمها لك املعارف
10.0٪13.0٪8.0٪تقصير الوقت بعدم اتباع اإلجراءات البيروقراطية

100٪100٪100٪ املجموع 

شكل )3 – 5(: أسباب اللجوء إلى الواسطة

ســتطاعات الســابقة، احتــل عــدم الثقــة بنزاهــة مقدمــي اخلدمــات كســبب يف اللجــوء للواســطة يف هــذا االســتطاع 
املرتبــة األولــى كمــا كان يف اســتطاع 2017، وبقيــت األســباب األخــرى محافظــة علــى نفــس الترتيــب أيضــاً مقارنــة 
باســتطاع 2017 مــع تغيــرات بســيطة يف النســب لــكل منهــا. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل 

البيانــي أدنــاه:
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جدول )a 3 – 5(: أسباب اللجوء إلى الواسطة حسب السنوات

20132014201620172018السبب
اخلوف من عدم إمكانية احلصول على اخلدمة 

19.6٪21.3٪19.9٪52.2٪19.5٪بسبب محدودية الفرص

ثقافة املواطن الفلسطيني الذي ال يرى خطأ 
17.1٪16.3٪18.7٪9.2٪---باللجوء للواسطة

اخلوف من أن يأخذها شخص آخر غير مستحق 
13.6٪15.6٪18.4٪14.1٪13.6٪لها بسبب الفساد

10.0٪12.9٪15.0٪17.2٪14.1٪تقصير الوقت بعدم اتباع اإلجراءات البيروقراطية
26.9٪23.3٪15.0٪11.7٪12٪عدم الثقة بنزاهة مقدمي اخلدمات

شكل من أشكال املساعدة الواجب أن يقدمها لك 
12.8٪10.6٪13.0٪------املعارف

100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

شكل رقم )a 3 – 5(: أسباب اللجوء إلى الواسطة حسب السنوات – أسباب مختارة
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6. األسباب التي ساهمت في انتشار الفساد في فلسطني

األســباب التــي ســاهمت يف انتشــار الفســاد يف فلســطن حســب رأي 52٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم كانــت عــدم االلتــزام 
مببــدأ ســيادة القانــون، وعــدم اجلديــة يف محاســبة كبــار الفاســدين، واحلصانــة التــي يتمتــع بهــا بعــض األشــخاص. 
يف حــن رأى 48٪ أن األســباب تعــود إلــى االنقســام السياســي بــن الضفــة وغــزة، وممارســات االحتــال اإلســرائيلي 
ودوره يف خلــق بيئــة مشــجعة علــى الفســاد، وقلــة وعــي املواطنــن بأشــكال الفســاد، وعــدم تفعيــل دور املجلــس 

التشــريعي واملؤسســات الرقابيــة، وضعــف دور املجتمــع املدنــي يف مكافحــة الفســاد. 

فقــد رأى 22٪ مــن املبحوثــن أن الســبب يف انتشــار الفســاد يعــود إلــى عــدم االلتــزام مببــدأ ســيادة القانــون )32٪ يف 
الضفــة الغربيــة، 6٪ يف قطــاع غــزة(، بينمــا رأى 17٪ مــن املبحوثــن أن الســبب يعــود لعــدم اجلديــة يف محاســبة كبــار 
الفاســدين )18٪ يف الضفــة الغربيــة، 14٪ يف قطــاع غــزة(،  كذلــك فــإن 14٪ منهــم قالــوا إن الســبب يتعلــق باحلصانــة 
التــي يتمتــع بهــا األشــخاص )12٪ يف الضفــة الغربيــة، 17٪ يف قطــاع غــزة(. كمــا أن األســباب األخــرى حصلــت علــى 

نســب متقاربــة بــن 11٪ -8٪. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه: 

جدول )6(: األسباب التي ساهمت في انتشار الفساد في فلسطن

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
21.7٪6.3٪32.2٪عدم االلتزام مببدأ سيادة القانون

16.6٪14.1٪18.3٪عدم اجلدية يف محاسبة كبار الفاسدين
14.1٪17.0٪12.2٪احلصانة التي يتمتع بها بعض األشخاص

10.5٪15.5٪7.0٪االنقسام السياسي بن الضفة وغزة
10.3٪12.3٪8.8٪ممارسات االحتال اإلسرائيلي ودوره يف خلق بيئة مشجعة على الفساد

9.8٪16.7٪5.2٪قلة وعي املواطنن بأشكال الفساد
8.7٪9.9٪7.9٪عدم تفعيل دور املجلس التشريعي واملؤسسات الرقابية

8.3٪8.1٪8.4٪ضعف دور املجتمع املدني يف مكافحة الفساد
100.0٪100.0٪100.0٪ املجموع

شكل )6(: األسباب التي ساهمت في انتشار الفساد في فلسطن
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ــي  ــن أن ســبب عــدم االلتــزام بســيادة القانــون باملقارنــة بق ــان« الســابقة، يتب ــج اســتطاعات »أم ــع نتائ ــة م وباملقارن
محافظــاً علــى املرتبــة األولــى يف هــذا االســتطاع كمــا يف اســتطاعي 2016 و2017، وكذلــك بقــي ســبب عــدم 
اجلديــة مبحاســبة كبــار الفاســدين محافظــاً علــى املرتبــة الثانيــة كمــا يف اســتطاعي 2016 و2017، كمــا احتــل ســبب 
احلصانــة التــي يتمتــع بهــا األشــخاص املرتبــة الثالثــة يف هــذا االســتطاع، كمــا يف االســتطاع الســابق 2017. ملزيــد 

مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه: 

جدول )a 6(: أسباب انتشار الفساد في فلسطن حسب السنوات

201220142015201620172018السبب
21.7٪20.3٪18.9٪13٪26.6٪20.2٪عدم االلتزام مببدأ سيادة القانون

16.6٪18.4٪17.9٪15٪20.9٪21.7٪عدم اجلدية يف محاسبة كبار الفاسدين 
ممارسات االحتال اإلسرائيلي ودوره يف خلق 

10.3٪12.6٪12.8٪18٪19.5٪19.5٪بيئة مشجعة على الفساد

14.1٪16.9٪11.9٪11٪------احلصانة التي يتمتع بها األشخاص
10.5٪7.1٪10.4٪19٪------االنقسام السياسي بن الضفة وغزة

عدم تفعيل دور املجلس التشريعي واملؤسسات 
8.7٪11.3٪10.4٪7٪21.7٪14.5٪الرقابية

8.3٪6.7٪8.9٪8٪5.6٪8.8٪ضعف دور املجتمع املدني يف مكافحة الفساد
9.8٪6.8٪8.8٪9٪5.7٪15.4٪قلة وعي املواطنن بأشكال الفساد

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

شكل )a 6(: أسباب انتشار الفساد في فلسطن حسب السنوات- أسباب مختارة
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7. التغر في مستوى الفساد

يتنــاول هــذا اجلــزء مــن االســتطالع قيــاس رأي املواطنــن وانطباعهــم حــول التغيــر احلاصــل يف مســتوى انتشــار 
الفســاد خــالل العــام 2018 وتوقعاتهــم لعــام 2019.

1 - 7: التغر في مستوى الفساد لعام 2018

ــة،  أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 67٪ مــن املبحوثــن اعتبــروا أن الفســاد ازداد عــام 2018، )73٪ يف الضفــة الغربي
57٪ يف قطــاع غــزة(، مقابــل 11٪ مــن املبحوثــن قالــوا إن مســتوى انتشــار الفســاد قــد انخفــض )3٪ يف الضفــة 
الغربيــة، 21٪ يف قطــاع غــزة(. بينمــا 21٪ مــن املبحوثــن يعتقــدون أنــه لــم يتغيــر، حيــث تســاوت النســبة لــكل مــن 

الضفــة والقطــاع. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه: 

جدول 1 – 7: التغر في مستوى انتشار الفساد خالل العام 2018

 
املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

66.5٪56.7٪73.1٪نعم، ازداد
10.6٪21.1٪3.4٪نعم، انخفض

21.1٪21.3٪20.9٪لم يتغير
1.9٪0.9٪2.6٪ال أعرف
100.0٪100.0٪100.0٪ املجموع

الافــت لانتبــاه يف هــذه النتائــج النســبة املتدنيــة جــّداً يف الضفــة الغربيــة الذيــن اعتقــدوا أن الفســاد قــد انخفــض 
يف عــام 2018. 

شكل )1-7(: التغر في مستوى انتشار الفساد خالل العام 2018

ومبقارنــة نتائــج هــذا االســتطاع مــع نتائــج اســتطاعات »أمــان« الســابقة، هنــاك ارتفــاع واضــح وكبيــر يف نســبة اعتقــاد املبحوثــن 
بازديــاد مســتوى انتشــار الفســاد خــالل العــام 2018. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:
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جدول )a 1 – 7(: التغر في مستوى انتشار الفساد حسب السنوات

 2012201320142015201620172018
66.5٪54.6٪54.9٪51٪54.1٪52.4٪23.8٪نعم، ازداد

10.6٪15.9٪15.2٪11٪11.9٪18.2٪22.4٪نعم، انخفض
21.1٪27.0٪26.8٪33٪30.8٪26.5٪47.9٪لم يتغير
1.9٪2.6٪3.1٪6٪3.2٪2.9٪5.8٪ال أعرف
100.0٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪ املجموع

شكل )a 1 – 7(: التغر في مستوى انتشار الفساد لعام 2018 

)الذين أجابوا أن مستوى انتشار الفساد زاد( – حسب السنوات

2-7: التوقعات لمستوى انتشار الفساد لعام 2019

ــن  ــإن 62٪ مــن املبحوث ــام 2019، ف ــن حــول مســتوى انتشــار الفســاد للع ــات املســتقبلية للمواطن بخصــوص التوقع
يعتقــدون أنــه ســيزداد.

يتوقــع مــن نســبتهم 70٪ يف الضفــة الغربيــة أن الفســاد ســيزداد يف عــام 2019، ويتوقــع 51٪ مــن قطــاع غــزة أنــه 
ــة وقطــاع غــزة كانــت 9٪، )4٪ يف الضفــة  ــه ســينخفض يف الضفــة الغربي ســيزداد. يف حــن أن نســبة املتوقعــن أن
الغربيــة، 17٪ يف قطــاع غــزة(، بينمــا أشــار 23٪ إلــى أن مســتوى الفســاد ســيبقى كمــا هــو )9٪ يف الضفــة الغربيــة، 

2٪ يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:
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جدول) 2 – 7 (: التوقعات لمستوى انتشار الفساد لعام 2019

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
9.1٪16.6٪4.1٪سينخفض

61.8٪50.5٪69.5٪سيزداد
22.9٪30.7٪17.6٪سيبقى كما هو

6.2٪2.2٪8.8٪ال أعرف
100.0٪100.0٪100.0٪املجموع

شكل) 2 – 7 (: التوقعات لمستوى انتشار الفساد لعام 2019

ومبقارنــة هــذا االســتطاع باســتطاعات »أمــان« الســابقة، يتبــن أن توقعــات املبحوثــن املســتقبلية متشــائمة حــول 
ــدون أن مســتوى انتشــار الفســاد ســيزداد  ــاع واضــح ممــن يعتق انتشــار مســتوى الفســاد للعــام القــادم 2019، وبارتف

مقارنــة باالســتطاعات الســابقة. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول)2a – 7(: التوقعات لمستوى انتشار الفساد - مقارنات نتائج االستطالعات السابقة

 201620172018
9.1٪13.1٪12.8٪سينخفض

61.8٪50.2٪52.1٪سيزداد
22.9٪28.0٪27.1٪سيبقى كما هو

6.2٪8.7٪8٪ال أعرف
100.0٪100٪100٪املجموع

شكل ) 2a – 7(: توقعات االزدياد  لمستوى انتشار الفساد حسب السنوات
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8. دور اإلعالم في مكافحة الفساد

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

1 - 8: تقي�يم دور اإلعالم الفلسطيني في تسليط الضوء على قضايا الفساد عام 2018

بينــت نتائــج االســتطاع أن 82٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم يــرون أن دور اإلعــام خــال عــام 2018 تــراوح بــن متوســط 
الفعاليــة وضعيــف، يف تســليطه الضــوء علــى قضايــا الفســاد، مقابــل 16٪ مــن رأوا دوره بأنــه فعــال.  

فقــد رأى 40٪ مــن املســتطلعة آراؤهــم أن دور وســائل اإلعــالم كان متوســط الفعاليــة يف الكشــف وتســليط الضــوء علــى 
قضايــا فســاد حدثــت يف العــام 2018 )43٪ يف الضفــة الغربيــة، 35٪ يف قطــاع غــزة(، يف حــن أن 42٪ أجابــوا أنــه 
كان ضعيــف الفعاليــة )38٪ يف الضفــة الغربيــة، 47٪ يف قطــاع غــزة(. بينمــا رأى 16٪ فقــط مــن املبحوثــن أنــه كان 
فعــااًل )بنفــس النســبة لــكل مــن الضفــة والقطــاع(. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

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

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
16.3٪15.7٪16.7٪فّعال

39.9٪35.0٪43.2٪متوسط الفعالية
41.5٪47.2٪37.6٪ضعيف الفعالية

2.3٪2.1٪2.5٪ال أعرف
100.0٪100.0٪100.0٪ املجموع

مبقارنــة نتائــج هــذا االســتطاع مــع نتائــج االســتطاعات الســابقة، يتبــن أن فعاليــة دور اإلعــالم يف الكشــف وتســليط 
الضــوء علــى قضايــا فســاد حدثــت خــالل العــام 2018 مــا زالــت محــدودة، واالعتقــاد األكثــر لــدى املواطنــن وبنفــس 

املعــدل تقريبــًا مقارنــة باســتطالع 2017. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

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

 201620172018
16.3٪18.8٪14.8٪فّعال

39.9٪42.3٪37.0٪متوسط الفعالية
41.5٪36.1٪45.6٪ضعيف الفعالية

2.3٪2.9٪2.6٪ال أعرف
100.0٪100٪100٪املجموع

شكل  )a 1 – 8(: تقي�يم دور اإلعالم الفلسطيني في الكشف عن قضايا الفساد عام 2018 

)الذين أشاروا إلى أنه فعال( حسب السنوات

2 - 8: أكرث الوسائل اإلعالمية فعالية في الكشف وتسليط الضوء على قضايا الفساد في العام 2018

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 63٪ مــن املبحوثــن يعتبــرون أن وســائل التواصــل االجتماعــي كانــت أكثــر وســائل 
اإلعــالم فعاليــة يف الكشــف وتســليط الضــوء علــى قضايــا فســاد حدثــت خــال العــام 2018 )73٪ يف الضفــة الغربيــة، 
49٪ يف قطــاع غــزة(، يليهــا اإلعــالم املرئــي حســب 17٪ )13٪ يف الضفــة الغربيــة، 21٪ يف قطــاع غــزة(، بينمــا نســبة 
11٪ يعتقــدون أن اإلعــالم املســموع كان أكثــر فعاليــة يف ذلــك )8٪ يف الضفــة الغربيــة، 15٪ يف قطــاع غــزة(. أمــا 

اإلعــالم املقــروء، فبــرأي 6٪ كان أكثــر فعاليــة. 
ملزيد من التفاصيل، انظر اجلدول التالي والشكل البياني أدناه:

جدول )2 – 8(: أكر وسائل اإلعالم فعالية في الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت خالل عام 2018

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
63.1٪48.8٪72.9٪وسائل التواصل االجتماعي

16.6٪21.4٪13.3٪اإلعام املرئي
11.1٪15.0٪8.4٪املسموع
6.2٪13.1٪1.5٪املقروء

3.0٪1.7٪3.9٪ال أعرف
100.0٪100.0٪100.0٪ املجموع
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شكل )2 – 8(: أكر وسائل اإلعالم فعالية في الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت خالل عام 2018

ــة مــع اســتطاعات »أمــان« الســابقة، بقيــت وســائل التواصــل االجتماعــي أكثــر وســائل اإلعــالم فعاليــة يف  وباملقارن
الكشــف وتســليط الضــوء علــى قضايــا فســاد حدثــت خــال األعــوام الســابقة.

3 - 8: األسباب التي تؤثر على فعالية وسائل اإلعالم في الكشف عن قضايا الفساد

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 26٪ مــن املبحوثــن يعتقــدون أن اخلــوف مــن املالحقــة القانونيــة الســبب األهــم يف عــدم 
وجــود دور فعــال لإلعــالم يف الكشــف عــن قضايــا الفســاد )30٪ يف الضفــة الغربيــة، 21٪ يف قطــاع غــزة(. أمــا األســباب 
األخــرى »كعــدم وجــود حمايــة قانونيــة ومهنيــة« و«عــدم توفــر اإلرادة لــدى أصحــاب ورؤســاء حتريــر الوســائل اإلعالميــة« 
و«عــدم اســتقاللية وســائل اإلعــالم«، فجــاءت باملرتبــة الثانيــة حســب رأي املبحوثــن بالنســب اآلتيــة علــى التوالــي لــكل 
منهــا )21٪، 20٪، 19٪(، واعتبــر 14٪ مــن املبحوثــن أن الســبب يف ذلــك يعــود إلــى عــدم احلصــول علــى املعلومــات. 

ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )3-8(: األسباب التي تحول دون وجود دور فعال لإلعالم في كشف قضايا فساد

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

26.1٪21.0٪29.5٪اخلوف من املاحقة القانونية
20.5٪22.8٪18.9٪عدم وجود حماية قانونية ومهنية

عدم توفر اإلرادة لدى أصحاب ورؤساء حترير الوسائل 
20.0٪24.2٪17.0٪اإلعامية

19.4٪18.9٪19.7٪عدم استقالية وسائل اإلعام
14.1٪13.1٪14.8٪عدم احلصول على املعلومات

100.0٪100.0٪100.0٪املجموع
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وباملقارنــة مــع نتائــج اســتطاعات »أمــان« الســابقة، بقــي أهــم ســبب يحــول دون وجــود دور فعــال لإلعــام بكشــف 
قضايــا الفســاد بــرأي املبحوثــن اخلــوف مــن املالحقــة القانونيــة محتــّاً املرتبــة األولــى مــع ارتفاع بنســبة من يعتقدون 
بذلــك. أمــا ســبب عــدم احلصــول علــى املعلومــات، فقــد انخفــض يف هــذا االســتطاع مقارنــة مــع اســتطاعي 2016 

و2017، ولــم تتغيــر النســب والترتيــب لألســباب األخــرى. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:

جدول )3-8(: األسباب التي تحول دون وجود دور فعال لإلعالم في كشف قضايا الفساد حسب السنوات

201320142015201620172018 السبب

26.1٪21.3٪24.7٪36٪28.6٪24.9٪اخلوف من املاحقة القانونية
20.5٪20.7٪18.8٪19٪23.2٪25.6٪عدم وجود حماية قانونية ومهنية

عدم توفر اإلرادة لدى أصحاب 
20.0٪18.5٪17.9٪11٪9.6٪23.4٪ورؤساء حترير الوسائل اإلعامية

19.4٪20.4٪18.8٪26٪25.3٪14.8٪عدم استقالية وسائل اإلعام
14.1٪19.1٪19.8٪7٪13.3٪11.3٪عدم احلصول على املعلومات

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

شكل )3-8(: األسباب التي تحول دون وجود دور فعال لإلعالم
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9. هيئة مكافحة الفساد

الفســاد يف الضفــة  اســتقاللية هيئــة مكافحــة  املبحوثــن حــول  القســم مــن االســتطالع، قيــاس رأي  يتنــاول هــذا 
واجلهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد يف قطــاع غــزة، واجلهــات التــي تتدخــل بشــؤونها ومــدى فعاليــة الهيئــة يف الضفــة 

واجلهــات املتابعــة يف قطــاع غــزة.

أواًل: الضفة الغربية

1 - 9: استقاللية هيئة مكافحة الفساد

مت طــرح ســؤال للمبحوثــن يف الضفــة الغربيــة حــول مــدى اســتقالية هيئــة مكافحــة الفســاد يف ممارســة عملهــا. 
وأظهــرت النتائــج أن 16٪ مــن املبحوثــن يف الضفــة يعتقــدون أن الهيئــة متــارس دورهــا باســتقاللية، مقابــل 79٪ منهــم 
يعتقــدون أنهــا تخضــع لتأثيــرات يف عملهــا مــن خــارج هيئــة مكافحــة الفســاد. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول 

التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

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

الضفة الغربية 
15.7٪نعم
79.5٪ال

4.8٪ال أعرف
100.0٪املجمو 

شكل )1a – 9(: استقاللية عمل هيئة مكافحة الفساد

ــاك تدخــات  ــج االســتطاع الســابق »2017«، حصــل ارتفــاع طفيــف يف نســبة مــن يعتقــدون أن هن ــة مــع نتائ وباملقارن
يف عمــل هيئــة مكافحــة الفســاد مــن قبــل أطــراف مــن خــارج هيئــة مكافحــة الفســاد، مــا يحــد مــن اســتقالليتها، حيــث 
وصلــت النســبة يف هــذا العــام إلــى 79٪ مقارنــة بـــ 75٪ يف اســتطاع 2017. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:

16%
5%

79%

نعم

ال اعرف

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

2017
الضفة الغربية

2018
الضفة الغربية

15.7٪18.4٪نعم
79.5٪74.6٪ال

4.8٪7.0٪ال أعرف
100.0٪100٪املجموع

-2 9: الجهات األكرث تدخالً في عمل هيئة مكافحة الفساد حسب رأي المبحوثني في الضفة الغرب�ية

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 42٪ مــن املبحوثــن يف الضفــة ممــن ال يعتقــدون باســتقاللية الهيئــة أن مكتــب 
الرئيــس هــو أكثــر اجلهــات تدخــاًل يف عمــل هيئــة مكافحــة الفســاد، تليــه رئاســة الــوزراء والــوزراء بــرأي 16٪، ونفــس 
ــة،  ــر تدخــًا يف عمــل الهيئ ــرون أن قــادة األحــزاب هــم األكث ــن ي ــا 11٪ مــن املبحوث النســبة لألجهــزة األمنيــة، بينم
فيمــا أشــار 9٪ إلــى احملافظــن ورؤســاء البلديــات، و8٪ إلــى أعضــاء املجلــس التشــريعي. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر 

اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )2a-9(: الجهات األكر تدخاًل في عمل هيئة مكافحة الفساد حسب رأي المبحوثن في الضفة

الضفة الغربية 

41.8٪مكتب الرئيس
16.2٪رئاسة الوزراء والوزراء

16.2٪األجهزة األمنية
11.4٪قادة األحزاب

8.8٪احملافظون ورؤساء البلديات
5.7٪أعضاء املجلس التشريعي

100.0٪املجموع

شكل )2a-9(: الجهات األكر تدخاًل في عمل هيئة مكافحة الفساد حسب رأي المبحوثن في الضفة
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ــب الرئيــس بقــي محتــاّلً املرتبــة األولــى مــن  ــج الضفــة الســتطاع »أمــان« 2017، يتضــح أن مكت ــة مــع نتائ وباملقارن
ــا األجهــزة  ــه يف 2017. أم ــا كان علي ــاط عم ــاض 5 نق حيــث التدخــل يف عمــل الهيئــة يف هــذا االســتطاع، وبانخف
ــاً. وكذلــك احلــال بالنســبة لرئاســة الــوزراء والــوزراء.  األمنيــة، فبقيــت محتلــة املرتبــة الثانيــة وبنفــس النســبة تقريب

ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:

جدول )a 2- 9(: الجهات األكر تدخاًل في عمل هيئة مكافحة الفساد 

حسب السنوات لنتائج استطالع »أمان« في الضفة

20172018اجلهة

41.8٪47.1٪مكتب الرئيس
16.2٪17.9٪األجهزة األمنية

11.4٪6.9٪قادة األحزاب
8.8٪8.0٪احملافظون ورؤساء البلديات

16.2٪14.7٪رئاسة الوزراء والوزراء
5.7٪6.2٪أعضاء املجلس التشريعي

100٪100٪املجموع

3 - 9: مدى فعالية هيئة مكافحة الفساد في أداء دورها ومهامها

20٪ مــن املبحوثــن يف الضفــة يــرون أن دور هيئــة مكافحــة الفســاد فعــال يف أداء دورهــا ومهامهــا، بينمــا 69٪ ال يــرون 
ذلــك. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

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

الضفة الغربية 

20.2٪فعال
68.8٪غير فعال
11.0٪ال أعرف

100.0٪ املجموع
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باملقارنــة باســتطاع أمــان 2017، فمــا زالــت نســبة مرتفعــة مــن املبحوثــن يف الضفــة تعتقــد أن الهيئــة غيــر فعالــة يف 
أداء دورهــا وبنفــس النســبة. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:

جدول )3a – 9(: فعالية هيئة مكافحة الفساد في أداء دورها ومهامها حسب السنوات لنتائج استطالع 

»أمان« في الضفة

 20172018

31.5٪33.2٪فعال
60.2٪59.6٪غير فعال
8.3٪7.2٪ال أعرف
100٪100٪املجموع 

ثانيًا: قطاع غزة

1-9: استقاللية اجلهات التي تتابع قضايا الفساد
يف هــذا االســتطاع، مت طــرح ســؤال للمبحوثــن يف قطــاع غــزة حــول اســتقالية اجلهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد 
يف القطــاع، )ومت طــرح هــذا الســؤال للمســتطلعن يف غــزة، ألن هيئــة مكافــة الفســاد ال تعمــل يف قطــاع غــزة(، حيــث 
أظهــرت النتائــج أن 68٪  مــن املبحوثــن يف القطــاع يعتقــدون أن هــذه اجلهــات متــارس دورهــا بتأثيــرات مــن خارجهــا، 
مقابــل 31٪ منهــم يعتقــدون أن هــذه اجلهــات متــارس دورهــا باســتقالية. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي 

والشــكل البيانــي أدناه:

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

20%
11%

69%

فعال
ال اعرف

غر فعال
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جدول )b 1 – 9(: استقاللية عمل الجهات التي ت�تابع قضايا الفساد في قطاع غزة

قطاع غزة 
31.2٪نعم
68.3٪ال

0.6٪ال أعرف
100.0٪ املجموع

شكل )b 1 – 9(: استقاللية عمل الجهات التي ت�تابع قضايا الفساد في قطاع غزة

b 2- 9: األطراف األكثر تدخاًل يف عمل اجلهات التي تتابع قضايا الفساد حسب رأي املبحوثن يف قطاع غزة
أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 28٪ مــن املبحوثــن يف قطــاع غــزة ممــن ال يعتقــدون باســتقالية اجلهــات التــي تتابــع قضايــا 
الفســاد يــرون أن األجهــزة األمنيــة يف القطــاع هــي أكثــر اجلهــات تدخــاًل، وبنفــس النســبة للنائــب العــام، تليهمــا قــادة األحــزاب 
بــرأي 21٪، بينمــا 19٪ مــن املبحوثــن يــرون أن أعضــاء املجلــس التشــريعي هــم األكثــر تدخــًا يف عمــل هــذه اجلهــات، فيمــا 

أشــار 4٪ إلــى جهــات أخــرى كأشــخاص متنفذيــن. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )b 2 – 9(: الجهات األكر تدخاًل في عمل الجهات التي ت�تابع قضايا الفساد حسب رأي المبحوثن في قطاع غزة

قطاع غزة 

28.2٪األجهزة األمنية
27.5٪النائب العام 
20.7٪قادة األحزاب

19.1٪أعضاء املجلس التشريعي
4.5٪جهات أخرى

100.0٪املجموع 

31%

1%

68%

نعم

ال اعرف

ال
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شكل )b 2 – 9(: الجهات األكر تدخاًل في عمل الجهات التي ت�تابع قضايا الفساد حسب رأي المبحوثن في قطاع غزة

b 3 - 9: فعالية اجلهات التي تتابع قضايا الفساد يف قطاع غزة يف أداء دورها ومهامها
أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 66٪ مــن املبحوثــن يف قطــاع غــزة يــرون أن دور اجلهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد يف 
القطــاع غيــر فعــال يف أداء دورهــا ومهامهــا، بينمــا 31٪ يــرون أن دورهــا فعــال. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول 

التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول ) 3b – 9(: فعالية الجهات التي ت�تابع قضايا الفساد في قطاع غزة في أداء دورها ومهامها

قطاع غزة 

31.4٪فعال
65.7٪غير فعال
3.0٪ال أعرف

100.0٪ املجموع

شكل ) 3b - 9(: فعالية الجهات التي ت�تابع قضايا الفساد في قطاع غزة في أداء دورها ومهامها

31%

3%

68%

فعال

ال اعرف

غر فعال
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10. دور المواطن في مكافحة الفساد

يركــز هــذا اجلــزء مــن االســتطالع علــى التعــرف علــى دور املواطــن يف مكافحــة الفســاد ومــدى مســاهته يف ذلــك، إضافــة 
إلــى متكــن املواطنــن مــن الوصــول إلــى الســجالت.

1 - 10: االعتقاد بدور المواطن في مكافحة الفساد

أشــارت نتائــج االســتطاع إلــى أن 75٪ مــن املبحوثــن يعتقــدون أن للمواطــن دورًا يف مكافحــة الفســاد )79٪ يف 
الضفــة الغربيــة، 69٪ يف قطــاع غــزة(، مقابــل 22٪ ال يعتقــدون ذلــك )17٪ يف الضفــة الغربيــة، 29٪ يف قطــاع غــزة(. 

ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )1-10(: االعتقاد بدور المواطن في مكافحة الفساد حسب انطباع المواطنن

 

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
75.0٪69.1٪79.1٪نعم
22.0٪28.8٪17.4٪ال

2.9٪2.0٪3.5٪ال أعرف
100.0٪100.0٪100.0٪املجموع 

شكل )-1 10(: االعتقاد بدور المواطن في مكافحة الفساد حسب انطباع المواطنن

وباملقارنــة مــع االســتطاعات الســابقة، مــا زالــت األغلبيــة مــن املبحوثــن يعتقــدون أن للمواطــن دورًا أساســّيًا يف 
ــي: ــل، انظــر اجلــدول التال ــد مــن التفاصي مكافحــة الفســاد. ملزي

جدول )1a-10(: االعتقاد بدور المواطن في مكافحة الفساد حسب انطباع المواطنن حسب السنوات

 20142015201620172018
75.0٪72.7٪71.7٪89,9٪82.3٪نعم
22.0٪23.8٪25.8٪10,2٪14.8٪ال

2.9٪3.5٪2.5٪0٪3.0٪ال أعرف
100.0٪100٪100٪100٪100٪املجموع
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2 - 10: مساهمة المواطن بمكافحة الفساد

تشــير نتائــج االســتطاع إلــى أن 77٪ مــن املبحوثــن يعتقــدون بإمكانيــة مســاهمة املواطنــن مبكافحــة الفســاد )٪80 
يف الضفــة الغربيــة، 72٪ يف قطــاع غــزة(، مقابــل 20٪ ال يعتقــدون بذلــك )16٪ يف الضفــة الغربيــة، 26٪ يف قطــاع 

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

جدول )2 – 10(: مساهمة المواطن بمكافحة الفساد

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
76.8٪72.1٪80.1٪نعم
20.0٪26.3٪15.7٪ال

3.2٪1.7٪4.2٪ال أعرف
100.0٪100.0٪100.0٪ املجموع

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

وباملقارنــة مــع نتائــج اســتطاعات »أمــان« الســابقة، مــا زالــت األغلبيــة تعتقــد أن املواطــن الفلســطيني بإمكانــه 
املســاهمة مبكافحــة الفســاد. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:

جدول )2a –10(: مساهمة المواطن بمكافحة الفساد- جدول المقارنات الستطالعات »أمان« السابقة

 20142015201620172018
76.8٪74.5٪73.4٪66.9٪68.2٪نعم
20.0٪21.0٪24.4٪33.1٪27.1٪ال

3.2٪4.5٪2.3٪0٪4.7٪ال أعرف
100.0٪100٪100٪100٪100٪املجموع
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3 - 10: سهولة الوصول إلى السجالت العامة

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 71٪ مــن املبحوثــن ال يعتقــدون أن بإمــكان املواطــن الوصــول إلــى الســجالت العامــة 
بســهولة ويســر )77٪ يف الضفــة الغربيــة، 62٪ يف قطــاع غــزة(، وفقــط 17٪ يعتقــدون بإمكانيــة ذلــك )7٪ يف الضفــة 

الغربيــة، 32٪ يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )3-10(: سهولة الوصول للسجالت

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
17.2٪32.2٪7.0٪نعم
70.7٪62.2٪76.5٪ال

12.1٪5.6٪16.6٪ال أعرف
100.0٪100.0٪100.0٪ املجموع

شكل )3 – 10(: سهولة الوصول للسجالت

11. اإلبالغ عن الفساد

يتنــاول هــذا القســم مــن االســتطالع ســلوك املبحوثــن يف اإلبــالغ عــن حــاالت الفســاد، ســواء كشــاهدين أو ضحايــا 
إلجــراءات الفســاد، إضافــة إلــى اعتقادهــم بحقهــم يف اإلبــالغ عــن الفســاد، والعقوبــات املتعلقــة بجرائــم الفســاد.

-1 11: التبليغ عن الفساد

يعتقــد 33٪ مــن املبحوثــن أن املواطنــن عــادة مــا يبلغــون هيئــة مكافحــة الفســاد أو اجلهــات التــي تتابــع قضايــا الفســاد 
عــن حــاالت الفســاد التــي يالحظونهــا، )نفــس النســبة يف الضفــة والقطــاع(، بينمــا 58٪ منهــم ال يعتقــدون ذلــك )٪56 

يف الضفــة الغربيــة، 61٪ يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:
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جدول )1 – 11(: التبليغ عن الفساد

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
32.9٪33.5٪32.5٪نعم
57.8٪60.8٪55.8٪ال

9.3٪5.7٪11.7٪ال أعرف
100.0٪100.0٪100.0٪املجموع 

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

باملقارنــة مــع االســتطاعات الســابقة، مــا زالــت الغالبيــة مــن املبحوثــن يعتقــدون أن املواطنــن ال يقومــون باإلبــالغ 
عــن حــاالت الفســاد التــي يالحظونهــا. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:

جدول )1a – 11(: التبليغ عن الفساد- جدول المقارنات الستطالعات »أمان« السابقة

201220142015201620172018
32.9٪35.9٪32.7٪28.1٪32٪39.1٪نعم
57.8٪57.4٪57.4٪57.4٪62.7٪57.6٪ال

9.3٪6.7٪9.9٪0٪5.3٪3.3٪ال أعرف
100.0٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع

2 - 11: حاالت التبليغ عن الفساد

فيمــا يتعلــق بتبليــغ هيئــة مكافحــة الفســاد عــن جرائــم الفســاد، أفــاد 62٪ منهــم أنهــم ســيقومون بالتبليــغ كشــهود لــو 
حصــل وتعرضــوا حلــاالت فســاد )56٪ يف الضفــة الغربيــة، 68٪ يف قطــاع غــزة(، مقابــل 38٪ منهــم ال يبلغــون. ملزيــد 

مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:
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جدول )2-11(: اإلبالغ عن فعل الفساد كشاهد حسب انطباع المواطنن 

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
٪62.4٪68.2٪58.5نعم
٪37.6٪31.8٪41.5ال

٪100.0٪100.0٪100.0 املجموع

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

وباملقارنــة مــع نتائــج اســتطاعات »أمــان« الســابقة، فمــا زالــت النســبة مرتفعــة حــول عــدم إبــالغ املواطنــن عــن 
ــة  فعــل الفســاد كشــهود يف حــال تعرضــوا حلــاالت فســاد، حيــث ارتفعــت يف هــذا االســتطاع لتصــل إلــى 38٪ مقارن
ــل، انظــر  ــن التفاصي ــد م ــت 34٪ يف اســتطاع 2017، و23٪ يف اســتطاع 2016. ملزي ــث كان باســتطاع 2017، حي

ــي: اجلــدول التال

جدول )2a-11(: اإلبالغ عن فعل الفساد كشاهد في حال التعرض لحالة فساد حسب انطباع المواطنن حسب السنوات

 2012201320142015201620172018
62.4٪65.6٪76.7٪67٪68.4٪69٪69.2٪نعم
37.6٪34.4٪23.3٪33٪27.1٪31٪27.6٪ال

----------------4.5٪----3.2٪ال أعرف
100٪100٪100.0٪100٪100.0٪100٪100.0٪املجموع

أمــا بخصــوص التبليــغ عــن حالــة الفســاد كضحيــة، فقــد أشــار 71٪ مــن املبحوثــن إلــى أنهــم ســيقومون بالتبليــغ عــن 
الفســاد يف حــال كانــوا ضحايــا )67٪ يف الضفــة الغربيــة، 75٪ يف قطــاع غــزة(، مقابــل 29٪ منهــم صرحــوا بأنهــم 
لــن يبلغــوا )33٪ يف الضفــة الغربيــة، 25٪ يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل 

البيانــي أدنــاه:
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جدول )2 – 11(: اإلبالغ عن الفساد في حالة الضحية حسب انطباع المواطنن 

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
70.6٪75.4٪67.4٪نعم
29.4٪24.6٪32.6٪ال

100٪100٪100٪املجموع

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

وباملقارنــة مــع االســتطاعات الســابقة، انخفضــت نســبة عــدم التبليــغ عــن الفســاد يف حــال كان املواطــن ضحيــة، 
خاصــة يف هــذا االســتطاع، لتصــل إلــى 29٪ مقارنــة باســتطاع 2017، حيــث كانــت 40٪. ملزيــد مــن التفاصيــل، 

انظــر اجلــدول التالــي:

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

 2012201320142015201620172018
٪70.6٪60.4٪77.2٪79٪74.9٪68٪73.3نعم
٪29.4٪39.6٪22.8٪21٪21.1٪31٪22.9ال

------------٪3.9---٪3.8ال أعرف
٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪100املجموع

3 - 11: رأي الجمهور حول التبليغ عن الفساد

يــرى 42٪ مــن املبحوثــن أن التبليــغ عــن الفســاد حــق للمواطــن وحــر يف ممارســته )45٪ يف الضفــة الغربيــة، ٪38 
يف قطــاع غــزة(، بينمــا يــرى 53٪ أنــه واجــب القيــام بــه مبوجــب القانــون )52٪ يف الضفــة الغربيــة، 55٪ يف قطــاع 
غــزة(. أمــا 5٪ منهــم، فيعتبرونــه وشــاية ال يجــب ممارســتها )3٪ يف الضفــة الغربيــة، 7٪ يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن 

التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:
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جدول 3 – 11: رأي الجمهور حول التبليغ عن الفساد

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية
42.1٪38.4٪44.6٪حق لك حر يف ممارسته

53.4٪55.0٪52.3٪واجب عليك القيام به مبوجب القانون
4.5٪6.6٪3.0٪وشاية ال يجب ممارستها

100.0٪100.0٪100.0٪املجموع

شكل 3 – 11: رأي الجمهور حول التبليغ عن الفساد

وفيمــا يتعلــق باحلــق يف التبليــغ وباملقارنــة مــع االســتطاعات الســابقة، فمــا زال أكثــر مــن نصــف املبحوثــن يعتقــدون 
أن التبليــغ عــن الفســاد واجــب القيــام بــه مبوجــب القانــون، يف حــن أن نســبة مــن يرونــه حّقــًا للمواطــن وهــو حــر يف 

ممارســته بقيــت كمــا هــي مقارنــة باالســتطاع الســابق 2017. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:

جدول)a 3 – 11(: اإلبالغ عن فعل الفساد كضحية حسب انطباع المواطنن - جدول المقارنات الستطالعات 

»أمان« السابقة

2012201320142015201620172018

42.1٪41.5٪38.2٪26٪31.8٪27٪61.4٪حق لك حر يف ممارسته
53.4٪52.1٪55.5٪70٪61٪68٪34.6٪واجب عليك القيام به مبوجب القانون

4.5٪6.4٪6.2٪4٪2.2٪5.1٪2.4٪وشاية ال يجب ممارستها
------------4.9٪---1.6٪ال أعرف
100٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع
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4 - 11: العقوبات المطبقة على مرت�كبي جرائم الفساد

أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 81٪ مــن املبحوثــن يعتقــدون أن العقوبــات املفروضــة علــى مرتكبــي جرائــم الفســاد 
ــة، 70٪ يف قطــاع غــزة(، يف حــن أن 14٪ فقــط يرونهــا رادعــة )6٪ يف الضفــة  ــة الغربي غيــر رادعــة )88٪ يف الضف

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

جدول )4 – 11(: العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد حسب انطباع المواطنن 

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
13.9٪25.5٪6.0٪رادعة

80.6٪70.3٪87.6٪غير رادعة
5.5٪4.2٪6.4٪ال أعرف
100٪100٪100٪املجموع

شكل )4 – 11(: العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد حسب انطباع المواطنن 

مبقارنــة نتيجــة هــذا االســتطاع باالســتطاعات الســابقة، مــا زالــت أكثريــة املبحوثــن يعتقــدون أن العقوبــات التــي 
تطبــق علــى مرتكبــي جرائــم الفســاد غيــر رادعــة. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:

جدول )a 4 – 11(: العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد حسب انطباع المواطنن حسب السنوات

 2012201320142015201620172018
13.9٪15.9٪17.4٪21٪17٪18٪26٪رادعة

80.6٪78.3٪77.9٪74٪73٪70٪67٪غير رادعة
5.5٪5.8٪4.7٪6٪10٪12٪8٪ال أعرف
100٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع
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12. أسباب عدم اإلبالغ عن الفساد

يف هــذا االســتطاع، مت طــرح ســؤال علــى املبحوثــن حــول األســباب التــي تقــف حائــًا أمــام عــدم اإلبــاغ عــن 
الفســاد، حيــث أشــارت نتائــج االســتطاع إلــى:

اخلــوف مــن االنتقــام يعتبــر أهــم ســبب يف عــدم اإلبــاغ عــن الفســاد بــرأي 17٪، )18٪ يف الضفــة الغربيــة، 17٪ يف قطــاع . 1
غــزة(.

اعتقــد 14٪ منهــم أن الســبب يرجــع إلــى »عــدم وجــود حمايــة كافيــة للمواطنــن املبلغــن والشــهود«، )18٪ يف . 2
ــة، 10٪ يف قطــاع غــزة(. الضفــة الغربي

وبنفــس النســبة »14٪« كان ســبب »عــدم وجــود وعــي كاٍف مبعنــى الفســاد وأشــكاله« )18٪ يف الضفــة الغربيــة، ٪8 . 3
يف قطــاع غــزة(.

ــى نســبة ٪12، . 4  وحصــل ســبب »عــدم القناعــة بجــدوى التبليــغ ألنــه لــن تتخــذ اإلجــراءات بحــق الفاســدين« عل
)13٪ يف الضفــة الغربيــة، 10٪ يف قطــاع غــزة(.

أمــا الســبب الــذي يعــود إلــى »عــدم القــدرة علــى إثبــات حالــة الفســاد«، فقــد حصــل علــى نســبة 11٪، )10٪ يف . 5
الضفــة الغربيــة، 13٪ يف قطــاع غــزة(.

أمــا الســببان »عــدم معرفــة مــن هــي اجلهــة املخولــة باســتقبال شــكاوى الفســاد« و«عــدم وجــود إرادة سياســية . 6
ملكافحــة الفســاد«، فحــازا علــى نســبة 9٪ لــكل منهــا.

  والســببان »ضعــف وحــدات الشــكاوى يف املؤسســات العامــة الفلســطينية« و«القناعــة بــأن اإلبــالغ عــن الفاســدين . 7
شــكل مــن أشــكال الوشــاية« حــازا علــى نســبة 7٪ لــكل منهــا. 

ملزيد من التفاصيل، انظر اجلدول التالي والشكل البياني أدناه:

جدول )12(: أسباب عدم التبليغ عن الفساد

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

17.4٪16.7٪18.0٪اخلوف من االنتقام 
14.4٪9.9٪17.5٪عدم وجود حماية كافية للمواطنن املبلغن والشهود 

13.8٪7.9٪17.9٪عدم وجود وعي كاٍف مبعنى الفساد وأشكاله
عدم القناعة بجدوى التبليغ ألنه لن تتخذ اإلجراءات بحق 

11.9٪9.8٪13.4٪الفاسدين

11.1٪13.0٪9.8٪عدم القدرة على إثبات حالة الفساد
8.8٪8.4٪9.5٪عدم معرفة من هي اجلهة املخولة باستقبال شكاوى الفساد

8.7٪11.0٪6.6٪عدم وجود إرادة سياسية ملكافحة الفساد
6.9٪11.8٪3.6٪ضعف وحدات الشكاوى يف املؤسسات العامة الفلسطينية

6.8٪11.5٪3.7٪القناعة بأن اإلباغ عن الفاسدين شكل من أشكال الوشاية
100.0٪100.0٪100.0٪ املجموع
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شكل )12(: أسباب عدم التبليغ عن الفساد

باملقارنــة مــع اســتطاعات »أمــان« الســابقة، احتــل ســبب »اخلــوف مــن االنتقــام« يف هــذا االســتطاع املرتبــة األولــى، 
كمــا كان يف اســتطاع 2017 ، وحصــل ســبب »عــدم وجــود حمايــة كافيــة للمواطنــن املبلغــن والشــهود« علــى املرتبــة 
الثانيــة، كمــا كان يف اســتطاع 2017، وتراجــع ســبب »عــدم وجــود إرادة سياســية ملكافحــة الفســاد«، حيــث حصــل علــى 

نســبة 9٪ يف هــذا االســتطاع، مقارنــة بـــ 14٪ يف اســتطاع 2017. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:

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

201220142015201620172018أسباب تقف حائاًل أمام التبليغ عن  الفساد

14.4٪15.8٪16.4٪30٪22٪16.8٪عدم وجود حماية كافية للمواطنن املبلغن والشهود

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

13.8٪14.5٪11.9٪10٪13.1٪---عدم وجود وعي كاٍف مبعنى الفساد وأشكاله
11.1٪9.8٪11.8٪15٪8.8٪9.3٪عدم القدرة على إثبات حالة الفساد

17.4٪16.6٪11.4٪------28.7٪اخلوف من االنتقام
8.7٪13.9٪9.9٪---------عدم وجود إرادة سياسية ملكافحة الفساد

عدم معرفة من هي اجلهة املخولة باستقبال شكاوى 
8.8٪7.1٪8.8٪10٪23٪12.3٪الفساد

ضعف وحدات الشكاوى يف املؤسسات العامة 
6.9٪6.5٪8.4٪11٪------الفلسطينية

القناعة بأن اإلباغ عن الفاسدين شكل من أشكال 
6.8٪6.9٪6.9٪8٪6٪3.8٪الوشاية

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع



61
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13. االعتقاد بوجود فساد في السلطة القضائية

مــا زال املواطــن يعتقــد بوجــود فســاد يف الســلطة القضائيــة، حيــث أشــار 77٪ مــن املبحوثــن يف الضفــة الغربيــة إلــى 
اعتقادهــم بوجــود فســاد يف الســلطة القضائيــة، مقابــل 24٪ منهــم ال يعتقــدون ذلــك.

أمــا يف قطــاع غــزة، فقــد أشــار 53٪ إلــى اعتقادهــم بوجــود فســاد يف الســلطة القضائيــة، مقابــل 42٪ ال يعتقــدون 
ذلــك. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )13(: االعتقاد بوجود فساد في السلطة القضائية

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
67.4٪53.0٪77.2٪نعم
24.2٪41.5٪12.4٪ال

8.4٪5.5٪10.4٪ال أعرف
100.0٪100.0٪100.0٪املجموع

شكل )13(: االعتقاد بوجود فساد في السلطة القضائية

باملقارنــة باســتطاعات »أمــان« الســابقة، حصــل انخفــاض يف نســبة مــن يعتقــدون بوجــود فســاد يف الســلطة القضائيــة يف هــذا 
االســتطاع، حيــث وصلــت إلــى 67٪، بعــد أن كانــت 73٪ يف اســتطاع 2017. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:

جدول )13a(: االعتقاد بوجود فساد في السلطة القضائية حسب السنوات

201320142015201620172018
67.4٪73.2٪70.7٪69٪72.4٪55.3٪نعم
24.2٪18.5٪22.9٪18٪16.8٪29.3٪ال

8.4٪8.3٪6.5٪13٪10.8٪15.4٪ال أعرف
100.0٪100٪100.0٪100٪100.0٪100٪املجموع
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شكل )13a(: االعتقاد بوجود فساد في السلطة القضائية - جدول المقارنات الستطالعات »أمان« السابقة

14. الجرائم االقتصادية

يتنــاول هــذا اجلــزء مــن االســتطالع اعتقــاد اجلمهــور بزيــادة أو انخفــاض اجلرائــم اخلاصــة بفســاد األغذيــة واألدويــة 
مــن اجلرائــم االقتصاديــة التــي تنتشــر يف فلســطن يف العــام 2018، واألســباب التــي أدت إلــى زيــادة ظاهــرة األغذيــة 

واألدويــة الفاســدة، باإلضافــة للعقوبــات األكثــر فعاليــة يف مالحقــة مرتكبــي جرائــم فســاد الغــذاء والــدواء.

-1 14: ظاهرة انتشار األغذية واألدوية الفاسدة في العام 2018

بينــت نتائــج االســتطاع أن 88٪ مــن املبحوثــن يف الضفــة الغربيــة يعتقــدون أن ظاهــرة انتشــار األغذيــة واألدويــة 
الفاســدة يف عــام 2018 قــد زادت، مقابــل 12٪ منهــم يعتقــدون أنهــا انخفضــت. 

أما يف قطاع غزة، فقد أشار 65٪ منهم إلى أنها زادت، مقابل 35٪ يعتقدون أنها انخفضت. 

وبالنتيجــة العامــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فقــد أشــارت نتائــج االســتطاع إلــى أن 79٪ مــن املبحوثــن 
يعتقــدون أن اجلرائــم اخلاصــة بفســاد األغذيــة واألدويــة قــد زادت عــام 2018، مقابــل 21٪ منهــم يعتقــدون أنهــا 

انخفضــت. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )1 – 14(: ظاهرة انتشار األغذية الفاسدة في العام 2018

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

78.8٪65.4٪87.9٪زادت
21.2٪34.6٪12.1٪قلت

100.0٪100.0٪100.0٪املجموع
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شكل )-1 14(: ظاهرة انتشار األغذية واألدوية الفاسدة في العام 2018 

2 - 14: األسباب التي أدت إلى ازدياد ظاهرة األدوية واألغذية الفاسدة خالل العام 2018

ــة الفاســدة  ــة واألغذي ــادة ظاهــرة األدوي أظهــرت نتائــج االســتطاع أن املســتطلعن يــرون أن أهــم األســباب وراء زي
خــال عــام 2018 تعــود إلــى: 

عــدم محاســبة وماحقــة مرتكبيهــا، وعــدم وجــود قانــون عقوبــات رادع، واســتخدام الواســطة واحملســوبية واحملابــاة 
لغــض النظــر عــن اجلرائــم، بنســب متفاوتــة ومتقاربــة. 

وتوزعت النسب على األسباب كما يلي: 
»عــدم محاســبة ومالحقــة مرتكبــي هــذه اجلرائــم« احتــل املرتبــة األولــى بــرأي 33٪ مــن املبحوثــن، )40٪ يف الضفــة 
الغربيــة، 17٪ يف قطــاع غــزة(. »قانــون العقوبــات ال يوفــر عقوبــات رادعــة« بنســبة 28٪ واحتــل املرتبــة الثانيــة. ويف 
ــة »اســتخدام الواســطة واحملســوبية واحملابــاة لغــض النظــر عــن اجلرائــم« بنســبة 20٪ مــن املبحوثــن.  ــة الثالث املرتب
وأشــار 11٪ إلــى »ضعــف وعــي املواطنــن بهــذه اجلرائــم« )6٪ يف الضفــة الغربيــة، 21٪ يف قطــاع غــزة(، حيــث احتــل 
املرتبــة الرابعــة. أمــا الســبب الــذي حصــل علــى املرتبــة اخلامســة واألخيــرة، فيتعلــق بـــ »تشــتت وتداخــل دور األطــراف 
الرســمية املنــاط بهــا متابعــة قضايــا الغــذاء والــدواء« حســب مــا ذكــر 8٪ مــن املبحوثــن )5٪ يف الضفــة الغربيــة، ٪14 

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

جدول )2 - 14(: أسباب أدت إلى ازدياد ظاهرة األدوية واألغذية الفاسدة خالل عام 2018

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 

32.6٪17.1٪40.4٪ال توجد محاسبة وماحقة ملرتكبي هذه اجلرائم
28.1٪31.7٪26.3٪قانون العقوبات ال يوفر عقوبات رادعة

استخدام الواسطة واحملسوبية واحملاباة لغض النظر عن 
20.2٪16.3٪22.1٪اجلرائم

10.9٪21.2٪5.7٪ضعف وعي املواطنن بهذه اجلرائم

تشتت وتداخل دور األطراف الرسمية املناط بها متابعة قضايا 
8.2٪13.6٪5.5٪الغذاء والدواء

100.0٪100.0٪100.0٪ املجموع
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شكل )2 - 14(: أسباب أدت إلى ازدياد ظاهرة األدوية واألغذية الفاسدة خالل عام 2018

مقارنــة باســتطاعات »أمــان« الســابقة، أظهــرت النتائــج أن »عــدم محاســبة مرتكبــي جرائــم األغذيــة واألدويــة 
ــة  ــّاً املرتب ــا يف االســتطاعات الســابقة، ومحت ــاد هــذه الظاهــرة كم ــي يشــكل الســبب األهــم يف ازدي الفاســدة« بق
األولــى. أمــا فيمــا يتعلــق بــأن قانــون العقوبــات ال يوفــر عقوبــات رادعــة ملرتكبــي هــذه اجلرائــم، فقــد ارتفعــت نســبة مــن 
يــرون ذلــك أنــه الســبب يف ازديــاد الظاهــرة إلــى 28٪ يف هــذا االســتطاع، مقارنــة باســتطاع 2017، حيــث كانــت 

النســبة 22٪. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي:

جدول )2a - 14(: أسباب أدت إلى ازدياد ظاهرة األدوية واألغذية الفاسدة خالل عام 2018 - جدول المقارنات 

الستطالعات »أمان« السابقة

201320142015201620172018السبب

32.6٪34.9٪30.2٪27٪31.4٪26.4٪ال توجد محاسبة ملرتكبي هذه اجلرائم

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

استخدام الواسطة واحملسوبية واحملاباة لغض 
20.2٪21.1٪23٪25٪36.2٪40.1٪النظر عن اجلرائم

تشتت وتداخل دور األطراف الرسمية املناط بها 
8.2٪12.2٪13.5٪9٪------متابعة قضايا الغذاء والدواء

10.9٪9.7٪9.8٪15٪11.5٪10.4٪ضعف وعي املواطنن بهذه اجلرائم

100٪100٪100٪100٪100٪100٪املجموع
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3 - 14: العقوبات األكرث فعالية لمالحقة مرت�كبي جرائم فساد الغذاء والدواء

أشــار املســتطلعة آراؤهــم إلــى أن تطبيــق جميــع العقوبــات املذكــورة يف االســتطاع هــو األكثــر فعاليــة ملاحقــة مرتكبــي فســاد 
األدويــة والغــذاء بنســبة 42٪. حيــث أظهــرت نتائــج االســتطاع أن 30٪ مــن املبحوثــن أيــدوا »ســحب رخــص التجــارة أو 
الصناعــة املمنوحــة« ملرتكبــي جرائــم فســاد الغــذاء والــدواء كعقوبــة أكثــر فعاليــة ملاحقتهــم )36٪ يف الضفــة الغربيــة، ٪21 
يف قطــاع غــزة(، بينمــا أيــد 16٪ منهــم »ســجنهم وتغرميهــم« )18٪ يف الضفــة الغربيــة، 13٪ يف قطــاع غــزة(. بينمــا أشــار 
12٪ إلــى »إعــداد قائمــة ســوداء معلنــة« كعقوبــة أكثــر فعاليــة، فيمــا طالــب 42٪ منهــم بتطبيــق »جميــع مــا ســبق مــن العقوبــات« 

)35٪ يف الضفــة الغربيــة، 53٪ يف قطــاع غــزة(. ملزيــد مــن التفاصيــل، انظــر اجلــدول التالــي والشــكل البيانــي أدنــاه:

جدول )3 – 14(: العقوبات األكر فعالية لمالحقة مرت�كبي جرائم فساد الغذاء والدواء

املجموعقطاع غزةالضفة الغربية 
12.3٪13.1٪11.7٪إعداد قائمة سوداء معلنة

30.0٪20.9٪36.2٪سحب رخص التجارة أو الصناعة املمنوحة لهم
15.6٪12.8٪17.5٪سجنهم  وتغرميهم

42.1٪53.2٪34.6٪جميع ما سبق
100.0٪100.0٪100.0٪املجموع 

شكل )3 – 14(: العقوبات األكر فعالية لمالحقة مرت�كبي جرائم فساد الغذاء والدواء
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ملحق رقم 1: استمارة االستطالع

استطاع رأي املواطنن حول واقع الفساد ومكافحته يف فلسطن 2018   
)أيلول -  تشرين األول 2018(

معلومات عامة

 Quesرقم االستمارة:       Res رقم الباحث: 

2( قطاع غزة 1( الضفة الغربية    Rrgion  املنطقة:  

Loc اسم موقع العمل   Districtاحملافظة :     
 )التجمع السكني(: 

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

 العينة
2. انثى 1. ذكر      Gender  اجلنس      

رقم 

الفرد 

الرقم املتسلسل لألسرةالعمر 18 سنة فأكثر 

12345678910111213141516ابتداء باألكبر سنا

11111111111111111
22121212121212121
33213213213213213
44321432143214321
55432154321543214
66543216543216543

أولويات املواطن الفلسطيني
                                                        

ســؤال )1(  يواجــه المجتمــع الفلســطيني والحكومــة العديــد مــن التحديــات التــي تحتــاج بــذل جهــود لحلهــا. برأيــك، مــا 

هــي المشــكلة األساســية التــي يجــب أن تحظــى باألولويــة األولــى لحلهــا؟

.3 البنية القانونية واملؤسساتية  .2 الفساد   1. األزمات االقتصادية   
6. سياسات االحتال اإلسرائيلي 5. استمرار االنقسام  4. البنية التحتية   
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ســؤال )2(  يعــرف الفســاد  بأنــه كل عمــل يتضمــن ســوء اســتخدام المنصــب العــام لتحقيــق مصلحــة خاصــة. قــد 

يتواجــد الفســاد فــي مختلــف الــدول والمجتمعــات وفــي القطاعــات ســواء القطــاع العــام أو الخــاص أو األهلــي.

1-2( كيف تصنف حجم الفساد في المؤسسات الفلسطينية؟

3. قليل 1.كبير                     2. متوسط     

2-2( رتب/ي حسب رأيك أي المؤسسات الفلسطينية التالية تربز فيها أشكال ومظاهر الفساد أكرث وأيها أقل. 

)بحيــث ُيعطــى  الرقــم 4 للجهــة االكثــر تعرضــا النتشــار الفســاد فيــه والرقــم 1 للجهــة االقــل تعرضــا النتشــار الفســاد 
فيه(

.املؤسسات األهلية واجلمعيات اخليرية .مؤسسات القطاع اخلاص   .الهيئات احمللية   .املؤسسات احلكومية  

 3_2( تغلب على مرت�كبي جرائم الفساد في فلسطني صفة1:

2. املوظف الصغير )فئات عادية( 1. املوظف الكبير )فئات عليا(   

4-2( رتب/ي حسب رأيك المؤسسات أو الهيئات العامة التالية األكرث تعرضا النتشار للفساد. 

)بحيث ُيعطى الرقم 7 للجهة االكثر تعرضا النتشار الفساد والرقم 1 للجهة األقل تعرضا النتشار الفساد(

 الوزارات والهيئات العامة   األجهزة األمنية  احملاكم  . الهيئات احمللية  
. مجلس الوزراء . مؤسسة الرئاسة   .النيابة العامة   

5-2( رتب/ي أي الوزارات التالية أو السلطات )الهيئات( األكرث تعرضا النتشار الفساد. 

)بحيث ُيعطى الرقم 11 للجهة االكثر تعرضا النتشار الفساد والرقم 1 للجهة األقل تعرضا النتشار الفساد(

 وزارة التنمية االجتماعية    وزارة الصحة
 وزارة النقل واملواصات    وزارة األوقاف  

 وزارة املالية     سلطة املياه
 وزارة التربية والتعليم                  سلطةالطاقة 

 وزارة الداخلية     الهيئة العامة للشؤون املدنية    سلطة األراضي

1. الفساد الكبير هو: ما يقوم به كبار املوظفن والوزراء ورؤساء الدول، مثل تخصيص األموال العامة، واختاس األموال، وتلقي الرشاوى، والقيام 
بتغطية املصدر غير املشروع لتلك األموال، من خال عمليات غسل أو تبييض األموال. ويرتبط الفساد الكبير كذلك بالتأثير على اتخاذ القرارات، 

مثل قرارات إنشاء املشروعات االقتصادية وإرساء املناقصات والعطاءات.
الفســاد الصغيــر: ميكــن التمييــز بــن حالتــن مــن الفســاد الصغيــر، تتمثــل األولــى منهمــا بقبــض الرشــوة مــن أجــل تقــدمي اخلدمــة االعتياديــة املشــروعة 
واملقــررة، أمــا الثانيــة فتتمثــل بالرشــاوى الصغيــرة التــي يتقاضاهــا املوظفــون الصغــار وبعــض املســؤولن احلكوميــن مــن ذوي الرواتــب احملــدودة، نتيجــة 
القيــام بتســهيات غيــر مشــروعة، كإفشــاء معلومــات ســرية أو إعطــاء تراخيــص غيــر مبــررة أو القيــام بتســهيات ضريبيــة. كذلــك يدخــل ضمــن تعريــف 
الفســاد الصغيــر مــا يســمى بالرشــوة املقنعــة او العينيــة لألبنــاء واألقــارب يف اجلهــاز الوظيفــي، ويف قطــاع األعمــال، دون أن تكــون هنــاك حاجــة لهــذه 

الوظائــف، أو دون وجــود منافســة كمــا يقتضــي القانــون.
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6-2( هل تعتقد/ين بان جهود مكافحة الفساد في فلسطني؟ 

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

7-2( فــي حــال كانــت اإلجابــة غــر  كافيــة. برأيــك، مــا هــو أهــم ســبب لعــدم لمــس الجمهــور لجهــود مكافحــة الفســاد 

في فلســطني؟

1. عدم نشر معلومات حول قضايا الفساد التي يتم كشفها ومحاسبة مرتكبيها. 
2. عدم علم املواطن بهذه اجلهود.

3. عدم وعي املواطن بجرمية الفساد وقانون مكافحة الفساد الفلسطيني. 
4. عدم رؤية املواطن حملاسبة جدية لكبار الفاسدين.

5.  ضعف جدية جهود محاسبة الفاسدين. 
  

سؤال )3(  أشكال الفساد في فلسطني

)إســاءة  الفســاد:  أبرزتــه ســجالت محكمــة جرائــم  الفســاد كمــا  مــن  أشــكال  تبــن وجــود  املاضيــة،  الســنوات  خــالل 
االئتمــان، اختــالس مــال عــام، إســاءة اســتعمال الســلطة، الرشــوة، غســل األمــوال(. برأيــك مــا هــي  األشــكال األكثــر 

فلســطن؟ انتشــارا يف 
)يرجى الترتيب بحيث ُيعطى الرقم 6 للشكل األكثر خطورة والرقم 1 لألقل خطورة(

 إساءة االئتمان    اختاس مال عام    اساءة استعمال السلطة 
 غسل األموال    املساس باألموال العامة

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

سؤال )4( الفساد في تقديم الخدمات العامة

متارس املؤسسات الرسمية مهام وتقدم خدمات عامة متنوعة، يف أي املجاالت تعتقد أن الفساد منتشر أكثر؟  
)رتــب/ي، حســب رأيــك، مــا هــي اخلدمــات التــي كانــت أكثــر مجــاال للفســاد خــالل العــام 2018 بنــاء علــى جتربــة 
شــخصية لــك أو ألحــد املقربــن إليــك )بحيــث ُيعطــى الرقــم 7 للشــكل االكثــر انتشــارا والرقــم 1 لالقــل انتشــارا(

 
 اخلدمات الصحية   عملية التعيينات والترقيات  منح التعليم يف اجلامعات

 توزيع املساعدات االنسانية االجتماعية العينية والنقدية   مجال تقدير اجلمارك والضريبة 
 خدمات املياه، الكهرباء، االتصاالت     
 معامات الهيئة العامة للشؤون املدنية )منح التصاريح وأذونات السفر(
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سؤال )5( الواسطة في الحصول على الخدمات

أحــد أشــكال الفســاد يف احلصــول علــى اخلدمــات العامــة هــو الواســطة وتعنــي: التدخــل لصالــح فــرد مــا أو جماعــة، 
دون االلتــزام بأصــول العمــل والكفــاءة، مثــل تعيــن شــخص يف منصــب معــن ألســباب تتعلــق بالقرابــة، أو االنتمــاء 

احلزبــي، رغــم كونــه غيــر كــفء.

1-5( هــل طلبــت خــالل العــام واســطة أي طــرف لمســاعدتك فــي الحصــول علــى خدمــة مــن الخدمــات المذكــورة 

أعــاله؟

1. نعم                      2. ال

2-5( هل تعترب/ين أن الواسطة تساعدك للحصول على الخدمة العامة؟

1. نعم                      2.  ال

3-5( يلجأ المواطن الستخدام الواسطة الحد األسباب التالية، أيها برأيك السبب األهم: 

1. تقصير الوقت بعدم اتباع االجراءات البيروقراطية
2. اخلوف من أن يأخذها شخص آخر غير مستحق لها بسبب الفساد

3. شكل من اشكال املساعدة الواجب ان يقدمها لك املعارف 
4. ثقافة املواطن الفلسطيني الذي ال يرى خطأ باللجوء للواسطة

5. اخلوف من عدم إمكانية احلصول على اخلدمة بسبب محدودية الفرص 
6. عدم الثقة بنزاهة مقدمي اخلدمات

سؤال )6( أسباب انتشار الفساد في فلسطني

الرجاء ترتيب األسباب التالية حسب األهمية والتي ساهمت يف انتشار الفساد يف فلسطن. 
)بحيث ُيعطى الرقم 8 للسبب االكثر انتشارا والرقم 1 لالقل انتشارا( 

 عدم االلتزام مببدأ سيادة القانون    عدم تفعيل دور املجلس التشريعي واملؤسسات الرقابية
 ضعف دور املجتمع املدني يف مكافحة الفساد

 ممارسات االحتال االسرائيلي ودوره يف خلق بيئة مشجعة على الفساد
 عدم اجلدية يف محاسبة كبار الفاسدين   قلة وعي املواطنن بأشكال الفساد

 االنقسام السياسي بن الضفة وغزة   احلصانة التي يتمتع بها بعض األشخاص

سؤال )7( التغر في مستوى الفساد

1-7( باعتقادك هل حصل تغي�ر على مستوى انتشار الفساد خالل العام 2018؟ 

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

   2-7( هل تعتقد/ين أن مستوى الفساد خالل العام 2019؟

4. ال أعرف 3. سيبقى كما هو      1. سينخفض                  2. سيزداد           
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سؤال )8( دور اإلعالم في مكافحة الفساد

1-8( كيف تقيم برأيك دور اإلعالم الفلسطيني في الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت في العام 2018؟

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

2-8( من وجهة نظرك، أيها كان أكرث فعالية:

3. املقروء   1. االعام املرئي   2. املسموع  
5. ال أعرف 4. وسائل التواصل االجتماعي 

3-8( الرجاء ترتيب األسباب التي تحول دون وجود دور فعال لإلعالم في كشف قضايا الفساد فلسطني. 

)بحيث ُيعطى الرقم 5 للسبب االكثر انتشارا والرقم 1 لألقل انتشارا( 
 عدم احلصول على املعلومات   عدم توفر االرادة لدى أصحاب ورؤساء حترير الوسائل االعامية

 اخلوف من املاحقة القانونية   عدم وجود حماية قانونية ومهنية
 عدم استقالية وسائل اإلعام

يسأل سؤال رقم 9 أدناه يف الضفة فقط

سؤال ) 9( هيئة مكافحة الفساد

1-9( هل تعتقد/ين بأن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تمارس دورها باستقاللية؟

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

2-9( فــي حــال كانــت اإلجابــة ال، رتــب/ي مــن وجهــة نظــرك االطــراف التاليــة مــن حيــث مســتوى محاولــة ت�أثرهــا 

وتدخلهــا يف عمــل الهيئــة مــن االكثــر تدخــال الــى االقــل تدخــال. 
)بحيث ُيعطى الرقم 6 للجهة االكثر تدخال والرقم 1 للجهة االقل تدخال(

 أعضاء املجلس التشريعي  مكتب الرئيس    رئاسة الوزراء والوزراء
 قادة األحزاب    احملافظون ورؤساء البلديات  األجهزة األمنية

3-9( هل تعتقد/ين بأن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية فّعالة في أداء دورها ومهامها المناطة بها؟

1. نعم                 2. ال                       3. ال أعرف

يسأل سؤال رقم  9a  أدناه يف قطاع غزة فقط

سؤال )9a( هيئة مكافحة الفساد

1a-9( هل تعتقد/ين بأن الجهات التي ت�تابع قضايا الفساد في قطاع غزة تمارس دورها باستقاللية؟

1. نعم )انتقل إلى 9_3(                 2. ال                       3. ال أعرف
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2a-9( فــي حــال كانــت اإلجابــة ال، رتــب/ي مــن وجهــة نظــرك االطــراف الرســمية أو الحكوميــة التاليــة مــن حيــث 

مســتوى محاولــة تأثيرهــا وتدخلهــا يف عمــل هــذه اجلهــات مــن األكثــر تدخــال الــى االقــل تدخــال. 
)بحيث ُيعطى الرقم 5 للجهة االكثر تدخال والرقم 1 للجهة االقل تدخال(

 أعضاء املجلس التشريعي   النائب العام                                 األجهزة األمنية
 قادة األحزاب     جهات أخرى  

 3a-9( هــل تعتقد/يــن بــأن الجهــات التــي ت�تابــع قضايــا الفســاد فــي قطــاع غــزة فّعالــة فــي أداء دورهــا ومهامهــا 

المناطــة بهــا؟

1. نعم                 2. ال                       3. ال أعرف

سؤال )10( دور المواطن في مكافحة الفساد

1-10( هل تعتقد/ين أن للمواطن دورًا أساسّيًا في مكافحة الفساد؟

1. نعم                 2. ال                       3. ال أعرف

2-10( هل تعتقد/ين أن المواطن الفلسطيني بإمكانه المساهمة في مكافحة الفساد؟

1. نعم                 2. ال                       3. ال أعرف

3-10( هل تعتقد/ين ان المواطن يتمكن من الوصول الى السجالت العامة بسهولة ويسر؟

1. نعم                 2. ال                       3. ال أعرف

سؤال ) 11(:  االبالغ عن الفساد

1-11(  هل تعتقد/ ين أن المواطنني يقومون عادة بابالغ هيئة مكافحة الفساد عن حاالت الفساد التي يالحظونها؟

1. نعم                 2. ال                       3. ال أعرف

2-11(  لو حصل وتعرضت لحالة فساد فهل ستقوم/ين باالبالغ لهيئة مكافحة الفساد عنها فيما لو كنت:                              

1. نعم                 2. ال                        2a-11(  شاهد/ة على فعل فساد  

1. نعم                 2. ال                        2b-11(  ضحية الرتكاب فعل فساد  

3-11(  هل تعتقد/ين أن اإلبالغ عن الفساد: 

1. حق لك حر يف ممارسته        2.  واجب عليك القيام به مبوجب القانون      3. وشاية ال يجب ممارستها

4-11(  هل تعتقد/ين أن العقوبات التي تطبق على مرت�كبي جرائم الفساد: 

1. رادعة              2.  غير رادعة             3. ال أعرف  
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سؤال )12(  عدم االبالغ عن الفساد

كثير من االسباب قد تقف حائال أمام عدم اإلبالغ عن الفساد. 
)الرجاء ترتيبها بحيث ُيعطى الرقم 9 للسبب االكثر انتشارا والرقم 1 لالقل انتشارا( 

  عدم وجود وعي كاٍف مبعنى الفساد وأشكاله
 عدم معرفة من هي اجلهة املخولة باستقبال شكاوى الفساد

  عدم وجود حماية كافية للمواطنن املبلغن والشهود 
  عدم القناعة بجدوى التبليغ ألنه لن تتخذ االجراءات بحق الفاسدين

  عدم القدرة على اثبات حالة الفساد 
  القناعة بأن االباغ عن الفاسدين شكل من أشكال الوشاية
  ضعف وحدات الشكاوى يف املؤسسات العامة الفلسطينية

 اخلوف من االنتقام     
 عدم وجود إرادة سياسية ملكافحة الفساد

سؤال )13( هل تعتقد بوجود فساد في السلطة القضائية؟

1. نعم                 2. ال                       3. ال أعرف

سؤال )14( الجرائم االقتصادية

1-14( تعتــرب الجرائــم الخاصــة بفســاد األغذيــة واألدويــة مــن الجرائــم االقتصاديــة التــي تنتشــر فــي فلســطني. هــل تعتقــد 

انهــا خــالل العــام 2018:

2. قلت  )انتقل إلى 14_3( 1.زادت      
    

2-14( الرجاء ترتيب االسباب التي أدت الى ازدياد ظاهرة األدوية واألغذية الفاسدة خالل العام 2018.

)بحيث ُيعطى الرقم 5 للسبب االكثر انتشارا والرقم 1 لالقل انتشارا(
 ال توجد محاسبة وماحقة ملرتكبي هذه اجلرائم

 استخدام الواسطة واحملسوبية واحملاباة لغض النظر عن اجلرائم
 قانون العقوبات ال يوفر عقوبات رادعة

 ضعف وعي املواطنن بهذه اجلرائم 
 تشتت وتداخل دور االطراف الرسمية املناط بها متابعة قضايا الغذاء والدواء

3-14( برأيك، أي العقوبات تعتقد أنها األكرث فعالية في مالحقة مرت�كبي جرائم فساد الغذاء والدواء؟

2. سحب رخص التجارة أو الصناعة املمنوحة لهم 1. اعداد قائمة سوداء معلنة   
4. جميع ما سبق 3. سجنهم  وتغرميهم     
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البيانات الديمغرافية:

Age  العمر: 

3( أكبر من 40    40 - 30 )2 1( أقل من 30  

Educاملستوى التعليمي:

4. ثانوي 3. إعدادي   2. ابتدائي    1. أمي/ ملم  
7. ماجستير فأعلى 6. بكالوريوس   5. كلية/ معهد  

2. ال يعمل  1. يعمل     Work  احلالة العملية:  

 
Sector  )للعاملن فقط( قطاع العمل:

 )NGOs( 3. القطاع األهلي 2.قطاع خاص   1. قطاع عام/ حكومي  
5. مؤسسات دولية    UNRWA .4

Income متوسط دخل األسرة الشهري )بالشيقل(:

3500-2501 )3   2500-1500 )2  1( أقل من 1500  
6( أكثر من 5500   5500-4501 )5    4500-3501 )4

Telenumرقم الهاتف/ اجلوال إن أمكن: 
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ملحق رقم 2: عينة االستطالع

النسبة

املنطقة
59.5٪الضفة الغربية

40.5٪قطاع غزة
100.0٪املجموع

احملافظة

  

 

 

 

6.6٪جنن
1.3٪طوباس
4.0٪طولكرم
2.3٪قلقيلية
1.6٪سلفيت
8.3٪نابلس
6.6٪رام اهلل
8.3٪القدس
1.0٪أريحا

4.1٪بيت حلم
15.3٪اخلليل

7.9٪شمال غزة
13.9٪غزة

7.9٪خانيونس
5.8٪دير البلح

5.0٪رفح
100.0٪املجموع

مكان السكن
57.7٪مدينة

22.7٪قرية/ بلدة
19.6٪مخيم

100.0٪املجموع
50.2٪ذكراجلنس

49.8٪أنثى 
100.0٪املجموع

28.0٪أقل من 30العمر
 40 - 30٪31.5
40.5٪أكبر من 40 

100.0٪املجموع
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1.5٪أمي/ ملماملستوى التعليمي
9.0٪ابتدائي 
19.3٪إعدادي 
28.3٪ثانوي 
10.4٪كلية/ معهد 
28.8٪بكالوريوس 
2.8٪أعلى من بكالوريوس 

100.0٪املجموع

49.2٪يعملاحلالة العملية
50.8٪عاطل عن العمل 

100.0٪املجموع
27.6٪قطاع عام/ حكوميقطاع العمل

57.2٪قطاع خاص 
 )NGOs( 5.3٪القطاع األهلي
 UNRWA٪5.1
4.8٪مؤسسات دولية 

100.0٪املجموع
23.0٪أقل من 1500متوسط دخل األسرة الشهري - بالشيقل

35.3٪من 1500 - 2500 
24.3٪من 2501 - 3500 
11.8٪من 3501 - 4500 
4.6٪من 4501 - 5500 
1.0٪أكثر من 5500 

100.0٪املجموع



رام اهلل:
عمارة الريماوي ط 1 ، شارع اإلرسال ص.ب، القدس:95908.

هاتف: 02-2989506/ 02-297494902  
فاكس: 02-2974948

غزة:
عمارة الحشام،شارع الحلبي- متفرع من شارع ديغول

هاتف: 2884767- 08  /  فاكس: 08-2884766
 info@aman-palestine.org
www.aman-palestine.org

قبل  من  المعتمدة  الفلسطينية  المؤسسة   - )أمان(  والمساءلة  النزاهة  أجل  من  االئ�تالف 

من  مجموعة  من   2000 العام  في  ت�أسس   2006- العام  منذ  الدولية  الشفافية  منظمة 

المؤسسات األهلية الفاعلة في مجال الديمقراطية والحكم الصالح وحقوق اإلنسان، سعيا 

خلق  على  حاليًا  االئ�تالف  يسعى  الفساد«.  من  خالٍ  فلسطيني  »مجتمع  نحو  رؤيته  لتحقيق 

وتوطني  ونقل  إنتاج  في  واإلسهام  للفساد،  مناهض  قطاعي  عرب  مجتمعي  حراك  وقيادة 

المعرفة بالفساد ومكافحته على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.

للنزاهة  الوطني  النظام  على   Watchdog الرقابي  بدوره  القيام  على  أمان  ائ�تالف  يحرص 

بالرتكيز على المشاركة المجتمعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم 

في الرقابة والمساءلة وخلق بيئة محصنة ومساهمة في الكشف عن جرائم الفساد والحد 

من انتشاره.  


