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• 83% من املبحوثني يعتقدون بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 	

• م�ستوى الف�ساد للعام 2012  بح�سب اراء املواطنني مل يح�سل عليه اي تغيري عن العام 2011.	

• القطاع العام ياأتي يف املرتبة الأوىل من حيث القطاعات الأكرث عر�سة للف�ساد بح�سب انطباعات 	
املواطنني يف الرا�سي الفل�سطينية عام 2012.

• الف�ساد 	 ا�سكال  اأكرث  من  اخلدمات  وتقدمي  التوظيف  يف  واملحاباة  واملح�سوبية  الوا�سطة  تعترب 
انت�سارا يف القطاعات الثالث )العام والهلي واخلا�ص( بح�سب راأي اغلبية امل�ستطلعة ارائهم.

ملخـ�ص النتــائج
على الرغم من اأن هناك فرق وا�سع بني االعتقاد بوجود ف�ساد والتجارب 
م�ستمر  انطباع  يعك�س  الراأي  ا�ستطالع  اأن  اإال  الواقع،  اأر�س  على  الفعلية 
لدى املواطنني بانت�سار الف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية وهذا اأمر 
املواطنني  ثقة  وتبعات على  تاأثري  له من  ملا  الوقوف عنده  يتطلب  »خطري« 
باحلكومة والنظام ال�سيا�سي وامل�سوؤولني، اذ ان 56% من املواطنني يعتقدون 

اأن الف�ساد منت�سر لدى كبار و�سغار املوظفني على حد �سواء.

تقدمي  ويف  للوظائف  التعيينات  يف  واملح�سوبية  الوا�سطة  احتلت  لقد 
اخلدمات بح�سب اآراء املواطنني يف ا�ستطالع الراي �سكل الف�ساد االكرث 
انت�سارا يف القطاعات ) العام، اخلا�ص، االأهلي( للعام 2012، مما يوؤ�سر 

معظم  وجوده  يوؤكد  والذي  االن  حتى  فاعلة  بجهود  القيام  عدم  على 
ا�ستطالعات الراأي التي نفذتها اأمان يف االعوام ال�سابقة.

كما اأظهرت نتائج ا�ستطالع راأي املواطنني اأن اأكرث ا�سكال الف�ساد يف العام 
واملحاباة،  واملح�سوبية  الوا�سطة  اىل  ا�سافة  احلكومي  القطاع  يف   2012
االأموال  تبديد  �سخ�سية،  الأغرا�ص  العامة  واملمتلكات  املوارد  اإ�ستخدام 
النتائج  هذه  تعك�س  وال  العامة،  الوظيفة  والتك�سب من  الر�سوة،  العامة، 
تغريا يف راأي املواطنني عن العام املا�سي، اأذ تعك�س هذه النتائج ا�ستمرار 
هذه  ونبذ  مكافحة  مو�سوع  يف  حت�سن  ال  اأن  الفل�سطيني   املواطن  اعتقاد 
االهلي  القطاع  ب�ساأن  املواطنني  راأي  مع  اي�سا  ذلك  وين�سجم  اال�سكال، 
اأما القطاع اخلا�ص فتربز فيه ق�سية تخ�سي�س مكافاآت كبرية الأع�ساء 

جمل�س االإدارة.
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املجتمع  يف  منت�سرة  الوا�سطة  ممار�سة  ان  على  االإ�ستطالع  نتائج  تدل 
مواجهتها  واأن  الفل�سطيني  املجتمع  �سرائح  معظم  ومتار�سها  الفل�سطيني 
حتتاج اإىل ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة، اأ�سا�سها بناء ثقافة راف�سة ملمار�سة 
هذا ال�سلوك ال�سلبي، وبح�سب العديد من الدرا�سات والتقارير التي قامت 
باعدادها اأمان وغريها من املوؤ�س�سات يت�سح اأن مكافحة الوا�سطة تتطلب 
وال�سفافية  النزاهة  مفاهيم  وادماج  الوا�سطة   مبخاطر  بالتوعية  البدء  
االبتدائي  التعليم  مناهج  �سمن  اليومية  واملمار�سة  ال�سلوك  يف  مبعانيها 
ا�سافة اىل تدري�س هذه القيم يف اجلامعات واملعاهد الفل�سطينية، ا�سافة 
و  دينية  وموؤ�س�سات  �سيا�سية  اأحزاب  من  املجتمع  اأطياف  كافة  تعاون  اإىل 
يف  �سفافة  اليات  تقرير  جانب  اىل  واحلكومة  املدين  املجتمع  منظمات 
تقدمي اخلدمات وا�ستخدام احلكومة االلكرتونية وتكافوؤ الفر�س يف �سغل 

الوظائف وحما�سبة جادة لال�سخا�س الذين يخالفون هذه املبادئ.

هيئــة مكافحــة الف�ســــاد
اأظهرت نتائج ا�ستطالع الراأي اأن 39% من املبحوثني يعتقدون اأن املواطنني 
الف�ساد  بوجود  ا�ستباه  حاالت  عن  الف�ساد  مكافحة  هيئة  باإبالغ  يقومون 
مقابل 58% منهم ال يعتقدون ذلك، اأما بخ�سو�ص اإ�ستقاللية عمل هيئة 
بينت  عملها،  و�سري  قراراتها  على  توؤثر  تدخالت  دون  الف�ساد  مكافحة 
نتائج اال�ستطالع اأن 36% من املبحوثني يعتقدون ذلك، بينما 55% منهم 

ال يعتقدون ذلك.

ب�سيطا  اأن حت�سنا  تبني  لعام 2011،  اأمان  اإ�ستطالع  نتائج  باملقارنة مع  و 
حدث يف اإعتقاد املبحوثني باإ�ستقاللية هيئة مكافحة الف�ساد  يف عملها 
عمل  يف  تدخال  االكرث  اجلهات  فان  ارائهم  امل�ستطلعة  نظر  وجهة  من 
الوزاراء  وجمل�ص  االأمنية  االأجهزة  يليها   الرئي�ص،  مكتب  هي  الهيئة 
ثم  االأحزاب  قادة  ثم   البلديات،  وروؤ�ساء  املحافظون  يليها  والوزراء، 
�سورة  يف  حت�سن  اي�سا  ح�سل  عام  وب�سكل  الت�سريعي  املجل�ص  اع�ساء 

الهيئة با�ستقاللها من قبل املبحوثني.

القطاعات الكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني بح�سب
اطباع املواطنني لعامي 2012 - 2011

20122011القطاع
43%52.0%القطاع العام

24%18.5%االأحزاب ال�سيا�سية
12%16.0%القطاع اخلا�س
11%8.4%الهيئات املحلية
10%5.3%القطاع االأهلي

اأن  القطاع العام مازال يحتل مركز ال�سدارة يف القطاعات االكرث عر�سة 
تعترب  بينما  املواطنني  النطباع  وفقا  االخريتني  ال�سنتني  يف  للف�ساد  
االحزاب والف�سائل ال�سيا�سية يف املرتبة الثانية، االمر الذي يوؤثر وي�سعف 

االرادة ال�سيا�سية الفعلية ملكافحة الف�ساد من وجهة نظر املواطنني.

موؤ�س�سات القطاع العام الأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني 
بح�سب اأنطباع املواطنني لعامي 2012-2011

20122011املوؤ�س�سة العامة

27%36.1%الوزارات

22%30.0% االأجهزة االأمنية

15%17.5%موؤ�س�سة الرئا�سة

10%6.9%املجل�س الت�سريعي

9%6.0% املحاكم

9%3.5%النيابة العامة

8%مل تقا�ساملحافظات

ال تغيري جذري على راأي املواطنني من حيث ت�سنيفه للموؤ�س�سات العامة 
للف�ساد  تعر�سا  االكرث  هي  االمنية  واالجهزة  الوزارات  زالت  ما  حيث 

بالرغم من التح�سن الذي اظهره اال�ستطالع هذا العام.

اخلدمات العامة الأكرث جمال للف�ساد بح�سب انطباع 
املواطنني

املبحوثني  من   %40 اأن   2012 لعام  الراي  ا�ستطالع  نتائج  اأظهرت 
ا�ستخدموا ) الوا�سطة، املح�سوبية، الر�سوة، ....( للح�سول على اإحدى 
)وزارة  امل�ساعدات  وتلقي  )التوظيف(  التعيينات  مثل  العامة  اخلدمات 
ال�سحة،  التعليم،   ( االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  ال�سحة،  وزارة  الرتبية، 

املياه، الكهرباء، خدمات البلدية(.

التوظيف  اعتبار  حول   2012  -2011 للعامني  املواطنني  انطباع  بح�سب 
عدد  قلة  اىل  ذلك  يعود  واملح�سوبية  للوا�سطة  تعر�سا  االكرث  اخلدمة 
م�ستوى  ارتفاع  ب�سبب  للعمل  املواطنني  وحاجة  ال�ساغرة  الوظائف 
املمكن  من  و  اجلامعات  خريجي  ال�سباب  او�ساط  يف  خا�سة  البطالة 
ارجاع ذلك وبنى على ما كان يتم يف ال�سنوات القدمية لدى املواطنني 
الفل�سطينيني باأن التعيينات والتوظيف ال تتم اال بالوا�سطة وهي فكرة 
مرت�سخة يف عقولهم منذ عقد واكرث من الزمن مما يجعلهم يعتقدون 

ان �سمان �سغل الوظيفة العامة هو االعتماد على الوا�سطة فقط.

حت�سن يف الإبالغ عن حالة الف�ساد
 )%69( املبحوثني  ثلثي  من  اأكرث  اأن   ،2012 الراي  ا�ستطالع  نتائج  بينت 
منهم ال،  اأجاب %28  بينما  الف�ساد  م�ستعدين لالإبالغ ك�سهود عن فعل 
باالإبالغ عن  �سيقومون  املبحوثني %73   اأن غالبية  الدرا�سة  اأظهرت  كما 
فعل الف�ساد يف حال كانوا �سحايا، وباملقارنة مع ا�ستطالع عام 2011، فاإن 
ارتفاعا وا�سحا ظهر يف راأي املبحوثني ومع ذلك وعلى الرغم من التغيري 
امللمو�س عما كان عليه يف ال�سابق وعلى �سعيد ثقافة االبالغ عن الف�ساد، 

يرى املواطنني اأن هناك ا�سبابا قد حتول دون االبالغ عن الف�ساد اأهمها:
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مقــدمــــــة
للعام 2012،  ال�سنوي  الف�ساد  تقرير  الإ�سدار  واالإعداد  التح�سري  اإطار  يف 
والذي يعتمد على العديد من املحاور واملكونات والتي اإحداها ت�سمني نتائج 
وحتليل ا�ستطالع راأي اجلمهور الفل�سطيني حول حالة الف�ساد يف االأرا�سي 
بتكليف  – اأمان  وامل�ساءلة  النزاهة  اأجل  من  االإئتالف  قام  الفل�سطينية، 
مركز قيا�س لال�ستطالعات والدرا�سات امل�سحية بتنفيذ ا�ستطالعا للراأي 
حول الف�ساد يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، حيث قام مركز قيا�س باإجراء 
اال�ستطالع خالل الفرتة ما بني 27 - 31 اآب 2012. بلغ حجم العينة 1000 
فردًا ممن اأعمارهم 18 عامًا فما فوق، منها  )620( يف ال�سفة الغربية 
�سكنيا  و)380( يف قطاع غزة موزعة يف 50 جتمعًا  القد�س(،  فيها  )مبا 
ومائة منطقة عد )بلوك(، حيث اأجريت املقابالت وجها لوجه ويف املنازل.

منهجـــية البحــــث:
1. اال�ستمارة:

 مت ت�سميم اال�ستمارة بالتعاون مع االئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة-
اأمان والتي �سملت كافة االأ�سئلة التي تغطي اأهداف اال�ستطالع.

2. اختيار العينة:
تق�سيم  بعد  املراحل  متعدد  العيني  اال�سلوب  با�ستخدام  العينة  اختيار  مت 
لنتائج  وفقا  غزة(  وقطاع  الغربية  )ال�سفة  طبقتني  اإىل  الكلية  العينة 
املركزي  اجلهاز  نفذه  الذي   2007 وامل�ساكن  لل�سكان  العام  التعداد 
املحافظات  على  العينة  حجم  توزيع  مت  ذلك  بعد  الفل�سطيني،  لالإح�ساء 
ال�سكانية  التجمعات  اختيار  ثم  ومن  منها،  لكل  احلقيقي  الوزن  ليعك�س 
لكل حمافظة اعتمادا على نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن، ويف كل 
جتمع مت اختيار بلوك اأو بلوكني ب�سكل ع�سوائي ليتم العمل فيها، ومت اختيار 
املنازل يف هذه البلوكات با�ستخدام العينة الع�سوائية املنتظمة. اأما داخل 
 Kish العينات  اختيار  يف  املتخ�س�س  اجلدول  ا�ستخدام  مت  فقد  املنزل 

الختيار اأفراد العينة.

3. جمع البيانات
عمل يف اإجراء هذا البحث 30 باحثًا وباحثة ممن لديهم خربة طويلة يف 
البحوث امليدانية، حيث خ�سع هوؤالء الباحثون يف ور�سات عمل متخ�س�سة 
ناق�ست اأهداف اال�ستطالع ومنهجية العمل واال�ستمارة، وكان ذلك بالتعاون 

مع اأمان.

 الإختبار القبلي لالإ�ســـــتمارة:
من  للتاأكد   20 حجمها  عينة  على  لال�ستمارة  قبلي  اختبار  اإجراء  مت 
�سالحيتها قبل التنفيذ، مما مكن من اإجراء التعديالت الالزمة ا�ستنادا 

اإىل هذا االختبار.

حتليــــل البيـــــــانات:
مت حتليل البيانات من خالل برنامج التحليل االإح�سائي SPSS بعد اإجراء 

املراجعة واملعاجلة الكاملة لهذه البيانات. 

 عدم القناعة بجدوى التبليغ 1. 

 اخلوف من التعر�ص للم�سايقة واالإنتقام2. 

  عدم وجود حماية كافية للمواطنني املبلغني 3. 

عدم معرفة اجلهة املخولة باإ�ستقبال �سكاوى الف�ساد . 4

عدم القدرة على اإثبات حالة الف�ساد . 5

ان االإبالغ عن الفا�سدين �سكل من اأ�سكال الو�ساية.. 6

الف�ساد يف جمال التجارة بالدواء والغذاء ي�ستفز املواطنني
الغ�ص والتحايل  يعتربون  اأن 87% من املبحوثني  نتائج الدرا�سة  بينت 
والت�سليل يف االأدوية واالأغذية جرمية ف�ساد يجب اأن يعاقب مرتكبيها 
لالإجراءات  عادية  خمالفة  اأنها  يرون  منهم   %7 مقابل   ، بال�سجن 
يعتقدون   %4 بينما  االإدارية،  باالإجراءات  تعاقب  ال�سحية  وال�سروط 

اأنها جنحة ب�سيطة تعاقب بالغرامة، و2% منهم قالوا ال اأعرف.

اأ�سباب اإنت�سار الف�ساد من وجهة نظر املواطنني لعام 2012
11 عدم اجلدية يف حما�سبة كبار الفا�سدين .

21 �سعف �سيادة القانون .

31 االإحتالل االإ�سرائيلي .

41 قلة وعي املواطنني باأ�سكال الف�ساد واأهمية االإبالغ .

51 �سعف املوؤ�س�سات الرقابية .

61 غياب جمتمع مدين فاعل وقدوة .
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نتائج اإ�ســـتطالع الـراأي العـام حول الف�سـاد لعام 2012

11 الف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة:.
يتناول هذا الق�سم قيا�س مدى اإعتقاد اجلمهور الفل�سطيني بوجود ف�ساد يف 

موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية،  وانت�ساره يف �سفوف املواطنني.

1 – 1: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية:
اأظهرت النتائج اأن 83% من املبحوثني يعتقدون بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات 
قطاع  يف  و%73  الغربية،  ال�سفة  يف   %87  ( الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
غزة( ، بينما 14% ال يعتقددون بذلك ) 7% يف ال�سفة الغربية، و27% يف 

قطاع غزة(. و 3% منهم ال يعرفون بذلك.
جدول ) 1- 1(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 

بح�سب انطباع املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية
83.2%72.9%89.6%نعم
14.3%26.8%6.5%ال

2.5%0.3%3.9%ال اأعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع

83%

14%

 /
3%

�سكل )1- 1(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
بح�سب انطباع املواطنني 2012

 

1-2: انت�سار الف�ساد يف اأو�ساط املوظفني:
وبراأي الذين يعتقدون بوجود ف�ساد يف موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية، اإعترب 
39% منهم انه منت�سر لدى كبار امل�سوؤولني ) 40% يف ال�سفة الغربية، %36 
يف قطاع غزة(، و 5% منهم قالوا انه منت�سر لدى �سغار املوظفني ) 4% يف 
ال�سفة الغربية، 7% يف قطاع غزة(، بينما 56% يعتقدون اأنه منت�سر لدى 
كبار و�سغار املوظفني، وهذه الن�سبة متقاربة يف كل من ال�سفة والقطاع ) 

56% يف ال�سفة الغربية، 57% يف القطاع(
جدول ) 1- 2(: انت�سار الف�ساد يف �سفوف موظفي ال�سلطة بح�سب انطباع املواطنني 

2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية
38.5%36.2%39.7%كبار امل�سوؤولني
4.7%6.8%3.6%�سغار املوظفني

56.0%57.0%55.5%يف احلالتني
0.8%0.0%1.3%ال اأعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل )1- 2(: انت�سار الف�ساد يف اأو�ساط موظفي ال�سلطة بح�سب انطباع املواطنني 
2012

 

38.5%

4.7%

56.0%

هيئة مكافحة الف�ساد:. 2
لهيئة مكافحة  االأ�سا�سية  املهام  الف�ساد من  ومتابعة ق�سايا  ا�ستالم  تعترب 
هذا  ويتناول   .2010 لعام  الف�ساد  مكافحة  قانون  مبوجب  وذلك  الف�ساد 
الف�ساد، من  مكافحة  بهيئة  املتعلقة  املوؤ�سرات  قيا�س  الدرا�سة  الق�سم من 
حيث اإعتقاد اجلمهور بابالغ الهيئة عن حاالت الف�ساد ودرجة اإ�ستقالليتها 

يف عملها بعيدا عن اأي تدخالت توؤثر على قراراتها و�سري عملها.

1 – 2: االإبالغ عن حاالت الف�ساد:
املواطنني  اأن  يعتقدون  املبحوثني  من   %39 اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
الف�ساد )  ا�ستباه بوجود  الف�ساد عن حاالت  باإبالغ هيئة مكافحة  يقومون 
33% يف ال�سفة الغربية، 48% يف قطاع غزة( مقابل 58% منهم ال يعتقدون 

ذلك، بينما 3% منهم ال يعرفون.

جدول ) 1- 2(: االإعتقاد باإبالغ هيئة مكافحة الف�ساد عن حاالت الف�ساد بح�سب 
انطباع املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية
39.1%48.4%33.4%نعم
57.6%50.8%61.8%ال

3.3%0.8%4.9%ال اأعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع
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�سكل )1- 2(: االإبالغ عن حاالت الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2012

2 – 2: اإ�ستقاللية عمل هيئة مكافحة الف�ساد:
توؤثر  تدخالت  دون  الف�ساد  مكافحة  هيئة  عمل  اإ�ستقاللية  بخ�سو�س  اأما 
على قراراتها و�سري عملها، بينت الدرا�سة اأن 36% من املبحوثني يعتقدون 
ذلك ) 31% يف ال�سفة الغربية، 45% يف قطاع غزة(، بينما 55% منهم ال 
الغربية، 54% يف قطاع غزة(، و9% من  ال�سفة  يعتقدون ذلك ) 57% يف 

املبحوثني اأجابوا ال اأعرف. 

جدول) 2 – 2(: اإ�ستقاللية عمل هيئة مكافحة الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية
36.3%44.9%30.9%نعم
55.2%54.4%55.6%ال

8.6%0.8%13.4%الاعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع

اأن  الدرا�سة  من  يتبني   ،2011 لعام  اأمان  اإ�ستطالع  نتائج  مع  وباملقارنة 
اإنخفا�سا وا�سحا حدث يف اإعتقاد املبحوثني حول اإ�ستقاللية هيئة مكافحة 
الف�ساد بن�سبة 7%، حيث بلغت الن�سبة 43% يف اإ�ستطالع عام 2011، بينما 
باملقارنة  مرتفعا  زال  ما  انه  اإال   .%36 الن�سبة  بلغت   2012 اإ�ستطالع  يف 

با�ستطالع امان لعام 2010 حيث بلغ %27.

�سكل) 2 – 2(: اإ�ستقاللية عمل هيئة مكافحة الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2012

مكافحة  هيئة  عمل  باإ�ستقاللية  يعتقدون  ال  الذين  املبحوثني  راأي  وح�سب 
الف�ساد، راأى 32% منهم اأن اأكرث اجلهات تدخال يف عمل الهيئة هي مكتب 
االأجهزة  يليها   والقطاع(،  ال�سفة  بني  الن�سبة  )ت�ساوت   %31 الرئي�س 
االأمنية بن�سبة 23% ) 25% يف ال�سفة الغربية و20% يف قطاع غزة( وجمل�س 
قطاع  يف   %21 الغربية،  ال�سفة  يف   %19  (  %20 بن�سبة  والوزراء  الوزاراء 
املحافظون  هم  تدخال  االأكرث  اجلهة  اأن  يعتقدون  منهم   %9 بينما  غزة(، 
وروؤ�ساء البلديات ) 9% يف ال�سفة الغربية، 10% يف قطاع غزة(، كذلك فاإن 
اأ�ساروا اإىل اأن قادة االأحزاب هم االأكرث تدخال ) %10  9% من املبحوثني 
يف ال�سفة الغربية ، 6% يف قطاع غزة(. بينما اإعترب 8% اأن اأع�ساء املجل�س 
الت�سريعي هم االأكرث تدخال ) 7% يف ال�سفة الغربية، 10% يف قطاع غزة(. 
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جدول ) 3 – 2(: اجلهات االأكرث تدخال يف عمل هيئة مكافحة الف�ساد ح�سب راأي 
املبحوثني 2012

ال�سفة اجلهة
الغربية

قطاع 
املجموعغزة

31.7%32.8%31.0%مكتب الرئي�س
23.4%20.6%25.1%االأجهزة االأمنية

19.7%20.6%19.2%رئا�سة الوزراء والوزراء
8.9%9.8%8.5%املحافظون وروؤ�ساء البلديات

8.6%6.4%9.9%قادة االأحزاب
7.7%9.8%6.5%اأع�ساء املجل�س الت�سريعي

100.0%100.0%100.0%املجموع

اأن انخفا�سا حدث  اأمان لعام 2011، يتبني  اإ�ستطالع  وباملقارنة مع نتائج 
يف اإعتقاد املبحوثني حول تدخل مكتب الرئي�س يف عمل الهيئة بن�سبة %4، 
حيث بلغت الن�سبة 36% يف ا�ستطالع عام 2011 مقابل 32% يف عام 2012. 
الت�سريعي يف عمل  املجل�س  اأع�ساء  بتدخل  املبحوثني  اإعتقاد  انخف�س  كما 

الهيئة بن�سبة 3%، حيث بلغت 11% عام 2011 بينما بلغت 8% عام 2012.

 باملقابل ظهر ارتفاعا وا�سحا يف اعتقاد املبحوثني بتدخل االأجهزة االأمنية 
بعمل الهيئة بن�سبة 10%. حيث بلغت الن�سبة 13% يف اإ�ستطالع عام 2011، 

بينما بلغت 23% يف ا�ستطالع عام 2012.
ال�سكل ) 3 – 2(: اجلهات االأكرث تدخال يف عمل هيئة مكافحة الف�ساد ح�سب راأي 

املبحوثني2012

31.7%

23.4%

19.7%

8.9%8.6%7.7%

املوؤ�س�سات العامة الأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني:. 3
يتناول هذا الق�سم من الدرا�سة قيا�س موؤ�سرات تعر�س القطاعات املختلفة 
العاملة يف فل�سطني للف�ساد والتي تت�سمن : القطاع العام، القطاع اخلا�س، 
القطاع االأهلي، االأحزاب ال�سيا�سية والهيئات املحلية. كما ي�ستعر�س هذا 
العامة كالوزارات  املوؤ�س�سات  الف�ساد يف  الدرا�سة قيا�س درجة  الق�سم من 

واالأجهزة االأمنية ، وكذلك املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية ك�سلطة املياه.

1 – 3: القطاع االأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني:
حيث  من  االأوىل  باملرتبة  ياأتي  العام  القطاع  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
الن�سبة يف  وجاءت  املبحوثني،  راأي 52% من  للف�ساد ح�سب  االأكرث عر�سه 
ال�سفة مرتفعة جدا عن القطاع ب 18% ) 59% يف ال�سفة الغربية، 41% يف 
قطاع غزة(. وباملقارنة مع ا�ستطالع اأمان لعام 2011 ظهر ارتفاعا وا�سحا 

بن�سبة 9%، حيث بلغت الن�سبة 43% يف عام 2011، وتليه االأحزاب ال�سيا�سية 
باملرتبة الثانية ح�سب ما اأفاد به 19% من املبحوثني ) نف�س الن�سبة تقريبا 
يف ال�سفة والقطاع(. وباملقارنة مع ا�ستطالع اأمان 2011 ، حدث انخفا�س 
يف الن�سبة بلغ 5% حيث بلغت 24%  يف عام 2011 ، بينما جاء باملرتبة الثالثة 
القطاع اخلا�س من حيث االأكرث تعر�سا للف�ساد باإعتقاد 16% من املبحوثني 
) 13% يف ال�سفة الغربية، 21% يف قطاع غزة(  . وباملقارنة مع ا�ستطالع 
املبحوثني حول كون  راأي  ارتفاعا يف  الدرا�سة  نتائج  اأمان 2011، اظهرت 
القطاع اخلا�س اأكرث عر�سة للف�ساد بن�سبة 5% باملقارنة مع اإ�ستطالع عام 
الرابعة  املرتبة  احتلت  فقد  املحلية   الهيئات  اأما   .%11 بلغت  2011 حيث 
قطاع  يف   %13 الغربية،  ال�سفة  يف   %6  ( املبحوثني  من   %8 راأي  ح�سب 
غزة(، يف حني جاء القطاع االأهلي يف املرتبة االأخرية ح�سب اأعتقاد 5% من 

املبحوثني ) 4% يف ال�سفة الغربية، 7% يف قطاع غزة(.
جدول )1 - 3(: القطاعات االأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني بح�سب انطباع 

املواطنني 2012

ال�سفة القطاع
املجموعقطاع غزةالغربية

52.0%41.3%58.8%القطاع العام
18.5%17.9%19.0%االأحزاب ال�سيا�سية

16.0%20.8%12.9%القطاع اخلا�س
8.4%12.6%5.7%الهيئات املحلية
5.3%7.4%4.0%القطاع االأهلي

100.3%100.0%100.4%املجموع

�سكل )1- 3(: القطاعات االأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني بح�سب انطباع املواطنني 
2012

2 – 3: املوؤ�س�سات العامة االأكرث تعر�سا للف�ساد:

عر�سة  العامة  املوؤ�س�سات  اأكرث  هي  الوزارات  اأن   ، الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
عن  ال�سفة  يف  وا�سحا  ارتفاعا  وظهر   ، املبحوثني  من   %36 براأي  للف�ساد 
القطاع بن�سبة 17% حيث بلغت ) 43% يف ال�سفة الغربية و26% يف قطاع غزة 
(. وباملقارنة مع ا�ستطالع اأمان لعام 2011  ظهر ارتفاعا بن�سبة 9%، حيث 
بلغت 27% يف العام 2011 وارتفعت اإىل 36% يف العام 2012، يليها باملرتبة 
الثانية االأجهزة االأمنية باإعتقاد 30% منهم ) 29% يف ال�سفة الغربية، %32 
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يف قطاع غزة(، وظهر ارتفاعا وا�سحا بن�سبة 8% باملقارنة مع اإ�ستطالع عام 
الثالثة  باملرتبة  الرئا�سة فقد جاءت  موؤ�س�سة  اأما  بلغت %22.  2011، حيث 
ح�سب 17% من املبحوثني ) 11% يف ال�سفة الغربية، 27% يف قطاع غزة(، 
يف حني احتل املجل�س الت�سريعي املرتبة الرابعة يف جمال الف�ساد ح�سب ما 
افاد به 7% من املبحوثني )وبنف�س الن�سبة يف ال�سفة والقطاع(، اأما املحاكم 
فقد جاءت يف املرتبة اخلام�سة يف جمال الف�ساد بن�سبة 6% من املبحوثني ) 
7% يف ال�سفة الغربية، 5% يف قطاع غزة(. وجاءت النيابة العامة باملرتبة 

االأخرية بن�سبة 4% ) 3% يف ال�سفة الغربية، 4% يف قطاع غزة(.
جدول )2 - 3(: املوؤ�س�سات العامة االأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني بح�سب انطباع 

املواطنني 2012

ال�سفة املوؤ�س�سة العامة
الغربية

قطاع 
املجموعغزة

36.1%25.8%43.0%الوزارات
30.0%31.6%29.0% االأجهزة االأمنية
17.5%27.1%11.2%موؤ�س�سة الرئا�سة

6.9%7.1%6.8%املجل�س الت�سريعي
6.0%4.5%7.0% املحاكم

3.5%3.9%3.1%النيابة العامة
100.1%100.0%100.2%املجموع

�سكل )2- 3(: املوؤ�س�سات العامة االأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني بح�سب انطباع 
املواطنني 2012

3 – 3: الوزارات االأكرث تعر�سا للف�ساد:

بينت نتائج الدرا�سة، اأن وزارة املالية تعترب الوزارة االأكرث عر�سة للف�ساد 
براأي 38% من املبحوثني ، وجاءت مرتفعة يف ال�سفة عنها القطاع بن�سبة 
14%  حيث بلغت )  43% يف ال�سفة الغربية، 29% يف قطاع غزة(، وباملقارنة 
العام  بلغت 23% يف  بن�سبة 15%، حيث  ارتفاعا  ا�ستطالع 2011 ظهر  مع 
 %19 اإعتقاد  ح�سب  الثانية  باملرتبة  ال�سحة  وزارة  جاءت  بينما   .2011
وزارة  اأما  الغربية، 21% يف قطاع غزة(،  ال�سفة  املبحوثني )17% يف  من 
من   %17 به  اأفاد  ما  ح�سب  الثالثة  املرتبة  اإحتلت  فقد  العامة  االأ�سغال 
املبحوثني، وجاءت مرتفعة  يف القطاع عنها يف ال�سفة بن�سبة 10%  حيث 

بلغت ) 13% يف ال�سفة الغربية، 23% يف قطاع غزة(. يف حني اإعترب %10 
من املبحوثني اأن الرتبية والتعليم اأكرث جماال للف�ساد حيث جاءت يف املرتبة 
الرابعة وبنف�س الن�سبة يف ال�سفة والقطاع، يف املقابل ظهرت وزارة النقل 
راأي %9  الف�ساد ح�سب  واملوا�سالت يف الرتتيب اخلام�س من حيث جمال 
�سلطة  اأما  الغربية، 8% يف قطاع غزة(،  ال�سفة  املبحوثني ) 10% يف  من 
املياه فقد جاءت يف املرتبة ال�ساد�سة ح�سب تر�سيح 8% من املبحوثني ) %8 

يف ال�سفة الغربية، 9% يف قطاع غزة(.

جدول )3 - 3(: الوزارات االأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني بح�سب 
انطباع املواطنني 2012

ال�سفة الوزارة
الغربية

قطاع 
املجموعغزة

37.5%29.2%43.0%وزارة املالية
18.9%21.3%17.3%وزارة ال�سحة

16.9%22.9%13.0%وزارة االأ�سغال العامة
9.7%9.7%9.6%وزارة الرتبية والتعليم

8.9%7.5%9.8%وزارة النقل واملوا�سالت
8.1%9.4%7.3% �سلطة املياه

100%100%100%املجموع

�سكل )3- 3(: الوزارات االأكرث تعر�سا للف�ساد يف فل�سطني بح�سب انطباع املواطنني 
2012

4. اأ�سكال الف�ساد الأكرث اإنت�سارا:
يتناول الق�سم الرابع من الدرا�سة قيا�س راأي املبحوثني حول اأ�سكال الف�ساد 
اخلا�س،   والقطاع  االأهلي  والقطاع  احلكومي  القطاع  يف  اإنت�سارا  االأكرث 
العامة،  اخلدمات  تقدمي  يف  واملحاباة  واملح�سوبية  الو�ساطة   : وتت�سمن 
واملتتلكات  املوارد  اإ�ستخدام  اخلا�سة،  امل�سالح  على  العام  املال  اإهدار 

العامة الأغرا�س �سخ�سية، التك�سب من الوظيفة العامة، الر�سوة.

1 – 4:اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع احلكومي:

ا�سكال  اأكرث  اأن  يعتقدون  املبحوثني  من   %43 اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
الف�ساد انت�سارا يف القطاع احلكومي هي الو�ساطة واملح�سوبية واملحاباة يف 
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واأعترب  الغربية، 41% يف قطاع غزة(،  تقدمي اخلدمات ) 45% يف ال�سفة 
 ( �سخ�سية  الأغرا�س  العامة  واملمتلكات  املوارد  اإ�ستخدام  اأنها  منهم   %16
اأنه  منهم   %12 يرى  بينما  غزة(  قطاع  يف   %18 الغربية،  ال�سفة  يف   %15
تبديد االأموال العامة ) 11 يف ال�سفة الغربية، 13% يف قطاع غزة( و%11 
من املبحوثني قالوا ان الر�سوة مقابل تقدمي اخلدمة العامة اأو احل�سول على 
منفعة بدون وجه حق هي االأكرث اإنت�سارا ) 12% يف ال�سفة الغربية، 11% يف 
قطاع غزة(،. و 10% من املبحوثني اأفادوا اأن التك�سب من الوظيفة العامة  
) مثل احل�سول على رخ�س ووكاالت اأو ارا�س حكومية بدون وجه حق( هي 
اأ�سار  الغربية، 9% يف قطاع غزة(. فيما  ال�سفة  اإنت�سارا ) 10% يف  االأكرث 

9% منهم اإىل غ�سيل االأموال ) 7% يف ال�سفة الغربية، 8% يف قطاع غزة(.

جدول )1 – 4(: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع احلكومي بح�سب انطباع 
املواطنني 2012

ال�سفة �سكل الف�ساد
الغربية

قطاع 
املجموعغزة

واملحاباة  املح�سوبية  الوا�سطة، 
43.5%40.5%45.3%يف تقدمي اخلدمات العامة

واملمتلكات  املوارد  ا�ستخدام 
 ( �سخ�سية  الغرا�س  العامة 
تلفون  حكومية،  �سيارة  مثل 

حكومي...الخ(

%14.7%18.4%16.1

11.6%12.6%10.9%تبديد االأموال العامة
اخلدمة  تقدمي  مقابل  الر�سوة 
العامة اأو احل�سول على منفعة 

بدون وجه حق
%11.7%10.8%11.3

العامة  الوظيفة  من  التك�سب 
رخ�س  على  احل�سول  مثل   (
حكومية  ارا�س  اأو  ووكاالت 

بدون وجه حق(

%10%9.2%9.6

7.9%8.4%7.4%غ�سل االأموال
100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل )1 – 4(: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع احلكومي بح�سب 
انطباع املواطنني 2012

2 – 4: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع االأهلي:

فيما يتعلق باأ�سكال الف�ساد يف القطاع االأهلي، بينت نتائج الدرا�سة اأن %47 
اأن الوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة يف التعيينات  اأ�ساروا اإىل  من املبحوثني 
للوظائف هي اأبرز اأ�سكال الف�ساد يف هذا القطاع، وظهر وا�سحا االإرتفاع 
يف هذا املوؤ�سر يف القطاع عنه يف ال�سفة بن�سبة 12% حيث بلغت ) 42% يف 
ال�سفة الغربية، 54% يف قطاع غزة(. وباملقارنة  مع نتائج اإ�ستطالع واقع 
الف�ساد لعام 2011 حدث ارتفاعا وا�سحا بن�سبة 16% حيث بلغت الن�سبة  
31% بينما بلغت الن�سبة 46% يف ا�ستطالع 2012. يليها الو�ساطة واملح�سوبية 
واملحاباة يف تقدمي اخلدمات حيث اأفاد بذلك 19% من املبحوثني ) %22 
يف ال�سفة الغربية و15% يف قطاع غزة( وباملقارنة  مع نتائج اإ�ستطالع واقع 
الف�ساد لعام 2011 حدث انخفا�سا  وا�سحا بن�سبة 7% حيث بلغت الن�سبة  
اإ�ستخدام    %14 وقال   .2012 ا�ستطالع  19% يف  الن�سبة  بلغت  بينما   %26
موارد وممتلكات املوؤ�س�سة الأغرا�س �سخ�سية اأو اإنتخابية ) 13% يف ال�سفة 
اأ�ساروا اإىل الر�سوة )  الغربية ، 16% يف قطاع غزة( ، واأي�سا 11% منهم 
11% يف ال�سفة الغربية، 9% يف قطاع غزة( مقابل 10% راأوا اأن الو�ساطة 
واملح�سوبية واملحاباة يف العطاءات والتعاقد مع املوردين ) 12% يف ال�سفة 

الغربية، 6% يف قطاع غزة(.
جدول )2 – 4(: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع االأهلي بح�سب انطباع 

املواطنني 2012

ال�سفة �سكل الف�ساد
الغربية

قطاع 
املجموعغزة

الوا�سطة وااملح�سوبية واملحاباة 
46.6%53.9%41.9%يف التعيينات للوظائف

واملحاباة  واملح�سوبية  الوا�سطة 
19.2%15.3%21.8%يف تقدمي اخلدمات

وممتلكات  موارد  اإ�ستخدام 
اأو  �سخ�سية  الأغرا�س  املوؤ�س�سة 

اإنتخابية
%13.0%16.1%14.2

10.5%9.2%11.3%الر�سوة
واملحاباة  واملح�سوبية  الوا�سطة 
مع  والتعاقد  العطاءات  يف 

املوردين
%12.0%5.5%9.5

100%100%100%املجموع

�سكل )2 – 4(: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع االأهلي بح�سب انطباع 
املواطنني 2012

 

46.60%

19.20%
14.20%

10.50%
9.50%
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3 – 4: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع اخلا�ص:

للوظائف  التعيينات  يف  واملحاباة  واملح�سوبية  الو�ساطة  اأن  الدرا�سة  بينت 
اخلا�س  القطاع  يف  اإنت�سارا  الف�ساد  ا�سكال  اأكرث  املبحوثني  براأي  تعترب 
اأن  يتبني  اإ�ستطالع عام 2011  مع  وباملقارنة   ، اإىل ذلك %38  اأ�سار  حيث 
ارتفاعا وا�سحا حدث بن�سبة 8%، حيث بلغت 30% عام 2011 ، بينما ذكر 
19% منهم اإىل دفع ر�سوة للمتنفذين بالقطاع العام باعتبارها اأحد اأ�سكال 
 %16 اأفاد  كما  غزة(.  قطاع  يف   %21 الغربية،  ال�سفة  يف   %18  ( الف�ساد 
تقدمي اخلدمات  واملحاباة يف  واملح�سوبية  الو�ساطة  اأن  اإىل  املبحوثني  من 
ال�سفة  يف   %18  ( القطاع  بهذا  الف�ساد  اأ�سكال  يف  الثالثة  الدرجة  حتتل 
يتبني   2011 عام  اإ�ستطالع  مع  وباملقارنة  غزة(،  قطاع  يف   %12 الغربية، 
اأما   .2011 عام   %26 بلغت  9%، حيث  بن�سبة  وا�سحا حدث  انخفا�سا  اأن 
تخ�سي�س مكافاآت كبرية الأع�ساء جمل�س االإدارة فقد جاءت مت�ساوية يف 
الن�سبة  مع الو�ساطة واملح�سوبية واملحاباة يف تقدمي اخلدمات )16%(، اأما 
اإ�ستخدام موارد ال�سركة الأغرا�س �سخ�سية فقد جاءت يف املرتبة االأخرية 
من اأ�سكال الف�ساد يف هذا القطاع بن�سبة 10% ) 11% يف ال�سفة الغربية، 

9% يف قطاع غزة(.
جدول )3 – 4(: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع اخلا�س بح�سب انطباع 

املواطنني 2012

ال�سفة �سكل الف�ساد
الغربية

قطاع 
املجموعغزة

واملح�سوبية  الوا�سطة 
التعيينات  يف  واملحاباة 

للوظائف
%38.2%36.3%37.5

يف  للمتنفذين  ر�سوة  دفع 
19.0%20.5%18.0%االقطاع العام

واملح�سوبية  الوا�سطة 
15.6%11.8%18.0%واملحاباة يف تقدمي اخلدمات

كبرية  مكافاآت  تخ�سي�س 
17.6%22.1%14.8%الأع�ساء جمل�س االإدارة

ال�سركة  موارد  اإ�ستخدام 
10.3%9.3%11.0%الأغرا�س �سخ�سية

100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل )3 – 4(: اأ�سكال الف�ساد االأكرث اإنت�سارا يف القطاع اخلا�س بح�سب انطباع 
املواطنني 2012

5. اخلدمات العامة الأكرث جمال للف�ساد:
ي�ستعر�س هذا الق�سم من الدرا�سة اخلدمات العامة االأكرث جماال للف�ساد، 
حيث مت قيا�س املوؤ�سرات املتعلقة با�ستخدام املبحوثني الأي �سكل من اأ�سكال 
اخلدمات  هذه  من  واأي  العامة،  اخلدمات  اإحدى  على  للح�سول  الف�ساد 
على  املواطنني   ح�سول  اإمكانية  اإىل  اأ�سافة   ، للف�ساد   جماال  اأكرث  تعترب 

املعلومات ب�سهولة وي�سر.

1 -5: ا�ستخدام ا�سكال الف�ساد للح�سول على اخلدمات العامة:

الوا�سطة،   ( ا�ستخدموا  املبحوثني  من   %40 اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
 ( مثل  العامة  اإحدى اخلدمات  على  للح�سول   ).... الر�سوة،  املح�سوبية، 
التعليم، ال�سحة، املياه، الكهرباء، خدمات البلدية( ، وباملقارنة بني ال�سفة 
والقطاع، ظهر ارتفاعا وا�سحا يف القطاع بن�سبة 9% حيث بلغت ) 36% يف 
ال�سفة الغربية، 45% يف قطاع غزة(. بينما 58% منهم مل ي�ستخدموا اأي 

من اأ�سكال الف�ساد ) 61% يف ال�سفة الغربية، 55% يف قطاع غزة(.
جدول ) 1 – 5(: ا�ستخدام ا�سكال الف�ساد للح�سول على اخلدمات العامة بح�سب 

انطباع املواطنني 2012

ال�سفة 
املجموعقطاع غزةالغربية

39.7%45.3%36.2%نعم
58.5%54.7%60.8%ال

1.8%00.0%3.0%ال راأي/ ال اأعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل ) 1 – 5(: ا�ستخدام ا�سكال الف�ساد للح�سول على اخلدمات العامة بح�سب 
انطباع املواطنني 2012

2 – 5: خدمات القطاع العام االأكرث جماال للف�ساد:

 حول اخلدمات االأكرث جماال للف�ساد التي يقدمها القطاع العام للمواطنني، 
غالبية  براأي  للف�ساد  جماال  االأكرث  يعترب  التوظيف  اأن  الدرا�سة  بينت 
الن�سبة يف  اأن  يتبني  املبحوثني. وقد  اأ�سار لذلك 35% من  املبحوثني، حيث 
اأعلى منها يف قطاع غزة بن�سبة 9% حيث بلغت ) 39% يف  ال�سفة الغربية 
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اإ�ستطالع عام 2011  وباملقارنة مع  الغربية، 30% يف قطاع غزة(.  ال�سفة 
يتبني اأن انخفا�سا وا�سحا حدث بن�سبة 7%، حيث بلغت 42% عام 2011. ، 
بينما جاءت خدمة تويع امل�ساعدات العينية واملالية يف املرتبة الثانية ح�سب 
اإعتقاد 29% من املبحوثني )27% يف ال�سفة الغربية، 31% يف قطاع غزة( 
بن�سبة  ارتفاعا وا�سحا حدث  اأن  يتبني  اإ�ستطالع عام 2011  وباملقارنة مع 
15%، حيث بلغت 14% عام 2011 ، اما اخلدمات ال�سحية فقد اإحتلت املرتبة 
الثالثة ح�سب ما افاد 17% من املبحوثني ) 16% يف ال�سفة الغربية، 19% يف 
وا�سحا  ارتفاعا  اأن  يتبني  عام 2011  اإ�ستطالع  مع  وباملقارنة  قطاع غزة( 
حدث بن�سبة 8%، حيث بلغت 9% عام 2011 . يف حني اأن املعامالت املدنية ) 
الهويات، جوازات ال�سفر( فقد جاءت يف املرتبة الرابعة ح�سب ما ذكر %8 
من املبحوثني ) 6% يف ال�سفة الغربية، 12% يف قطاع غزة(، اأما احل�سول 
على رخ�سة ال�سواقة وترخي�س ال�سيارات  فقد جاءت يف املرتبة اخلام�سة 
براأي 7% من املبحوثني ) 6% يف ال�سفة الغربية، 7% يف قطاع غزة(، بينما  
جاءت خدمات التخلي�س اجلمركي اأو ال�سريبي باملرتبة االأخرية  براأي %4 

من املبحوثني ) 5% يف ال�سفة الغربية، 1% يف قطاع غزة(.

جدول ) 2 – 5(: اخلدمات العامة االأكرث جماال للف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 
2012

ال�سفة اخلدمة
الغربية

قطاع 
املجموعغزة

35.4%29.7%38.9%التوظيف
توزيع امل�ساعدات العينية 

28.8%31.1%27.4%واملالية

17.3%18.9%16.3%اخلدمات ال�سحية
املعامالت املدنية ) 

اجلوازات، الهويات، طلبات 
مل ال�سمل...الخ

%6.0%12.1%8.4

احل�سول على رخ�سة 
6.5%7.1%6.2%ال�سواقة، ترخي�س ال�سيارة

3.6%1.1%5.2%تخلي�س جمركي اأو �سريبي
100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل ) 2 – 5(: اخلدمات العامة االأكرث جماال للف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2012

6: احل�سول على املعلومات املتعلقة باخلدمة:
فيما يتعلق بح�سول املواطنني على املعلومات العامة ب�سهولة وي�سر ، اأجاب 
الغربية، 52% يف قطاع غزة(، مقابل  ال�سفة  32% منهم بنعم ) 19% يف 
68% قالوا ال ) 81% يف ال�سفة الغربية، 48% يف قطاع غزة(. وباملقارنة مع 
اإ�ستطالع عام 2011 يتبني اأن انخفا�سا وا�سحا حدث بن�سبة 16%، حيث 

بلغت 48% عام 2011 ممن اأجابوا بنعم.
جدول ) 1 – 6( : احل�سول على املعلومات املتعلقة بخدمات القطاع العام بح�سب 

انطباع املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية
32.0%52.2%19.1%نعم

68.0%47.8%80.9%ال
100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل ) 1 – 6( : احل�سول على املعلومات املتعلقة بخدمات القطاع العام بح�سب 
انطباع املواطنني 2012

7. املحاكم والنيابة العامة:
يتناول هذا الق�سم من الدرا�سة، قيا�س املوؤ�سرات املتعلقة باملحاكم والنيابة 

العامة، ومدى اعتقاد املبحوثني بوجود ف�ساد فيهما.

1 – 7: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف املحاكم: 
اأ�سارت نتائج االإ�ستطالع اإىل اأن 26% من املبحوثني يعتقدون بوجود ف�ساد 
غزة  قطاع  وا�سح عن  ارتفاع  ال�سفة  وظهر يف  كبري،  اإىل حد  املحاكم  يف 
قطاع غزة(.  14% يف  الغربية،  ال�سفة  34% يف   ( بلغت  20% حيث  بن�سبة 
بينما اأ�سار 49% منهم اإىل وجود ف�ساد اإىل حد ما) وكانت الن�سبة مت�ساوية 
بني ال�سفة والقطاع(.  مقابل 19% منهم قالوا ال يوجد ف�ساد يف املحاكم، 
وظهر ارتفاعا وا�سحا يف القطاع عن ال�سفة بن�سبة 26% حيث بلغت ) 8% يف 
ال�سفة الغربية، 36% يف قطاع غزة( . واجاب 6% منهم » اأنهم ال يعرفون ».

جدول ) 1 – 7(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف املحاكم بح�سب انطباع املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية
26.3%13.7%34.1%يوجد اإىل حد كبري

49.2%49.2%49.2%يوجد اىل حد ما
18.9%36.3%8.1%ال يوجد

5.6%0.8%8.6%ال اأعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع
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�سكل ) 1 – 7(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف املحاكم

2 – 7: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف النيابة العامة:

املبحوثني  من   %29 اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت  العامة،  النيابة  وبخ�سو�س 
يعتقدون بوجود ف�ساد يف النيابة العامة اإىل حد كبري ،  وظهر يف ال�سفة 
ال�سفة  يف   %33  ( بلغت  حيث   %10 بن�سبة  غزة  قطاع  عن  وا�سح  ارتفاع 
ف�ساد  وجود  اإىل  منهم   %46 اأ�سار  بينما  غزة(.  قطاع  يف   %22 الغربية، 
الغربية، 50% يف قطاع غزة(.  مقابل %16  ال�سفة  اإىل حد ما )43% يف 
القطاع  ارتفاعا وا�سحا يف  منهم قالوا ال يوجد ف�ساد يف املحاكم، وظهر 
عن ال�سفة بن�سبة 18% حيث بلغت ) 9% يف ال�سفة الغربية، 27% يف قطاع 

غزة( . واجاب 8% منهم » اأنهم ال يعرفون ».
جدول ) 2 – 7(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف النيابة العامة بح�سب انطباع املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية
29.1%22.1%33.4%يوجد اإىل حد كبري

45.5%49.5%43.0%يوجد اىل حد ما
15.8%27.1%8.8%ال يوجد

9.7%1.3%14.8%ال اأعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل ) 2 – 7(: االإعتقاد بوجود ف�ساد يف النيابة العامة بح�سب انطباع املواطنني 2012

8. الإعتقاد بوجود وا�سطة اأو حم�سوبية يف التوظيف:
نتائج  بينت  التوظيف،  يف  حم�سوبية  اأو  وا�سطة  بوجود  االإعتقاد  وحول 
ارتفاع  ال�سفة  يف  وظهر  ذلك  يعتقدون  املبحوثني  من   %82 اأن  الدرا�سة 
وا�سح عن قطاع غزة بن�سبة 11% حيث بلغت ) 87% يف ال�سفة الغربية، 
اإىل حد ما  اإىل وجود ف�ساد  اأ�سار 13% منهم  76% يف قطاع غزة(. بينما 
قالوا  منهم   %3 مقابل  غزة(.   قطاع  يف   %16 الغربية،  ال�سفة  يف   %11(
ال يوجد ف�ساد يف التوظيف ) 1% يف ال�سفة الغربية، 7% يف قطاع غزة( . 

واجاب 1% منهم » اأنهم ال يعرفون ».
جدول )8(: االإعتقاد بوجود وا�سطة اأو حم�سوبية يف التوظيف بح�سب انطباع 

املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية
82.4%75.8%86.5%يوجد اإىل حد كبري

12.8%15.8%10.9%يوجد اىل حد ما
3.4%7.4%1.0%ال يوجد

1.4%1.1%1.6%ال اأعرف
100.0%100.0%100.0% املجموع

�سكل )8(: االإعتقاد بوجود وا�سطة اأو حم�سوبية يف التوظيف بح�سب انطباع املواطنني 
2012

9. اأ�سباب اإنت�سار الف�ساد:
ان  اإىل  املبحوثني  من   %22 اأ�سار  الف�ساد،  اإنت�سار  باأ�سباب  يتعلق  فيما 
) 24% يف  الفا�سدين  كبار  االأول هو يف عدم اجلدية يف حما�سبة  ال�سبب 
املبحوثني  اإعترب 20% من  الغربية، 18% يف قطاع غزة(، يف حني  ال�سفة 
القانون  �سيادة  �سعف  يف  يتمثل  الف�ساد  اإنت�سار  يف  الثاين  ال�سبب  اأن 
املبحوثني  اجابة  وجاءت  والقطاع(  ال�سفة  بني  مت�ساوية  الن�سبة  )وجاءت 
عن دور االإحتالل االإ�سرائيلي يف خلق بيئة م�سجعة للف�ساد م�ساوية لن�سبة 
ال�سبب الثاين)20%(. كما اعترب 15% منهم اأن ال�سبب الرابع هو قلة وعي 
الغربية، %21  واأهمية االإبالغ )12% يف ال�سفة  الف�ساد  باأ�سكال  املواطنني 
ك�سبب  الرقابية  املوؤ�س�سات  �سعف  قالوا  منهم   %15 اأما  غزة(،  قطاع  يف 
خام�س يف اإنت�سار الف�ساد ) 16% يف ال�سفة الغربية، 13% يف قطاع غزة(. 
، اأما ال�سبب االأخري فهو غياب جمتمع مدين فاعل كما اأفاد بذلك 9% من 

املبحوثني ) 7% يف ال�سفة الغربية، 12% يف قطاع غزة(.
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جدول 9: اأ�سباب اإنت�سار الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2012

ال�سفة ال�سبب
الغربية

قطاع 
املجموعغزة

كبار  عدم اجلدية يف حما�سبة 
21.7%17.6%24.3%الفا�سدين

20.2%20.3%20.2%�سعف �سيادة القانون
يف  ودوره  االإ�سرائيلي  االإحتالل 

19.5%16.6%21.3%خلق بيئة م�سجعة للف�ساد

باأ�سكال  املواطنني  وعي  قلة 
15.4%20.5%12.1%الف�ساد واهمية االإبالغ

14.5%12.9%15.6%�سعف املوؤ�س�سات الرقابية
8.8%12.4%6.6%غياب جمتمع مدين فاعل

100.0%101.0%100.0%املجموع

�سكل 9: اأ�سباب اإنت�سار الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2012

10. دور و�سائل الإعالم يف الك�سف عن الف�ساد:
نتائج  اأظهرت  الف�ساد،  عن  الك�سف  يف  االإعالم  و�سائل  دور  وبخ�سو�س 
الدرا�سة اأن 31% من املبحوثني قالوا نعم ) 35% يف ال�سفة الغربية، %24 
يف قطاع غزة( ، مقابل  61% اأجابوا ال ) 54% يف ال�سفة الغربية، 72% يف 
قطاع غزة(.  بينما 8% منهم ذكروا  ال اأعرف ) 12% يف ال�سفة الغربية، 

3% يف قطاع غزة(.

املبحوثني  راأي  ارتفاعا يف  لعام 2011 ظهر  اأمان  اإ�ستطالع  مع  وباملقارنة 
الف�ساد  الك�سف عن  بن�سبة 12% حول عدم وجود دور لو�سائل االإعالم يف 

حيث بلغت 49%، مقابل 61% لعام 2012.
جدول )10(: دور و�سائل االإعالم يف الك�سف عن الف�ساد

ال�سفة 
املجموعقطاع غزةالغربية

30.9%24.2%35.0%نعم
60.7%72.4%53.5%ال

8.4%3.4%11.5%ال اأعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل )10(: دور و�سائل االإعالم يف الك�سف عن الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 
2012

11. التغيري على م�ستوى الف�ساد:
يتناول هذا الق�سم من االإ�ستطالع التعرف على راأي املبحوثني يف ح�سول 
توقعاتهم  كذلك   ،2012 العام  خالل  بفل�سطني  الف�ساد  م�ستوى  يف  تغيري 

حول مدى انت�سار الف�ساد يف العام القادم 2013.

1 – 11: التغيري على م�ستوى الف�ساد لعام 2012:

اإزداد  قد  الف�ساد  اأن  قالوا  املبحوثني  اأن 24% من  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
بينما   ، غزة(  قطاع  يف   %17 الغربية،  ال�سفة  يف   %28  (  2012 العام  يف 
22%  منهم اأفادوا اأن الف�ساد اإنخف�س خالل نف�س العام ) 19% يف ال�سفة 
الغربية، 28% يف طاع غزة (، و48% من املبحوثني راأوا اأنه مل يح�سل تغيري 
الغربية،  ال�سفة  ) 43% يف  العام  لتف�س  فل�سطني  الف�ساد يف  م�ستوى  على 
55% يف قطاع غزة(، يف حني اأن 6% اأ�ساروا اإىل اأنهم ال يعرفون ) 9% يف 

ال�سفة الغربية، 1% يف قطاع غزة(.
جدول )1 - 11(: باإعتقادك هل ح�سل تغيري على م�ستوى الف�ساد خالل العام 2012 

بح�سب انطباع املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية 
23.8%16.6%28.3%نعم،ازداد

22.4%27.6%19.3%نعم،انخف�س
47.9%55.3%43.4%مل يتغري
5.8%0.5%9.1%الاعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل )1 - 11(: راأي اجلمهور حول تغيري يف م�ستوى الف�ساد لعام 2012 بح�سب 
انطباع املواطنني 2012
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وباملقارنة مع اإ�ستطالع اأمان لعام 2011 فاإن ن�سبة عدم حدوث اأي تغري يف 
الف�ساد قد ارتفعت عن العام املا�سي بن�سبة 20%، ح�سب راأي املبحوثني ، 
حيث بلغت 28% يف ا�ستطالع 2011 . واأن حت�سنا ح�سل يف راي اجلمهور 
بانخفا�س ن�سبة الزيادة يف م�ستوى الف�ساد لعام 2012، حيث بلغت 34% يف 

العام 2011، مقابل 24% يف العام 2012.

2 – 11: توقعات املبحوثني مل�ستوى الف�ساد لعام 2013:

وحول توقعات املبحوثني مل�ستوى الف�ساد يف العام 2013 ، راأى 27% منهم اأنه 
�سيقل ) 17% يف ال�سفة الغربية، 42% يف قطاع غزة(، مقابل 35% منهم 
يعتقدون اأنه �سيزداد ) 39% يف ال�سفة الغربية، 30% يف قطاع غزة(، بينما 
26% منهم اأجابوا اأنه �سيبقى كما هو ) 25% يف ال�سفة الغربية، 28% يف 

قطاع غزة(، و 12% منهم قالوا » ال اأعرف«. 
جدول ) 2 – 10(: توقعات املبحوثني مل�ستوى الف�ساد عام 2013 بح�سب انطباع 

املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية
26.7%41.8%17.4%�سيقل

35.3%29.5%39.0%�سيزداد
26.2%27.9%25.2%�سيبقى كما هو

11.7%0.8%18.5%ال اأعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل ) 2 – 11(: توقعات املبحوثني مل�ستوى الف�ساد عام 2013 بح�سب انطباع 
املواطنني 2012

12. الإبالغ عن الف�ساد:
حال  يف  املبحوثني  �سلوك  على  التعرف  الدرا�سة،  من  الق�سم  هذا  يتناول 
تعر�سهم حلالة ف�ساد، اإذا كانوا �سيقومون باالإبالغ عنها يف حالتني االأوىل 

ك�ساهد على فعل الف�ساد، والثانية ك�سحية الإرتكاب الف�ساد.

1 – 12: االإبالغ عن حالة الف�ساد ك�ساهد:

بينت نتائج الدرا�سة ، اأن اأكرث من ثلثي املبحوثني )69%( �سيقومون باالإبالغ 
ك�سهود عن فعل الف�ساد ) 66% يف ال�سفة الغربية، 75% يف قطاع غزة(، 
بينما اأجاب 28% منهم ال ) 29% يف ال�سفة الغربية 25 % يف قطاع غزة(، 

يف حني اأن 3% قالوا ال اأعرف.

جدول )1-12(: االإبالغ عن فعل الف�ساد ك�ساهد بح�سب انطباع املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية 
69.2%75.0%65.7%نعم

27.6%25.0%29.1%ال
3.2%5.20%ال اأعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل )1-12(: االإبالغ عن فعل الف�ساد ك�ساهد بح�سب انطباع املواطنني 2012

2 – 12: االإبالغ عن فعل الف�ساد يف حالة ال�سحية:

كما اأظهرت الدرا�سة اأن غالبية املبحوثني 73%  �سيقومون باالإبالغ عن فعل 
الف�ساد يف حال كانوا �سحايا له ) 69% يف ال�سفة الغربية، 80% يف قطاع 
وا�سحا ظهر يف  ارتفاعا  فاإن  ا�ستطالع عام 2011،  وباملقارنة مع  غزة(، 
راأي املبحوثني بن�سبة 13%، حيث بلغت  الن�سبة ) 60%( يف عام 2011، يف 
حني اأن 23% منهم اأجابوا ال ) 25% يف ال�سفة الغربية، 20% يف قطاع غزة 

( يف حني اأن 4 % منهم قالوا ال اأعرف.
جدول ) 2 – 12(: االإبالغ عن الف�ساد يف حالة ال�سحية بح�سب انطباع املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية 
73.3%79.7%69.4%نعم

22.9%20.0%24.6%ال
3.8%0.3%6.0%ال اأعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل ) 2 – 12(: االإبالغ عن الف�ساد يف حالة ال�سحية بح�سب انطباع املواطنني 2012
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3 – 12: اأ�سباب عدم التبليغ عن الف�ساد:

حول عدم التبليغ عن حاالت الف�ساد، اعترب 28% من املبحوثني انها تعود 
اإىل عدم القناعة بجدوى التبليغ الأنه لن تتخذ االإجراءات بحق الفا�سدين 
عدم  ذلك  يلي  واالإنتقام.  للم�سايقة  التعر�س  من  للخوف  مت�ساو  وب�سكل 
وجود حماية كافية للمواطنني املبلغني ح�سب 17% من املبحوثني )20% يف 
ال�سفة الغربية، 11% يف قطاع غزة( ، يف حني اأن 12% منهم ذكروا عدم 
معرفة اجلهة املخولة باإ�ستقبال �سكاوي الف�ساد ) جاءت الن�سبة مت�ساوية 
يف ال�سفة والقطاع(، واأ�سار 9% من املبحوثني اإىل عدم القدرة على اإثبات 
الغربية، 11% يف قطاع غزة(. وقناعة %4  ال�سفة  الف�ساد ) 8% يف  حالة 
من املبحوثني باأن االإبالغ عن الفا�سدين �سكل من اأ�سكال الو�ساية ) 3% يف 

ال�سفة الغربية، 5% يف قطاع غزة(.
جدول ) 3 – 12(: اأ�سباب عدم التبليغ عن الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2012

اأ�سباب تقف حائال اأما التبليغ عن  
الف�ساد

ال�سفة 
الغربية

قطاع 
املجموعغزة

عدم القناعة بجدوى التبليغ الأنه لن 
28.6%33.2%25.8%تتخذ االإجراءات بحق الفا�سدين

للم�سايقة  التعر�س  من  اخلوف 
28.7%25.8%30.6%واالإنتقام

للمواطنني  عدم وجود حماية كافية 
16.8%11.3%20.3%املبلغني

عدم معرفة اجلهة املخولة باإ�ستقبال 
12.3%12.6%12.1%�سكاوي الف�ساد

9.3%11.3%8.0%عدم القدرة على اإثبات حالة الف�ساد
الفا�سدين  عن  االإبالغ  باأن  القناعة 

4.3%5.8%3.3%�سكل من اأ�سكال الو�ساية

100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل )3 – 12(: اأ�سباب عدم التبليغ عن الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2012

4 – 12: االإعتقاد يف التبليغ عن الف�ساد:

 %  35 اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  الف�ساد،  عن  التبليغ  يف  االإعتقاد  حول 
يف   %33  ( عليهم   واجب  الف�ساد  عن  التبليغ  باأن  يعتقدون  املبحوثني  من 
ال�سفة الغربية، 38% يف قطاع غزة( وظهر انخفا�س يف الن�سبة باملقارنة 

العام  يف   %59 الن�سبة  جاءت  حيث   %14 بلغت   2011 عام  ا�ستطالع  مع 
2011 ، بينما اإعترب 61% منهم اأنه حق لهم ) 64% يف ال�سفة الغربية، %57 
باملقارنة مع  بن�سبة %30  ارتفاعا كبريا ح�سل  اأن  وتبني  يف قطاع غزة(، 
ا�ستطالع عام 2011. حيث بلغت الن�سبة 31%. ويعتقد 2% منهم اأنها و�ساية 
ال يجب ممار�ستها ) 2% يف ال�سفة الغربية، 3% يف قطاع غزة(، و2% منهم 

قالوا ال اأعرف .
جدول )4 – 12(: االإعتقاد يف التبليغ عن الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية
34.6%37.5%32.8%واجب عليك

61.4%57.3%64.0%حق لك
و�ساية ال يجب 

2.4%3.4%1.8%ممار�ستها

1.6%1.8%1.5%ال اأعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع

 
�سكل )4 – 12(: االإعتقاد يف التبليغ عن الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2012

5 – 12: العقوبات املتعلقة بجرائم الف�ساد:

اأن %26  اأو�سحت نتائج الدرا�سة حول العقوبات املتعلقة بجرائم الف�ساد، 
من املبحوثني يعتقدون اأنها رادعة ) 23% يف ال�سفة الغربية، 30% يف قطاع 
اأنها غري رادعة ) 66% يف ال�سفة الغربية،  غزة(، بينما يرى 67% منهم 
راأي  يف  ح�سل  كبريا  ارتفاعا  اأن  اإىل  هنا  وي�سار  غزة(،  قطاع  يف   %67
املبحوثني بن�سبة 10% باملقارنة مع اإ�ستطالع امان لعام 2011 حيث بلغت 

الن�سبة 57% ، وذكر 8% من املبحوثني اأنهم ال يعرفون.
جدول ) 5 – 12(: العقوبات املتعلقة بجرائم الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية 
25.5%30.3%22.5%رادعه

66.8%67.4%66.4%غري رادعه
7.8%2.4%11.1%الاعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع
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�سكل ) 5 – 12(: العقوبات املتعلقة بجرائم الف�ساد بح�سب انطباع املواطنني 2012

13. اجلرئم الإقت�سادية:
يتناول هذا الق�سم من الدرا�سة قيا�س راأي اجلمهور حول فعالية اإجراءات 
املالحقة ملرتكبي اجلرائم االإقت�سادية املتعلقة باالأدوية واالأغذية. واأي�سا 
م�ستوى العقوبة للغ�س والتحايل والت�سليل الذي ميار�سه البع�س يف القطاع 

اخلا�س.

1 – 13: مالحقة مرتكبي اجلرائم االإقت�سادية:

اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن 13% من املبحوثني يعتربون مالحقة مرتكبي 
اجلرائم االإقت�سادية فعالة ) 12% يف ال�سفة الغربية، 15% يف قطاع غزة(، 
و46% منهم يعتقدون اأنها فعالة اإىل حد ما ) 43% يف ال�سفة الغربية، %50 
يف قطاع غزة(، مقابل 41% قالوا اأنها غري فعالة ) 44% يف ال�سة الغربية، 

36% يف قطاع غزة(
جدول ) 1 – 13 (: مالحقة مرتكبي اجلرائم االإقت�سادية بح�سب انطباع املواطنني 

2012

املجموعقطاع غزةال�سفة الغربية 
13.4%15.0%12.3%فعالة

45.7%49.5%43.3%فعالة اإىل حد ما
40.9%35.5%44.3%غري فعالة

100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل ) 1 – 13 (: مالحقة مرتكبي اجلرائم االإقت�سادية بح�سب انطباع املواطنني 
2012

2 – 13: درجة العقوبة ملرتكبي اجلرائم االإقت�سادية:

والتحايل  الغ�س  يعتربون  املبحوثني  من   %87 اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت 
مرتكبيها  يعاقب  اأن  يجب  ف�ساد  جرمية  واالأغذية  االأدوية  يف  والت�سليل 
 %7 مقابل  غزة(،  قطاع  يف   %76 الغربية،  ال�سفة  يف   %94  ( بال�سجن 
تعاقب  ال�سحية  وال�سروط  لالإجراءات  عادية  خمالفة  اأنها  يرون  منهم 
باالإجراءات االإدارية ) 2% يف ال�سفة الغربية، 15% يف قطاع غزة(، بينما 
4% يعتقدون اأنها جنحة ب�سيطة تعاقب بالغرامة ) 2% يف ال�سفة الغربية، 

7% يف قطاع غزة(، و2% منهم قالوا ال اأعرف.
جدول ) 2 – 13(: درجة العقوبة ملرتكبي اجلرائم االإقت�سادية بح�سب انطباع 

املواطنني 2012

 
ال�سفة 
الغربية

قطاع 
املجموعغزة

اأن  يجب  ف�ساد  جرمية 
86.7%75.8%93.5%يعاقب مرتكبيها بال�سجن

خمالفة عادية لالجراءات 
تعاقب  ال�سحية  وال�سروط 

باالإجراءات االإدارية
%2.4%15.3%7.4

تعاقب  ب�سيطة  جنحة 
4.1%7.1%2.3%بالغرامة

1.8%1.8%1.8%ال اأعرف
100.0%100.0%100.0%املجموع

�سكل ) 2 – 13(: درجة العقوبة ملرتكبي اجلرائم االإقت�سادية بح�سب انطباع 
املواطنني 2012
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الن�سبة املئوية 

املنطقة
ال�سفة 
62.0%الغربية

38.0%قطاع غزة
100.0%املجموع

املحافظة

6.0%جنني
2.0%طوبا�ص
4.0%طولكرم
2.0%قلقيلية
2.0%�سلفيت
8.0%نابل�ص

8.0%رام اهلل
10.0%القد�ص

2.0%اأريحا
4.0%بيت حلم

14.0%اخلليل
8.0%�سمال غزة

12.0%غزة
6.0%دير البلح
8.0%خانيون�ص

4.0%رفح
100.0%املجموع

مكان ال�سكن
48.0%مدينة

26.0%قرية/بلده
26.0%خميم

100.0%املجموع

اجلن�ص
50.3%ذكر

49.7%انثى
100.0%املجموع

الفئات العمرية

اأقل من 30 
37.1%�سنة

40-31%28.4
اأكرب من 40 

34.5%�سنة

100.0%املجموع

امل�ستوى التعليمي

3.5%اأمي/ملم
9.4%ابتدائي
20.8%اإعدادي

39.2%ثانوي
15.8%كلية/معهد
10.6%بكالوريو�ص
ماج�ستري 

0.6%فاأعلى

100.0%املجموع

احلالة العملية

40.2%يعمل
عاطل عن 

9.7%العمل

33.2%ربة بيت
12.2%طالب

2.3%متقاعد
غري قادر عن 

2.4%العمل

100.0%املجموع

قطاع العمل

قطاع عام/
30.9%حكومي

57.8%قطاع خا�ص
القطاع االأهلي 

)NGOs(
%3.5

UNRWA%5.7
موؤ�س�سات 

2.2%دولية

100.0%املجموع
62.7%اأقل من 2300متو�سط دخل االأ�سر - �سيقل

3500-2300%27.9
5000-3501%7.5

1.9%اأكرث من 5000
100.0%املجموع

توزيع العينة - اأمان 2012
املالحــــــــــق
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ا�ستطالع حول اآراء املواطنني بق�سايا ذات عالقة بالف�ساد يف الأرا�سي الفل�سطينية 
اآب - اأيلول 2012

معلومات عامة
 

 Ques رقم ال�ستمارة: ___________   Res رقم الباحث: _____________  

 District املحافظة :  

5. �سلفيت    4. قلقيلية    3. طولكرم    2. طوبا�ص    1. جنني   
11. اخلليل   10.  بيت حلم   9. اريحا   7. رام اهلل   8. القد�ص    6. نابل�ص  

غزة �سمال   .12
16. رفح     15. خانيون�ص  دير البلح   .14 غزة    .13

3. خميم  2. قرية/بلدة   1. مدينة    Place مكان ال�سكن   

Loc ا�سم موقع العمل: _____________________ 

 العينة

2. انثى 1. ذكر    اجلن�ص      Gender

رقم 
الرقم املت�سل�سل لالأ�سرةالعمر 18 �سنة فاأكرث الفرد 

ابتداء باالأكرب 
12345678910111213141516�سنا

11111111111111111

22121212121212121

33213213213213213

44321432143214321

55432154321543214

66543216543216543
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الفل�سطينية ال�سلطة  موؤ�س�سات  يف  الف�ساد  بوجود  تعتقد  هل    Q01
    )Q02_1 الاأعرف )انتقل اإىل  / الراأي   .3       )Q02_1 اإىل  )انتقل  2.ال  نعم                  .1

هل هو منت�سر يف اأو�ساط نعم،  الجابة  كانت  حالة  يف   Q01_1
4. ال اأعرف 3. يف احلالتني  املوظفني          �سغار   .2 امل�سوؤولني        كبار   .1

Q02
عن  بالغات  اأية  ومتابعة  ا�ستالم  امل�ستقلة  الف�ساد  مكافحة  هيئة   2010 العام  يف  ال�سادر  الفل�سطيني  الف�ساد  مكافحة  قانون  كلف 

الف�ساد

اأن املواطنني يقومون عادة بابالغ هيئة مكافحة الف�ساد عن حالت ا�ستباه بوجود ف�ساد؟ تعتقد/  هل   Q02_1
اأعرف ال   .3 ال            .2 نعم            .1

الفل�سطينية تعمل با�ستقاللية دون تدخالت توؤثر على قراراتها و�سري عملها؟ الف�ساد  باأن هيئة مكافحة  Q02_2 هل تعتقد/ين 
3. ال اأعرف 2. ال                             )Q03_1 نعم )انتقل اإىل  .1

اجلهات التالية من حيث م�ستوى تدخلها يف عمل الهيئة من الكرث  نظرك  وجهة  من  رتب  ل،  الإجابة  كانت  حال  يف   Q02_3
تدخال اىل   القل )بحيث ُيعطى الرقم 6 للجهة االكرث تدخال والرقم 1 للجهة االقل تدخال(.

اأع�ساء املجل�ص الت�سريعي   رئا�سة الوزراء والوزراء   مكتب الرئي�ص      

قادة االأحزاب                    املحافظون وروؤ�ساء البلديات االأجهزة االأمنية     

Q03
القطاعات املختلفة يف املجتمع الفل�سطيني، رتب/ي ح�سب راأيك القطاعات التالية من  يف  متفاوتة  بن�سب  موجود  الف�ساد   1-Q03

الكرث تعر�سا للف�ساد  اىل القل تعر�سا )بحيث ُيعطى الرقم 5 للجهة االكرث ف�سادا والرقم 1 للجهة االقل ف�سادا(.
القطاع االأهلي القطاع اخلا�ص   القطاع العام      

االأحزاب ال�سيا�سية                    الهيئات املحلية  

  

متنوعة للمواطنني، رتب/ي ح�سب راأيك املوؤ�س�سات العامة التالية  خدمات  بتقدمي  يقوم  الفل�سطيني  العام  القطاع  ان   Q03_2
التي كانت اأكرث جمال للف�ساد )بحيث ُيعطى الرقم 6 للجهة االكرث ف�سادا والرقم 1 للجهة االقل ف�سادا(.

املحاكم االأجهزة االأمنية   الوزارات           

املجل�ص الت�سريعي موؤ�س�سة الرئا�سة   النيابة العامة      
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رتب/ي الوزارات التالية التي كانت اأكرث جمال للف�ساد خالل العام 2012   Q03_3
ف�سادا( االقل  للجهة  )بحيث ُيعطى الرقم 6 للجهة االكرث ف�سادا والرقم 1 

وزارة النقل واملوا�سالت وزارة ال�سحة    وزارة االأ�سغال العامة     

وزارة الرتبية والتعليم �سلطة املياه    وزارة املالية      

Q04
الف�ساد يف فل�سطني، رتب/ي ح�سب راأيك ال�سكال التالية  انت�سار   مدى  حول  املواطنني  لدى  خمتلفة  انطباعات  هناك   Q04_1

للف�ساد من الكرث انت�سارا اىل القل انت�سارا يف القطاع احلكومي )املوؤ�س�سات والوزارات التابعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية(،
)بحيث ُيعطى الرقم 6 لل�سكل االكرث انت�سارا والرقم 1 لالقل انت�سارا(   

الوا�سطة، املح�سوبية واملحاباة يف تقدمي اخلدمات العامة

تبديد االأموال العامة

ا�ستخدام املوارد واملمتلكات العامة الغرا�ص �سخ�سية ) مثل �سيارة حكومية، تلفون حكومي...الخ(

التك�سب من الوظيفة العامة ) مثل احل�سول على رخ�ص ووكاالت اأو ارا�ص حكومية بدون وجه حق(

الر�سوة مقابل تقدمي اخلدمة العامة اأو احل�سول على منفعة بدون وجه حق

غ�سل االأموال

رتب/ي ح�سب راأيك ال�سكال التالية للف�ساد من الكرث انت�سارا اىل القل انت�سارا يف القطاع الهلي )املوؤ�س�سات الهلية   Q04_2
)NGO’s(   )بحيث ُيعطى الرقم5 لل�سكل االكرث انت�سارا والرقم 1 لالقل انت�سارا( 

الوا�سطة، املح�سوبية واملحاباة يف تقدمي اخلدمات

الوا�سطة، املح�سوبية واملحاباة يف التعيينات للوظائف

الوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة يف العطاءات والتعاقد مع املوردين

ا�ستخدام موارد وممتلكات املوؤ�س�سة الغرا�ص �سخ�سية او انتخابية )مثل �سيارة، تلفون املوؤ�س�سة، العاملني يف املوؤ�س�سة اأو اأية موارد لدى املنظمة 
االأهلية...الخ(

الر�سوة.

)املوؤ�س�سات  اخلا�ص   القطاع  يف  انت�سارا  القل  اىل  انت�سارا  الكرث  من  للف�ساد  التالية  ال�سكال  راأيك،  ح�سب  رتب/ي    Q04_3
التمثيلية اخلا�سة بالقطاع اخلا�ص، ال�سركات امل�ساهمة العامة، ال�سركات الجنبية )العابرة للحدود((.

)بحيث ُيعطى الرقم5 لل�سكل االكرث انت�سارا والرقم 1 لالقل انت�سارا(

الوا�سطة، املح�سوبية واملحاباة يف تقدمي اخلدمات 

الوا�سطة، املح�سوبية واملحاباة يف التعيينات للوظائف 

تخ�سي�ص مكافاآت كبرية الع�ساء جمل�ص االدارة

ا�ستخدام موارد ال�سركة الغرا�ص �سخ�سية ) مثل �سيارة ال�سركة، تلفون...الخ(

دفع الر�سوة للمتنفذين يف القطاع العام ) للح�سول على رخ�ص واذونات اأو عطاءات بدون وجه حق اأو التهرب ال�سريبي(
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Q05
او ا�سدقائك ل�ستخدام ) الوا�سطة، املح�سوبية، الر�سوة...( للح�سول عى  اأقاربك  اأحد  اأو  �سخ�سيا  انت  ا�سطررت  هل   Q05_1

احدى اخلدمات العامة مثل )التعليم ، ال�سحة، املياه ، الكهرباء، اخلدمات البلدية (
اأعرف ال  راأي/  ال   .3 ال                 .2 نعم                   .1

ح�سب راأيك، ما هي اخلدمات التي كانت اأكرث جمال للف�ساد خالل العام 2012؟ رتب/ي،   Q05_2
)بحيث يعطى الرقم 6 لالأكرث اأهمية والرقم 1 لالأقل اأهمية(   

تخلي�ص جمركي اأو �سريبي  توزيع امل�ساعدات العينية واملالية   اخلدمات ال�سحية  

التوظيف احل�سول على رخ�سة ال�سواقة، ترخي�ص ال�سيارة     

املعامالت املدنية ) اجلوازات، الهويات، طلبات مل ال�سمل...الخ(

هل يتمكن املواطنون من الو�سول اىل املعلومات العامة ب�سهولة وي�سر؟   Q06
ال  .2 نعم               .1

هل تعتقد ____________   Q07

اإىل حد كبري        يوجد  ما   1.  حد  اىل  يوجد  يوجد         2.   ال  اأعرف3.  4. ال 
Q07_1 بوجود ف�ساد يف املحاكم
Q07_2بوجود ف�ساد يف النيابة العامة
Q07_3بوجود وا�سطة  اأو حم�سوبية  يف التوظيف

ينت�سر الف�ساد يف اأي بلد لعدة اأ�سباب. رتب الأ�سباب التالية والتي �ساهمت يف انت�سار الف�ساد يف فل�سطني   Q08
)بحيث يعطى الرقم 6 لالأكرث اأهمية والرقم 1 لالأقل اأهمية(

غياب جمتمع مدين فاعل �سعف املوؤ�س�سات الرقابية    �سعف �سيادة القانون   

عدم اجلدية يف حما�سبة كبار الفا�سدين. االحتالل االإ�سرائيلي ودوره يف خلق بيئة م�سجعة على الف�ساد    

قلة وعي املواطنني باأ�سكال الف�ساد واأهمية االإبالغ.
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هل تعتقد اأن و�سائل العالم الفل�سطينية قامت بدورها يف الك�سف وت�سليط ال�سوء على ق�سايا ف�ساد حدثت يف العام 2012  Q09
اأعرف ال   .3 ال    .2 نعم           .1

Q10
باعتقادك هل ح�سل تغيري على م�ستوى انت�سار الف�ساد خالل العام 2012؟  Q10_1

اأعرف ال    1.   نعم، ازداد               2. نعم، انخف�ص                3. مل يتغري           4. 

  

هل تعتقد/ين اأن م�ستوى الف�ساد خالل العام 2013؟  Q10_2
هو      4. ال اأعرف كما  �سيبقى   .3 �سيزداد              .2 �سيقل                     .1

لو ح�سل وتعر�ست/ي حلالة ف�ساد فهل �ستقوم/ين بالبالغ عنها فيما لو كنت ____   Q11
اأعرف ال   .3 2. ال   1. نعم    Q11_1 �ساهد/ة على فعل ف�ساد؟    

  

3. ال اأعرف   2. ال     Q11_2 �سحية لرتكاب فعل ف�ساد؟                1. نعم      

الأ�سباب اأدناه قد تقف حائال اأمام تبليغك عن الف�ساد، اأرجو ترتيبها ح�سب الأهمية:   Q12
)بحيث يعطى الرقم 6 لالأكرث اأهمية والرقم 1 لالأقل اأهمية(  

عدم وجود حماية كافية للمواطنني املبلغني عدم معرفة اجلهة املخولة با�ستقبال �سكاوى الف�ساد   

اخلوف من التعر�ص للم�سايقة او االنتقام عدم القناعة بجدوى التبليغ الأنه لن تتخذ االجراءات بحق الفا�سدين 

القناعة باأن االإبالغ عن الفا�سدين �سكل من اأ�سكال الو�ساية عدم القدرة على اإثبات حالة الف�ساد     
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Q13
 Q13_1 هل تعتقد/ين اأن الإبالغ عن ف�ساد 

4. ال اأعرف    1. حق لك                          2.  واجب عليك                      3. و�ساية ال يجب ممار�ستها      

هل تعتقد/ين اأن العقوبات التي تطبق على مرتكبي جرائم الف�ساد  Q13_2
اأعرف ال   .3 رادعة                 غري    .2 رادعة                .1

  

Q14
ظهرت حالت جرائم اقت�سادية عديدة تعلقت بالأدوية والأغذية خالل الأعوام املا�سية. هل تعتقد اأن املالحقة ملرتكبيها  Q14_1

3. غري فعالة فعالة اإىل حد ما         .2 فعالة             .1

هل تعتقد اأن الغ�ص والتحايل والت�سليل يف الدواء اأو الغذاء والذي ميار�سه البع�ص من القطاع اخلا�ص يعترب ____  Q14_2
2. خمالفة عادية لالجراءات وال�سروط ال�سحية تعاقب باالإجراءات االإدارية يعاقب مرتكبيها بال�سجن   اأن  يجب  ف�ساد  جرمية   .1

اأعرف ال   .4 بالغرامة     تعاقب  ب�سيطة  جنحة   .3
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البيانات الدميغرافية:

العمر: _____________   Age

امل�ستوى التعليمي:    Educ
4. ثانوي 3. اإعدادي   2. ابتدائي   1. اأمي/ملم     

6. ماج�ستري فاأعلى 5. بكالوريو�ص   4. كلية/معهد     

  Work  احلالة العملية:  
4. طالب 3. ربة بيت    2. عاطل عن العمل   1. يعمل     

6. غري قادر على العمل 5. متقاعد     

فقط( قطاع العمل:  )للعاملني    Sector
 )NGOs( االأهلي  القطاع   .3 2.قطاع خا�ص   1. قطاع عام/حكومي     

5. موؤ�س�سات دولية    UNRWA .4   

متو�سط دخل الأ�سرة ال�سهري: ______________ �سيقل  Income

اأمكن: __________________________ اإن  اجلوال  الهاتف/  Telenumرقم 

اإنِه املقابلة وا�سكر املبحوث



اإعداد
مركز قيا�ص لال�ستطالعات والدرا�سات امل�سحية

برنامج اأمان بتمويل من حكومات الرنويج وهولندا ولوك�سمبورغ


