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ملخص تنفيذي

يم ــارس ائت ــاف أم ــان دوره بش ــكل
مســـتقل وبحياديـــة ومهنيـــة
ملتزمــا بخدمــة المشــروع الوطنــي
الفلســـطيني ،إلنهـــاء االحتـــال
وتقريـــر المصيـــر بإقامـــة دولـــة
فلس ــطينية مس ــتقلة وديمقراطي ــة
خاليـــة مـــن الفســـاد فـــي الضفـــة
والقطـــاع وعاصمتهـــا القـــدس.

يســتمر االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة "أمــان" للســنة الثانيــة
عشــرة علــى التوالــي ،بإعــداد تقريــره الســنوي حــول تطــورات واقــع
النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي فلســطين ،الــذي يرصــد بيــن ثنايــاه
التطــورات اإليجابيــة والتحديــات وأشــكال الفســاد ،وواقع تجريــم ومالحقة
الفاســدين ،والجهــود الرســمية المبذولــة لمكافحــة الفســاد خــال العــام
 ،2019دون إغفــال البيئــة العامــة المحيطــة وتداعياتهــا علــى تلــك
الجهــود .كمــا يتتبــع التقريــر الحوكمــة فــي إدارة المــال العــام وبشــكل
خــاص شــفافية إعــداد وإقــرار وتنفيــذ الموازنــة العامــة ،وأوجــه اإلنفــاق
واإليــرادات ،ويعتمــد التقريــر علــى منهجيــة علميــة لجمــع المعطيــات ذات
العالقــة مــن المصــادر المتنوعــة والمتوفــرة ،إضافــة إلــى نتائــج اســتطالع
الــرأي العــام الســنوي الــذي يعــده االئتــاف النطباعــات المواطنيــن فــي عدد
مــن المجــاالت ذات العالقــة ،ونتائــج مقيــاس النزاهــة الــذي يحتــوي عــددا
واســعا مــن المؤشــرات ،والــذي يعــده أمــان كل عاميــن.
ويهــدف التقريــر إلــى رفــع توصيــات محــددة لصنــاّع القــرار الفلســطيني
واألطــراف ذات العالقــة ،مــن أجــل مســاعدتهم فــي تبنــي إجــراءات وتدابير
لتعزيــز النظــام الوطنــي للنزاهــة وتحصيــن مناعتــه ضــد الفســاد ،باإلضافــة
إلــى رفــع وعــي وزيــادة انخــراط المناصريــن مــن مؤسســات المجتمــع فــي
جهــود مكافحــة الفســاد ،ودرء مخاطــره وحمايــة المــال العــام ،ودعــم
برنامــج بنــاء مؤسســات فعّالــة لشــعبنا الفلســطيني الــذي يئــن تحــت
االحتــال ،وذلــك إدراكا مــن ائتــاف أمــان أن المشــروع الوطنــي فــي إنهــاء
االحتــال وتقريــر المصيــر والعــودة وإقامــة دولــة فلســطينية ديمقراطيــة
ال يتعــارض مــع هــدف تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،وأن النجــاح فــي
هــذا المجــال يعــزز مــن ثقــة المواطنيــن بالقيــادة والمؤسســات الحكوميــة
واســتعدادهم لتحمــل األعبــاء الناجمــة عــن هــذا التحــدي الرئيســي.
يمكــن القــول ،وتبعــا لرصــد البيئــة العامــة المحيطــة بجهــود مكافحــة
الفســاد بــأن العــام  2019كان اســتمرارا للعــام الماضــي ،مــن حيــث تصاعــد
حالــة اإلحبــاط وانعــدام األمــل وقلــة الثقــة بالمؤسســات الرســمية فــي
الشــارع الفلســطيني ،وترافــق ذلــك مــع اســتمرار انســداد أفــق التســوية
السياســية ،وتشــديد السياســات القمعيــة لالحتالل ،من توســع فــي التهويد
واالســتيطان وهــدم المنــازل ،وصعوبــة األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة
للمواطنيــن ،بســبب عــدم انتظــام صــرف الرواتــب للموظفيــن العمومييــن
الذيــن يشــكلون شــريحة كبيــرة وهامــة فــي المجتمــع الفلســطيني،
عــدا عــن اســتمرار االنقســام وتراجــع الحالــة الديمقراطيــة نتيجــة حــل
المجلــس التشــريعي وتدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي القضــاء .وتتمثــل أبرز
االســتخالصات للعــام  2019بمــا يلــي:
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أوال :التطورات اإليجابية في العام 2019
رغـــم اســـتمرار البيئـــة غيـــر المواتية لمكافحة الفســـاد ،لـــم يخلـــو عـــام
 2019مـــن بــذل جهــود فــي ســـبيل تحصيــن البيئـــة ضـــد الفســـاد ،ومنهــا
علــى ســبيل المثــال:

تحسن في مجال االنفتاح والشراكة:
•يمكــن القــول إن تشــكيل الحكومــة الثامنــة عشــرة برئاســة
د .محمــد اشــتية ،ومــا أعلنتــه مــن هــدف يتعلــق بتعزيــز ثقــة
المواطنيــن بالحكومــة ،أشــاع أم ـ ً
ا بإحــداث تغييــر فــي سياســات
الحكومــة الفلســطينية تجــاه مؤسســات المجتمــع المدنــي
باالنفتــاح والمشــاركة معهــا .إضافــة لتوجــه هيئــة مكافحــة
الفســاد للشــراكة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ،فــي اعــداد
وصياغــة االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لمكافحة الفســاد،
وتعزيــز الجهــود المشــتركة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد.
كمــا بــرز التحســن فــي مجــال التعــاون واالنفتــاح علــى مؤسســات
المجتمــع المدنــي مــن قبــل مســؤولي وزارة الداخليــة ومســؤولي
عــدد مــن األجهــزة األمنيــة.

يلتـــزم ائتـــاف أمـــان بتقديـــم
المعلومـــات الصحيحـــة والدقيقـــة
المتحصـــل عليهـــا مـــن المصـــادر
الموثوق ــة ،واالس ــتعداد للمراجع ــة
والتصويـــب ألي خطـــأ فـــي حـــال
ظهـــور معطيـــات تبـــرر ذلـــك.

تعزيز النزاهة في عمل المرفق العام على سبيل المثال:
•اصــدار الحكومــة لنظــام قبــول الهدايــا فــي الوظيفــة العامــة :إن
اصــدار نظــام الهدايــا عبــر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  10لســنة
 2019عالــج قضيــة لطالمــا طالــب أمــان بتنظيمهــا ،لضبــط امكانيــة
حصــول الموظــف علــى مكاســب ،خاصــة مــن عملــه تحــت غطــاء
هديــة ،حيــث سيســهم النظــام فــي اغــاق البــاب أمــام إمكانيــة
تلقــي الرشــوة.
•كمــا يعــدّ إصــدار الحكومــة لنظــام حمايــة الشــهود والمبلغيــن
عــن الفســاد خطــوة هامــة لتشــجيع الموظفيــن والمواطنيــن
علــى االبــاغ عــن الفســاد ،لذلــك يعــدّ صــدور قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم  7لســنة  2019لنظــام حمايــة المبلغيــن والشــهود
والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد واقاربهــم ،واالشــخاص
وثيقــي الصلــة بهــم المقــدم مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد،
خطــوة هامــة باتجــاه اكتمــال المنظومــة القانونيــة لمكافحــة
الفســاد وتشــجيع المبلغيــن والمشــتكين ،خاصــة مــن الموظفيــن
العمومييــن علــى االبــاغ عــن شــبهات جرائــم الفســاد دون خــوف
او قلــق مــن االنتقــام ،ســيما ان هــذا النظــام يضمــن ســامتهم
وأمنهــم الشــخصي والوظيفــي والقانونــي.
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•تنفيــذ مجلــس الشــراء العــام تدريــب علــى قانــون الشــراء العــام
والئحتــه التنفيذيــة لنحــو  164موظفــا حكوميــا وموظــف بلديــة.
•صــدور قــرار مــن رئيــس مجلــس القضــاء االعلى يقضــي بتبعيــة دائرة
الشــكاوى لرئيــس مجلس القضــاء األعلى.

البوابة الموحدة للشراء العام

•توزيــع مدونــة األخالقيــات وقواعــد الســلوك العامــة علــى منتســبي
قــوى األمــن الفلســطينية ،لتشــمل كل المجنديــن الجــدد فــي هيئــة
التدريــب العســكري ،ولضمــان االطــاع عليهــا .باإلضافــة لتقديــم
محاضــرة عــن المدونــة أثنــاء التدريــب .ونشــر المدونــة علــى الموقع
االلكترونــي لــوزارة الداخليــة.

100

•صــدور قــرار عــن مجلــس الــوزراء يحمــل رقــم  1لســنة  2019لتنظيــم
عمــل المركبــات الحكوميــة فــي قطــاع األمــن ،ينظــم الفئــات التــي
يحــق لهــا الحصــول علــى المركبــات ،وآليــة متابعتهــا.

عدد المؤسسات العامة

جهة
من أصل

500
جهة

تعزيز اعتماد الشفافية في الشراء العام:
•تفعيــل البوابــة الموحــدة للشــراء العــام ()shiraa.gov.ps
واســتخدامها علــى نطــاق واســع ،حيــث وصــل عــدد المؤسســات
العامــة التــي لديهــا حســاب علــى البوابــة قرابــة الـــ  100جهــة مــن
أصــل  500جهــة ينبغــي ان تســتخدم هــذه البوابــة فــي االعــان عــن
عطاءاتهــا ،وذلــك بعــد ان أصــدر مجلــس الــوزراء في شــهر 2019/6
قــرارا يلــزم كافــة الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة والبلديــات
المصنفــة (أ) باســتخدام هــذه البوابــة.

•تحضير الوثائق القياسية الموحدة للعقود والمناقصات.

تعزيز نظم المساءلة في العمل العام
•أصــدرت االدارة العامــة للشــكاوى فــي مجلــس الــوزراء تقريــر
الشــكاوى الســنوي فــي الدوائــر الحكوميــة ،الــذي يغطــي واقــع
الشــكاوى للعــام  ،2018حيــث تــم نشــره رســميا نهايــة العــام 2019
ويظهــر التقريــر إجمالــي الشــكاوى التــي تــم تلقيهــا ،والتــي تــم
التعامــل معهــا ومعالجتهــا ،وتلــكالتــي جــرى ترحيلهــا للعــامالتالــي.
•أصــدر مجلــس مهنــة تدقيــق الحســابات بتاريــخ  2019/1/27تعليمات
رقــم  2لســنة  2018لتحديــد المعايير المحاســبية الدوليــة التي تعتمد
عليهــا المنشــآت الفلســطينية فــي اعــداد بياناتهــا الماليــة ،ومنهــا
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة  IFRSوالمعاييــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر الماليــة للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم.
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تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في الهيئات المحلية
•تحسن استجابة معظم الهيئات المحلية إلتاحة الفرصة للمواطنين بالحصول على المعلومات.
•مشــاركة العديــد مــن البلديــات للجمهــور فــي اعداد خططهــا االســتراتيجية ،وعقد لقــاءات دوريــة او متقطعة
مــع المواطنيــن ،وان لــم يتــم تنظيــم حضــور جلســات المجالــس ،كونها مغلقــة أمــام المواطنين.
•اســتجابة العديــد مــن مجالــس الهيئــات المحليــة لحضــور جلســات المســاءلة المجتمعيــة المحليــة ،كمــا تــم
عقــد العديــد مــن جلســات االســتماع والتشــاور مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي.

تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الخاص:
•صــدر عــن هيئــة ســوق رأس المــال تعليمــات رقــم  1لســنة  2019بالتعامــل مــع األوراق الماليــة ،والتــي حظــرت
التعامــل بالورقــة الماليــة للشــركة المدرجــة فــي الســوق المالــي علــى المطلعيــن خــال العشــرة أيــام التــي
تســبق اجتمــاع مجلــس إدارة الشــركة ،والتــي يتــم فيهــا مناقشــة معلومــات جوهريــة ،وذلــك لحيــن اإلفصــاح
عــن قــرارات مجلــس اإلدارة للعمــوم .واعتبــرت لغايــات ذلــك مطلعــا كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وممثليهــم،
والشــركات التابعــة والحليفــة لهــم ،وصناديــق ادخــار موظفــي الشــركات والمفوضيــن بالتوقيــع عــن الشــركة
والرئيــس التنفيــذي والمديــر العــام ،ومــدراء الدوائــر والوحــدات ،والمدققيــن الداخلييــن والخارجييــن ،وموظفــي
هيئــة ســوق راس المــال ،والبورصــة .كمــا يبقــى الحظــر بخصــوص البيانــات الماليــة للشــركة المدرجــة ،حتــى يتــم
اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة الســنوية ونصــف الســنوية والربعيــة.
•قامــت هيئــة ســوق رأس المــال ووحــدة المتابعــة الماليــة خــال العــام  2019بتنفيــذ تدريبــات لرفــع وعــي
المســؤولين والعامليــن فــي قطاعــات التأميــن ،والتأجيــر التمويلــي بمخاطــر جريمتــي غســل األمــوال وتمويــل
االرهــاب.

زيادة في إحالة هيئة مكافحة الفساد لملفات الفساد:
•ارتفــاع عــدد الملفــات المحالــة مــن هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى النيابــة العامــة ،بعــد التثبــت مــن احتوائهــا
علــى شــبهات فســاد تعــود إلــى مجموعــة مــن العوامــل ،منهــا تعييــن رئيــس جديــد لهيئــة مكافحــة الفســاد
وزيــادة توقعــات المواطنيــن مــن داخــل مؤسســات الدولــة وخارجهــا ،بسياســة أكثــر فعاليــة مــن الوقــت
الســابق ،مــا ادى لزيــادة عــدد المتوجهيــن للهيئــة ،التــي عملــت علــى اقــرار نظــام حمايــة الشــهود والمبلغيــن
الــذي صــدر فــي العــام  ،2019كذلــك انفتــاح الهيئــة علــى المجتمــع وسياســاتها المتبعــة للتشــجيع علــى
اإلبــاغ بكافــة الوســائل ،بمــا فيهــا الموقــع االلكترونــي ،وهــو مــا انعكــس علــى أعــداد البالغــات والشــكاوى
التــي وصلــت إلــى  904شــكوى وبــاغ ،وهــو عــدد يقــارب ضعــف مــا كانــت الهيئــة تتلقــاه ســنوي ًا.

تحسن بسيط في رضا المواطنين:
•أشــارت نتائــج االســتطالع الــذي أجــراه ائتــاف أمــان عــام  2019مقارنــة مــع نتائــج اســتطالع العــام  ،2018الــى
انخفــاض فــي نســبة مــن يعتقــدون بــأن الفســاد ازداد؛ ففــي حيــن بلغــت نســبة مــن اعتقــدوا ان الفســاد فــي
عــام  2018قــد بلــغ  ،%67فقــد أظهــر اســتطالع عــام  2019هبــوط نســبة المعتقديــن بوجــود الفســاد أن %53
مــن المواطنيــن ،وهــو مؤشــر إيجابــي.

واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2019

9

التقرير السنوي الثاني عشر

ثانيــا :التحديــات التــي تواجــه منظومــة النزاهــة
ومكافحــة الفســاد علــى مســتوى السياســات:

تحسن رضا المواطنين
انخفاض في نسبة من يعتقدون بأن
الفساد ازداد

%67
2018

%53
2019

•اســتمرار ضعــف نزاهــة الحكــم بســبب ضعــف فعاليــة دور
المؤسســات العامــة فــي صنــع القــرارات العامــة ،واســتمرار
السياســة المركزيــة لصالــح تركيــز القــرارات بيــد عــدد محــدد مــن
األفــراد ،وضعــف ســيادة القانــون ،ونشــوء بعــض مراكــز قــوى
مجتمعيــة محليــة بديــا عــن المؤسســات الدســتورية والرســمية،
وتراجــع الثقــة العامــة وبشــكل خــاص فــي رأي العديــد مــن
المواطنيــن بــدور القضــاء ونزاهتــه ،كل ذلــك أثــر علــى واقــع
نزاهــة الحكــم.
•أدى نقــص المعلومــات العامــة المنشــورة مــن مصادرهــا الرســمية،
وضعــف شــفافية أعمــال وقــرارات بعــض مســؤولي المؤسســات
الحكوميــة ،الــى توســع الفجــوة وإثــارة اإلشــاعات ،وتســريب
المعلومــات العامــة بطــرق غيــر رســمية وتناقلهــا وتحريفهــا.
•مــا زال االعتقــاد لــدى الحكومــة الثامنــة عشــر ،كمــا الحكومــات
الســابقة ،بــأن مهمــة بنــاء منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد
وإعــداد الخطــط واإلشــراف علــى تنفيذهــا فــي هــذا المجــال ،هــو
ملــف منــاط بهيئــة مكافحــة الفســاد ،بالرغــم مــن قيــام الحكومــة
بتنفيــذ نشــاطات متفرقــة فــي هــذا الجانــب ،خالفــا للسياســة
الحكوميــة بشــأن الخطــط العابــرة للقطاعــات.
•بالرغــم مــن أهميــة العديــد مــن الخطــوات التقشــفية التــي قامــت
بهــا الحكومــة لمواجهــة األزمــة الماليــة القائمــة ،إال ان هــذه
اإلجــراءات لــم يتــم بلورتهــا أو تنفيذهــا فــي إطــار خطــة فعليــة
شــاملة معتمــدة للتقشــف والترشــيد ،تضمــن خفــض بنــد صافــي
اإلقــراض ومحاربــة التهــرب الضريبــي ،ووقــف التعيينــات والترقيــات
غيــر الضروريــة.
•أتــاح اســتمرار تعامــل وزارة الماليــة والشــؤون المدنيــة فــي
متابعــة التدقيــق المالــي مــع إســرائيل بشــكل غيــر حــازم وفعــال،
المجــال لعــدد مــن السماســرة ،بمــن فيهــم ضبــاط ومســؤولون
إســرائيليون فــي اإلدارة المدنيــة لالحتــال ،بنهــب وســرقة المــال
العــام الفلســطيني ،مســتغلين عــدم وجــود شــفافية بالحقــوق
الماليــة للســلطة ،أو معرفــة دقيقــة بحجــم وحقيقيــة مــا يتــم
خصمــه لتســديد ديــون الكهربــاء والمــاء والصــرف الصحــي.
•اســتمرار بعــض التعيينــات والترقيــات فــي القطــاع العــام ،بالرغــم
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مــن قــرار الســيد الرئيــس القاضــي بوقفهــا مــن منطلــق الترشــيد
والتقشــف فــي النفقــات العامــة .كمــا اســتمرار التعيينــات فــي
الوظائــف العليــا والخاصــة دون احتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص ،ودون
نشــر إعالنــات التوظيــف واجــراء مســابقات ،ودون رقابــة مــن جهــة
مســتقلة لضمــان نزاهــة وشــفافية إجــراءات التوظيــف فــي كل
مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،واقتصــر دور ديــوان الموظفيــن
العــام فــي التعيينــات والترقيــات للفئــة العليــا والخاصــة فــي عــام
 2019كمــا فــي األعــوام الســابقة علــى تقديــم عــروض بيانــات
للموظفيــن المنــوي ترقيتهــم للفئــة العليــا (التــي تعــرض علــى
الديــوان) ،وبتنفيــذ قــرارات الرئيــس بشــأن تعيينــات وترقيــات هــذه
الفئــة.
•تشــير مراجعــة أوليــة ألهــداف اســتراتيجية إدارة المــال العــام
واإلجــراءات والمؤشــرات والمعاييــر المتعلقــة بهــا ،ان معظــم
األهــداف المطلــوب تحقيقهــا فــي إطــار هــذه االســتراتيجية لــم
تتحقــق حتــى عــام  ،2019وذلــك بعــد مضــي نصــف المــدة الزمنيــة
لالســتراتيجية .2022-2017
•عــدم الوضــوح فــي اعــان البيانــات المتعلقــة بالديــن العــام،
بمــا يشــمل إعــان المتأخــرات للقطــاع الخــاص ،وديــون صنــدوق
هيئــة التقاعــد ،وفقــا للحســابات التــي مــن المفتــرض االتفــاق
عليهــا لتســوية رســمية بيــن صنــدوق التقاعــد والخزينــة العامــة،
حيــث ســبق أن تــم اإلعــان مــن قبــل الحكومــة انهــا بصــدد تبنــي
سياســة تعتمــد تنفيــذ خطــة وطنيــة لســداد هــذا الديــن ،والتزامها
بالتحويــل شــهريا لحصــة مســاهمة الحكومــة ،إضافــة الــى حصــة
الموظــف وفقــا للقانــون.

المراجعة األولية ألهداف
استراتيجية إدارة المال العام
واإلجراءات والمؤشرات والمعايير
المتعلقة بها
معظم األهداف المطلوب تحقيقها
في إطار هذه االستراتيجية لم
تتحقق حتى عام

2019

وذلك بعد مضي
نصف المدة الزمنية
لالستراتيجية

2022-2017

•هنــاك شــكوك حــول حــاالت تحايــل بعــض االطــراف مــن العامليــن
فــي المؤسســات الدوليــة ومؤسســات االمــم المتحــدة ،للحصــول
علــى اإلعفــاءات الضريبيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون ،األمــر
الــذي يثيــر العديــد مــن األســئلة حــول مــدى نجاعــة السياســية
الضريبيــة فــي التعامــل مــع المؤسســات الدوليــة ،وحــول اشــكال
التحايــل للتهــرب مــن دفــع ضريبــة الدخــل ،مــن خــال اســتغالل
اإلعفــاءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون.

على مستوى التشريعات:
•حتــى العــام  2019لــم يتــم إصــدار قانــون خــاص لتنظيــم عمــل
صنــدوق االســتثمار الفلســطيني ،طبقـ ًا ألحــكام القانــون األساســي
وفقــا للمــادة  21منــه ،وهــو مــا أدى لوجــود إربــاك وتداخــل
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قانونــي فــي مرجعيــات عمــل الصنــدوق وهويتــه ،وكذلــك حــدود
المهــام والصالحيــات التــي تتمتــع بهــا هيئتــه العامــة ومجلــس
إدارتــه.

بالرغـــم مـــن مصادقـــة الرئيـــس
علـــى قـــرار بقانـــون الحمايـــة
والســـامة الطبيـــة إال ان القانـــون
وحت ــى تاري ــخ إع ــداد ه ــذا التقري ــر-
ل ــم يطب ــق نتيج ــة العت ــراض نقاب ــة
األطب ــاء علي ــه ،وممارس ــة الضغ ــوط
لوق ــف تنفي ــذه ،وتح ــت مب ــرر ع ــدم
اس ــتكمال االنظم ــة والبروتوك ــوالت
المطلوبـــة

•لــم يتــم اســتكمال اإلطــار التشــريعي الناظــم لعمــل الهيئــة العامة
للبتــرول ،او اســتكمال اإلطــار المؤسســاتي ،والفصــل مــا بيــن
االطــراف المؤسســاتية المســؤولة عــن اقــرار السياســة واألطــراف
المنفــذة لهــا ومراقبــة تطبيقهــا.
•عــدم إقــرار قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ،وقانــون
األرشــيف الوطنــي رغــم الوعــود المتكــررة مــن الحكومــات
المتعاقبــة بإصــدار هذيــن التشــريعين.
•لــم تنجــز الحكومــة فــي عــام  2019مــا وعــدت بــه مــن تطويــر
نظــام تأميــن صحــي الزامــي وشــامل وعــادل ،األمــر الــذي أدى الــى
اســتمرار اســتنزاف معظــم مــا يتــم تخصيصــه للقطــاع الصحــي،
فــي خدمــة وتســديد فواتيــر العجــز فــي موازنــة صنــدوق التاميــن
الصحــي مــن جهــة ،وعلــى حســاب احتياجــات تطويــر مؤسســات
الصحــة الحكوميــة ومستشــفياتها مــن جهــة أخــرى.
•بالرغــم مــن مصادقــة الرئيــس علــى القــرار بقانــون الحمايــة
والســامة الطبيــة بتاريــخ  2018/9/12لتحقيــق التــوازن بيــن مصالح
األطبــاء والمؤسســات الصحيــة مــن جهــة ومصالــح المرضــى مــن
جهــة أخــرى ،وتعزيــز المســاءلة والمحاســبة الطبيــة ،وتوفيــر
إجــراءات للتحقيــق فــي األخطــاء الطبيــة ،ومســاءلة المســؤولين
عنهــا مــن جهــة ثالثــة ،إال ان القانــون وحتــى تاريــخ إعــداد هــذا
التقريــر لــم يطبــق نتيجــة العتــراض نقابــة األطبــاء عليــه ،وممارســة
الضغــوط لوقــف تنفيــذه ،وتحــت مبــرر عــدم اســتكمال االنظمــة
والبروتوكــوالت المطلوبــة.
•علــى الرغــم مــن التطــورات الهامــة التــي رافقــت عمليــة اإلصــاح
فــي قطــاع األمــن ،وضبــط عمليــات الشــراء واإلنفــاق المالــي فــي
هــذا القطــاع ،إال أنــه مــا زال هنــاك ضعــف فــي بعــض مجــاالت
المنظومــة القانونيــة التــي تنظــم هــذا القطــاع ،مثــل :عــدم إقــرار
نظــام مالــي خــاص ،وعــدم إقــرار النظــام الــذي يحــدد المشــتريات
األمنيــة الحساســة المنصــوص عليهــا فــي القــرار بقانــون رقــم 8
لســنة  2014بشــأن الشــراء العــام ،كمــا لــم يتــم اســتكمال معظــم
اللوائــح التنفيذيــة للقوانيــن الناظمــة لألجهــزة األمنيــة الالزمــة
لتنظيــم شــؤون الخدمــة المتعلقــة بالتعيينــات والترقيــات ،والتــي
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تحــول دون تضخــم عــدد الضبــاط ،والتشــريعات الخاصــة بالقضــاء العســكري ،والتشــريعات الخاصــة بإجــراءات
محاكمــة العامليــن فــي األجهــزة األمنيــة.
•ال توجــد معاييــر مكتوبــة ومعتمــدة ومنشــورة تنظــم عمليــة اختيــار مقاعــد الحــج التــي يتــم اختيارهــا خــارج
إطــار القرعــة بمــا يضمــن العدالــة وتكافــؤ الفــرص واالنصــاف .إن التعليمــات اإلداريــة والماليــة بشــأن الحــج
والعمــرة لعــام  ،2014الصــادرة عــن وزيــر األوقــاف ،ال تشــمل كافــة الحــاالت التــي تنضــوي تحــت هــذا اإلطــار،
والتــي تشــمل أعضــاء البعثــة اإلداريــة التــي تشــكلها وزارة األوقــاف ،والبعثــات الطبيــة واإلعالميــة ،ومكرمــة
الرئيــس ومكرمــة رئيــس الــوزراء .كمــا أن هــذه التعليمــات ،وفــي هــذا الموضــوع تحديــدا ،فضفاضــة وقابلــة
للتفســيرات المختلفــة ،حيــث تفتــح البــاب واســعا أمــام االســتثناءات ،والتــي قــد تشــكل مدخــا للتجــاوزات
والواســطة والمحســوبية.
•بالرغــم مــن إصــدار مجلــس الــوزراء لنظــام قبــول الهدايــا فــي الوظيفــة العامــة ،إال أن هــذا النظــام لــم يحــدد
الســقف المقبــول للهدايــا العينيــة ،بحيــث يتــم رفــض أيــة هديــة عينيــة تزيــد قيمتهــا عــن الســقف المحــدد،
أســوة بالرفــض المطلــق للهديــة النقديــة ،كمــا لــم يتضمــن النــص صراحــة علــى تحويــل مــن يخالــف احكامــه
إلــى المســاءلة اإلداريــة ،أو إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد فــي حــال تبيــن انــه تلقــى هديــة نقديــة ،او لــم
يفصــح عــن الهديــة التــي تلقاهــا.

على مستوى التدابير واإلجراءات في مجال الشفافية
•بالرغــم مــن التطــور المتمثــل بقيــام مجلــس الــوزراء فــي ظــل حكومــة د .محمــد اشــتيه بنشــر عناوين القــرارات
الصــادرة عنــه ،مــن خــال منصــة الكترونيــة مخصصــة لذلــك ،بعــد ان كانــت الحكومــة الســابقة (الســابعة عشــر)
تحجــب قراراتهــا عــن الموقــع الرســمي لمجلــس الــوزراء ،إال انــه ال يتــم نشــر القــرارات بشــكل كامــل ،وكذلــك
لــم يتــم إعــادة نشــر األرشــيف الســابق للحكومــات الســابقة.
•ال زالــت وزارة الماليــة ال تلتــزم بإصــدار الحســاب الختامــي وفقــا للمــددة الزمنيــة القانونيــة (اصــدار الحســاب
الختامــي بحــد أقصــى ســنه مــن الســنة الماليــة المنتهيــة ،حيــث اصــدرت وزارة الماليــة الحســاب الختامــي للعــام
 2013فــي العــام .2019
•لــم يســتطع الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة رصــد أيــة بيانــات ماليــة حــول الموازنــة التــي
تديرهــا الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة ،رغــم مخاطبــة المســؤولين حــول ذلــك ،األمــر الــذي اعــاق عمــل
المختصيــن مــن الفريــق األهلــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي والباحثيــن فــي تحليــل البيانــات وتقديــم التوصيات
بشــأنها ،وبشــكل خــاص البيانــات المتعلقــة باإليــرادات التقديريــة لعــام .2019
•لــم يجــر خــال العــام  2019تنظيــم وتصنيــف للســجالت العامــة االداريــة لجميــع الــوزارات والمؤسســات،
تمهيــدا ألرشــفتها الكترونيــا ،كخطــوة ضروريــة للتوجــه نحــو الحكومــة االلكترونيــة.
•ال زال الغمــوض يكتنــف طبيعــة مشــاركة الجانــب الفلســطيني فــي منتــدى غــاز شــرق المتوســط الــذي أعلــن
عنــه ،والــذي يضــم مصــر وإســرائيل واليونــان وقبــرص وإيطاليــا واألردن وفلســطين؛ فلــم يصــدر أي اعــان رســمي
بهــذا الشــأن مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية او صنــدوق االســتثمار او ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة،
حيــث يجــري تنفيــذ كل ذلــك فــي ظــل اســتمرار عــدم النشــر للمعلومــات ذات الصلــة او طبيعــة مشــاركة الجانــب
الفلســطيني فــي المنتــدى ،او حــول الحقــوق الفلســطينية فــي غــاز المتوســط وااللتزامــات المترتبــة الحقــا
علــى الفلســطينيين مــن توقيــع تلــك االتفاقيــات ،وهــو مــا ينطبــق علــى االتفاقيــات والتفاهمــات التــي جــرى
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التوصــل اليهــا فــي قطــاع الكهربــاء ،بيــن الجانــب الفلســطيني واالحتــال االســرائيلي.
•اشــارت نتائــج مؤشــر الشــفافية فــي الهيئــات المحليــة إلــى أن معظــم الهيئــات المحليــة خاصــة المصنفــة C
ليــس لديهــا سياســة معتمــدة للنشــر واإلفصــاح ،وان غالبيــة عمليــات النشــر واإلفصــاح تتــم دون االعتمــاد علــى
دليــل إجــراءات يتضمــن آليــات واضحــة وممأسســة؛ فغالبيــة الهيئــات المحليــة ال تعتمــد علــى نظــم موحــدة
لتوفيــر المعلومــات والبيانــات ،وتتفــاوت قــدرة توفيرهــا حســب حجمهــا ،وحســب قــدرات طاقمهــا وأحيانــا
النمــط القيــادي ،ودرجــة وعــي المســؤولين والتزامهــم بمعاييــر الشــفافية .تنشــر بعــض الهيئــات المحليــة
معلومــات تقليديــة عــن الهيئــة المحليــة فقــط ،مثــل أســماء أعضــاء المجلــس وآليــات التواصــل معهــم
ونشــاطات وفعاليــات وأمــور ذات طابــع إعالمــي فقــط.
•اســتمر خــال العــام  2019توزيــع مســاعدات نقديــة وعينيــة مــن قبــل عــدد مــن الجهــات الرســمية خــارج إطــار
البوابــة الموحــدة للمســاعدات االجتماعيــة ،وهــو مــا يعــد مخالفــة لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( ،)136والــذي
يقضــي باعتمــاد البوابــة الموحــدة للمســاعدات االجتماعيــة ،كقنــاة تمــرّ مــن خاللهــا كافــة المســاعدات
االجتماعيــة.
•برغــم التطــور الحاصــل علــى منظومــة الشــراء العــام ،إال أن هنــاك بعــض التحديــات التــي واجهــت المجلــس
االعلــى لسياســات الشــراء العــام ،مثــل :عــدم وضــوح العالقــة بيــن المجلــس واألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء
فيمــا يخــص طلبــات االســتثناءات للشــراء المباشــر مــن قبــل بعــض الجهــات فــي الحــاالت التــي تقــع فــي نطــاق
نــص المــادة  28مــن القــرار بقانــون رقــم  8لســنة  2014بشــأن الشــراء العــام ،حيــث صــدر عــن الحكومــة عــدد
مــن القــرارات المتعلقــة بالشــراء المباشــر دون إبــاغ المجلــس بصفتــه الجهــة الرســمية المكلفــة بمتابعــة
العطــاءات ،او توضيــح تفاصيــل تلــك القــرارات.
•لوحــظ وجــود تفــاوت واضــح فــي محتــوى ومضمــون التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن المؤسســات العامــة ،اذ
ان بعضهــا ذو محتــوى جــديّ ،ويتضمــن معلومــات مفيــدة وهامـ ّ
ـة للمواطــن والمســؤولين ،وبعضهــا تقاريــر
شــكلية وتقليديــة ألغــراض بروتوكوليــة ،كذلــك وجــود تفــاوت كبيــر فــي مواعيــد اصدارهــا ونشــرها االمــر
الــذي يمــس بدورهــا فــي تحقيــق المســاءلة.

على صعيد المساءلة
•علــى الرغــم مــن اصدار الســيد الرئيــس قــرارا بتاريــخ  2019/8/19ينص على إلــزام رئيس وأعضاء الحكومة الســابعة
عشــرة ،بإعــادة المبالــغ التــي كانــوا قــد تقاضوهــا برفــع رواتبهــم بشــكل مخالــف للقانــون ،ودون وجه حــق ،وبدل
اإليجــار لمــن تقاضــاه ولديــه بيــت فــي رام اهلل ،اال انــه حتــى تاريخــه ال توجــد اي معلومة رســمية تؤكد اعــادة جميع
الــوزراء للمبالــغ التــي حصلــوا عليها تنفيــذا لقرار الســيد الرئيس.
•مــا زالــت عمليــة إدارة الشــكاوى الحكوميــة تقليديــة ،حيــث يقتصــر التقريــر علــى كونــه تقريــرا إحصائيــا ال
يوضــح كيفيــة معالجــة الشــكوى ،ومــدى رضــى المشــتكين عــن الحــل الــذي تــم بموجبــه معالجــة الشــكوى،
ومواطــن الضعــف التــي تحتــاج الــى تقديــم مقترحــات لتالفــي تكــرار الشــكاوى حولها فــي المؤسســات العامة؛
فالغــرض االساســي مــن وجــود نظــام موحــد للشــكاوى الحكوميــة هو تســهيل عمليــة الرقابــة عليهــا وكيفية
ادارتهــا مــن مختلــف المؤسســات ،وتقديــم اســتخالصات بشــأنها .إن التقييــم الحقيقــي للشــكاوى يكمــن فــي
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مــدى التعامــل الجــدي مــع شــكاوى المواطنيــن ،مــن خــال فتــح المجــال لدراســة الشــكاوى وكيفيــة معالجتهــا
وإغالقهــا ،وليــس بإعطــاء رقــم حــول عــدد مــا تــم معالجتــه ومــا تــم إغالقــه فقــط.
•عــدم تشــكيل الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت رغــم إقــرار قانونهــا منــذ العــام  2009االمــر
الــذي أثــر علــى فعاليــة المســاءلة لشــركات قطــاع االتصــاالت ،وفعاليــة ضمــان المنافســة العادلــة بيــن الجهــات
المقدمــة للخدمــة ،مــا أدى لضعــف آليــات الرقابــة والمســاءلة والتدقيــق علــى الشــركات ،وخالــف قواعــد
اإلدارة الرشــيدة لهــذا القطــاع ،كمــا هــو مقــرر ومعتمــد مــن قبــل المعاييــر والتجــارب الدوليــة.

على صعيد تعزيز النزاهة
•اســتمر فــي العــام  2019تراجــع واقــع النزاهــة واســتقالل القضــاء ،كان أبرزهــا اســتمرار تدخــل بعــض أفراد الســلطة
التنفيذيــة فــي أعمــال الســلطة القضائيــة ،وفــي الشــأن القضائــي ،حيــث اســتمر التدخل في تعييــن رؤســاء المحكمة
العليــا دون تنســيب قضائــي وعلــى نحــو مخالــف للقانــون ،األمــر الــذي عمــق االزمــة البنيويــة فــي الجســم القضائــي،
ونشــوء صراعــات بيــن أطــراف العدالــة ،جــزء منهــا اســتخدام ســلطة القضــاء لتصفيــة الحســابات ،وتحقيــق مصالــح
خاصة.
•اظهــرت دراســة قــام بهــا ائتــاف امــان حــول هيئــة الــزكاة فــي قطــاع غــزة ،عــدم اعتمــاد الهيئــة لمعاييــر خاصــة
لتصنيــف المســتفيدين مــن الــزكاة واختيارهــم ،وضعــف آليــات المســاءلة فــي عمــل الهيئة ،وعــدم فعاليــة الجهات
الرقابيــة علــى أعمــال الهيئة وضعف الشــفافية فيمــا يتعلق بإيــرادات الهيئة ونفقاتها ،وعدم قدرة المســتفيدين
علــى الوصــول للبيانــات والمعلومــات حــول شــروط االختيــار او المعلومــات الماليــة ،وعــدم وجــود تعليمــات تتعلــق
بمنــع تضــارب المصالــح ،وعــدم اعتمــاد مدونــة ســلوك خاصــة بالعامليــن فــي الهيئة.

التوصيات
هنــاك ضــرورة لمعالجــة التحديــات التــي اشــار لهــا التقريــر مــن أجــل تعزيــز نزاهــة الحكــم ،بشــكل خــاص لتعزيــز
مســاءلة الحكومــة للســلطة التنفيذيــة والمؤسســات العامــة ،وتصويــب الخلــل الناتــج عــن عــدم الفصــل بيــن الســلطات
وفــق القانــون األساســي ،واجــراء االنتخابــات العامــة التشــريعية والرئاســية فــي االراضــي الفلســطينية كافــة بمــا
فيهــا القــدس .وعليــه فــإن بائتــاف امــان يعتقــد أن إصــدار المرســوم الرئاســي الــذي يحــدد موعــدا إلجــراء االنتخابــات
سيســاهم فــي اإلســراع بإنهــاء االنقســام الداخلــي الفلســطيني ،وتوحيــد الجهــود لدعــم اســتراتيجية وطنيــة موحــدة
وشــاملة لمواجهــة التهديــدات المصيريــة التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني ،ومشــروعه الوطنــي ولضمــان تحقيــق
الهزيمــة بالمشــروع األمريكــي اإلســرائيلي لتصفيــة القضيــة الفلســطينية ،الــذي يســتهدف اســتمرار انفصــال قطــاع
غــزة عــن الضفــة ،وتهويــد وضــم القــدس واالغــوار ومناطــق أخــرى مــن الضفــة .وعليــه يطالــب ائتــاف امــان الحكومة
األخــذ بالتوصيــات التاليــة:

أوال :على مستوى السياسات:
•اتخــاذ المزيــد مــن الخطــوات لالنفتــاح علــى المجتمــع ،وإشــراك ممثليــه فــي بلــورة القــرارات العامــة لتعزيــز
ثقــة المواطنيــن بالحكومــة وقراراتهــا ،خاصــة فــي ظــل المرحلــة الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد.
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•متابعــة تنفيــذ مــا ورد فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة  2022-2017مــن توجهــات عامــة تتعلــق بــإدارة المــال
العــام ،وترشــيد النفقــات ،ومراجعــة الخطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة ،علــى ضــوء المســتجدات واالحتياجــات
األساســية ،والتــي يجــب المحافظــة علــى مــا ورد فيهــا مــن مبــادئ تتعلــق بتعزيــز المســاءلة والشــفافية
الــواردة فــي السياســتين التاســعة والعاشــرة مــن االجنــدة.
• ضــرورة اعتمــاد الحكومــة بشــكل فعلــي تنفيــذ الخطــة الوطنيــة عبــر القطاعيــة لمكافحــة الفســاد ،مــن أجــل
بنــاء منظومــة نزاهــة ومكافحــة فســاد منيعــة ووقائيــة ،حتــى ال يســتمر االعتقــاد بــأن ملــف مكافحــة الفســاد
منــاط فقــط بهيئــة مكافحــة الفســاد ،وذلــك لضمــان تنفيــذ توجهــات الحكومــة بهــذا الشــأن ،كمــا وردت فــي
أجنــدة السياســات الوطنيــة.
•ضــرورة أن تبــادر الحكومــة لتحديــد سياســتها وتعليماتهــا بشــأن تصنيــف الملفات اإلداريــة ،باعتبارهــا معلومات
وملفــات عامــة ،وتحديــد مــا هــو ســري منهــا ،ومــا يجــب نشــره علــى مواقعهــا االلكترونية.
•ضرورة استعجال الحكومة الستكمال أدوات وإجراءات انجاز الحكومة االلكترونية.
•متابعــة اعتمــاد سياســة حازمــة لتدقيــق وتحديــد الحســابات المتعلقــة بديــون الكهربــاء والميــاه ،والتحويــات
الطبيــة مــع الجانــب اإلســرائيلي.
•يؤكــد االئتــاف علــى توصياتــه الســابقة بضــرورة اقــرار ونشــر خطــة للترشــيد والتقشــف لإلنفــاق العــام مــع
األخــذ باالعتبــار التوزيــع العــادل للمــوارد المحــددة واألعبــاء وإعطــاء األولويــة لقطــاع الصحــة ،وللبرامــج
الداعمــة للفقــراء والفئــات المهمشــة والمعــوزة.
•وقــف التعيينــات العامــة (المدنيــة واألمنيــة) فــي القطــاع العــام ،وفــي الحــاالت الضروريــة واالحتياجــات التــي
يفرضهــا الواقــع ،وضمــان االلتــزام بإجــراءات المنافســة علــى الشــواغر الوظيفيــة .ويبــرز فــي هــذا المجــال
أهميــة انشــاء (لجنــة الرقابــة علــى نزاهــة الوظائــف العامــة) لتفــادي تبــوؤ مســؤولين غيــر مناســبين مــن حيــث
الكفــاءة والجــدارة لهــذه الوظائــف .وتبنــي سياســة حازمــة وملزمــة لمنــع تســيس الوظيفــة العامــة ،وتفعيــل
دور أجهــزة الرقابــة ،بمــا فيهــا ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة لمســاءلة أي مســؤول يســتخدم الوظيفــة
العامــة ألغــراض سياســية فئويــة ،او لتصفيــة حســابات شــخصية.
•ضرورة التزام وزارة المالية بـ:
 تنفيــذ مــا تعهــدت بــه فــي اســتراتيجية ادارة المــال العــام  2022-2017فيمــا يتعلــق بمعاييــر النزاهــةوالشــفافية والمســاءلة فــي ادارة المــال العــام.
 ضرورة االنتهاء من إعداد ونشر الحسابات الختامية للسنوات المالية  2018-2014تنفيذا للقانون. ضرورة إعالن البيانات الكاملة والتفصيلية المتعلقة بالدين العام. تحديــد ديــون صنــدوق هيئــة التقاعــد العــام واتخــاذ اجــراءات ملزمة بعدم المســاس بأمــوال تقاعــد الموظفين،والمحافظــة علــى تحويــل مــا يتــم اقتطاعــه مــن رواتــب الموظفين لهــذا الغرض.
 اهميــة فتــح نقــاش مــع األمــم المتحــدة حول المشــاريع التــي تمولهــا دول مانحة للشــعب الفلســطيني ،ومدىانطبــاق اإلعفــاءات الضريبيــة علــى الموظفيــن العاملين فيها.
•مطالبــة الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة بالكشــف عــن البيانــات الماليــة المتعلقــة بــإدارة المــال العــام فــي
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القطــاع واالفصــاح عنهــا.
•اعــادة النظــر فــي نظــام التقاعــد الخــاص بشــاغلي المناصــب السياســية ،لمــا يتضمنــه مــن مســاس بالعدالــة
والمســاواة فــي حقــوق العامليــن فــي القطــاع العــام ،فضــا عــن األعبــاء الماليــة الكبيــرة التــي يفرضهــا علــى
الخزينــة العامــة ،وتماشــيا مــع التوجهــات الدوليــة نحــو وقــف هــذا النظــام ،واســتبداله بآليــات اخــرى لضمــان
الحقــوق الماليــة لشــاغلي المناصــب السياســية ،حيــث ينبغــي اعتمــاد مكافــأة لنهايــة الخدمــة ،او منــح مبلــغ
مقطــوع لفتــرة زمنيــة انتقاليــة ومحــددة.

ثانيا :على مستوى التشريعات:
•وضــع قانــون خــاص لتنظيــم عمــل صنــدوق االســتثمار الفلســطيني ،كصنــدوق ســياديّ وفقــا لمــا نــص عليــه
القانــون االساســي.
•التأكيد على توصيات ائتالف أمان السابقة بضرورة إقرار قانون الهيئة العامة للبترول.
•اقــرار قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ،والــذي يتضمــن واجبــات المســؤولين والموظفيــن العاميــن
فــي تقديــم المعلومــات العامــة للمواطنيــن.
•إقرار قانون األرشيف الوطني.
•اعتمــاد قانــون بشــأن المحافظيــن ،يحــدد شــروط تعيينهــم وفــق أســس مــن الكفــاءة والخبــرة ،ويوضــح
مهامهــم وحــدود صالحياتهــم وآليــات مســاءلتهم.
•اعــداد واصــدار نظــام تاميــن صحــي الزامــي شــامل وعــادل وشــامل لكافــة المواطنيــن (نظــام التكافــل) ،يأخــذ
بعيــن االعتبــار الفئــات الفقيــرة والمهمشــة ،لوقــف اســتنزاف مخصصــات القطــاع الصحــي فــي تســديد فواتيــر
موازنــة صنــدوق التأميــن الصحــي.
•االلتــزام بتفعيــل القــرار بقانــون الحمايــة والســامة الطبيــة والصحيــة ،واإلســراع بوضــع اللوائــح التنفيذيــة
والبروتوكــوالت المتعلقــة بــه؛ فعــدم تنفيــذ القانــون يعــد مخالفــة قانونيــة وتعطيــا ألحــد اشــكال المســاءلة.
•اصــدار النظــام الــذي يحــدد المشــتريات األمنيــة الحساســة المنصــوص عليهــا فــي القــرار بقانــون رقــم  8لســنة
 2014بشــأن الشــراء العــام.
•إقرار نظام مالي خاص بالمؤسسة األمنية ونشر الالئحة المالية االستثنائية الصادرة عن رئيس الوزراء.
•إصــدار اللوائــح التنفيذيــة التــي يتضمنهــا قانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن مــن أجــل تطبيــق الضوابــط
والشــروط التــي تتعلــق بالتعيينــات والترقيــات الخاصــة بقطــاع األمــن ،والتــي تحــول دون تضخــم عــدد الضبــاط
فــي األجهــزة االمنيــة مقارنــة بعــدد الجنــود.
•وضــع نظــام خــاص يحــدد معاييــر واضحــة لقرعــة اختيــار المقاعــد المخصصــة للحــج مــن المواطنيــن المســجلين،
وكذلــك المقاعــد المخصصــة للبعثــات اإلداريــة والفنيــة المرافقــة ،ووقــف االســتثناءات القائمــة فــي هــذا
المجــال.
•تطويــر نظــام قبــول الهدايــا فــي الوظيفــة العامــة ،بشــكل يمكــن معــه التمييــز فــي النظــام بشــكل واضــح
ومحــدد بيــن مــا هــو جائــز كهدايــا ومــا هــو مرفــوض مطلقــا ،وان يحــدد النظــام الســقف المقبــول للهدايــا
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العينيــة .وان يتــم اعتبــار ايــة هديــة عينيــة تزيــد قيمتهــا عــن الســقف المحــدد كالهديــة النقديــة التــي يجــب
رفضهــا ،مــع التشــدد فــي حــال كانــت الهديــة مقدمــة لموظــف مــن الفئــة العليــا او الفئــة الخاصــة ،بتحويــل
مــن يخالــف احــكام هــذا النظــام الــى هيئــة مكافحــة الفســاد ،فــي حــال تبيــن انــه تلقــى هديــة نقديــة او لــم
يفصــح عــن الهديــة التــي تلقاهــا.
•يــرى االئتــاف ان تمنــح هيئــة مكافحــة الفســاد الصالحيــة التقديريــة والحــق فــي تقديــم الحمايــة ،لــكل مــن
يثبــت انــه بلــغ عــن شــبهات فســاد وفــق االصــول وتعــرض لتهديــد او عمــل انتقامــي جــراء هــذا اإلبــاغ ،حتــى
إن لــم يتقــدم بطلــب حمايــة رســمي الــى الهيئــة.
•تجريــم أفعــال الفســاد فــي القطــاع الخــاص فــي قانــون مكافحــة الفســاد (الشــركات المســاهمة العامــة
والشــركات التــي تديــر مرافــق عامــة).

ثالثا :على مستوى التدابير واالجراءات
•نشــر كافــة القــرارات الحكوميــة المتعلقــة بالشــأن العــام ،وبشــكل كامــل علــى الموقــع الرســمي لمجلــس
الــوزراء ،وعــدم االكتفــاء بنشــر عناويــن تلــك القــرارات فقــط ،وعلــى الحكومــة نشــر الوثائــق القانونيــة
والتنظيميــة والماليــة مــن تلقــاء نفســها ،وإتاحــة الفرصــة للجمهــور بالوصــول بيســر وســهولة ووقــت قصيــر،
ودون كلفــة ،الــى القــرارات الصــادرة واإلحصــاءات والعقــود العامــة ،وقصــر التقييــد علــى مــا يخــص األمــور
والبيانــات الشــخصية واالســرار التجاريــة ،والعالقــات الخارجيــة الســرية ،وأيــة معلومــات تضــرّ باألمــن القومــي.
•االســراع فــي اســتكمال نظــام األرشــفة االلكترونيــة لجميــع الملفــات فــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة،
كخطــوة اســتباقية ضروريــة إلقــرار قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ،وااللتــزام بتنفيــذه.
•قيــام الحكومــة بتحصيــل كافــة المبالــغ المتعلقــة بقضيــة رفــع رواتــب الــوزراء وبعــض رؤســاء الهيئــات العامة
غيــر الوزاريــة غيــر القانونيــة ،وكذلــك امتيــاز بــدل اإليجــار الــذي تلقــاه بعضهــم دون وجــه حــق ،تنفيــذا لقــرار
الرئيــس بإعــادة االمــوال التــي تلقاهــا هــؤالء المســؤولين دون وجــه حــق.
• ضــرورة اإلفصــاح عــن المعلومــات الحقيقيــة المتعلقــة بطبيعــة الــدور الفلســطيني فــي منتــدى غــاز شــرق
المتوســط ،وحقيقــة وطبيعــة مشــاركة فلســطين فــي المنتــدى والحقــوق وااللتزامــات الفلســطينية فــي هــذا
المجــال وذلــك درءا لإلشــاعات.
•نشــر االتفاقيــات والتفاهمــات التــي جــرى التوصــل اليهــا فــي قطــاع الكهربــاء ،بيــن االحتــال اإلســرائيلي وبيــن
شــركة كهربــاء القــدس.
•مطالبــة وزارة الحكــم المحلــي االهتمــام بالــدور الهــام الــذي تقــوم بــه الهيئــات المحليــة مــع المجتمــع،
االمــر الــذي يتطلــب تعزيــز قيــم الشــفافية فــي هيئــات الحكــم المحلــي ،خاصــة البلديــات المصنفــة  ،Cونشــر
المعلومــات المتعلقــة بالخدمــات والموازنــات علــى صفحاتهــا االلكترونيــة ،ورفــع وعــي اعضــاء مجالــس
الهيئــات المحليــة فيمــا يتعلــق بدورهــم فــي مســاءلة رئيــس الهيئــة المحليــة ،والمشــاركة فــي اتخــاذ
القــرارات الصــادرة عــن الهيئــات المحليــة.
•دعــم المبــادرات المحليــة والخارجيــة لتقديــم المســاعدات االجتماعيــة المســاندة للمحتاجيــن لهــا ،عبــر البوابــة
الموحــدة للمســاعدات االجتماعيــة ،لتجنــب أي تجــاوزات قــد تنشــأ فــي هــذا المجــال مــن قبــل بعــض الجهــات.
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•إبــاغ المجلــس األعلــى للشــراء العــام فيمــا يخــص طلبــات االســتثناءات للشــراء المباشــر بصفتــه الجهــة
الرســمية المكلفــة بمتابعــة العطــاءات ،ودراســة االســتثناءات فــي عمليــات الشــراء ،وفقــا لقانــون الشــراء
العــام ،ونشــر جميــع العطــاءات الخاصــة بالشــراء العــام علــى النافــذة الموحــدة للشــراء العــام.
•تطويــر نمــوذج توجيهــي موحــد للتقاريــر الرســمية التــي تصــدر عــن المؤسســات الوزاريــة وغيــر الوزاريــة
يتضمــن دليــل إجــراءات اعدادهــا ،ومــا يجــب ان تتضمنــه مــن إنجــازات وتحديــات ،لتنفيــذ خطــة عملهــا الســنوية،
ـاء عليهــا.
وتحديــد ومواعيــد نشــرها للتقاريــر وإجــراءات المتابعــة الالحقــة للتحديــات بنـ ً
•التعامــل مــع النظــام الموحــد للشــكاوى كآليــة للرقابــة مــن خــال فحــص مــدى التعامــل الجــدي مــع شــكاوى
المواطنيــن ،ومعالجتهــا وعــدم االكتفــاء فقــط بتقديــم إحصائيــات حــول عــدد الشــكاوى ومــا تــم معالجتــه
منهــا ،ومــا اغلــق دون فحــص كيفيــة معالجتهــا.
•اعتمــاد مفهــوم واضــح وشــامل للمســاءلة فــي المؤسســات العامــة ،بحيــث ال يقتصــر علــى تقديــم الشــكوى
الــى دوائــر مخصصــة الســتقبال الشــكاوى ،وانمــا باعتبارهــا واجــب المســؤولين عــن الوظائــف العامــة (ســواء
أكانــوا منتخبيــن أم معينيــن ،وزراء أم موظفيــن ومــن فــي حكمهــمّ) فــي تقديــم تقاريــر دوريــة حــول ســير
العمــل فــي المؤسســة أو الــوزارة ،بشــكل يتــم فيــه توضيــح قراراتهــم وتفســير سياســاتهم ،واالســتعداد
لتحمــل المســؤوليات المترتبــة علــى هــذه القــرارات ،وااللتــزام بتقديــم تقاريــر عــن ســير العمــل فــي
مؤسســتهم ،توضــح اإليجابيــات والســلبيات ،ومــدى النجــاح أو اإلخفــاق فــي تنفيــذ سياســاتهم فــي العمــل،
وكذلــك ضمــان اطــاع المواطنيــن علــى هــذه التقاريــر ،وعلــى تقاريــر أعمــال اإلدارات العامــة ،وتقاريــر أخــرى
مثــل مجلــس النــواب ،ومجلــس الــوزراء ،والــوزارات والمؤسســات العامــة الرســمية ،والمؤسســات غيــر الوزاريــة،
والمؤسســات األهليــة ،والشــركات التــي تديــر أو تقــدم خدمــة عامــة كالكهربــاء والميــاه واالتصاالت...الــخ.
•االلتــزام بإنشــاء الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت تنفيــذا للقانــون الصــادر عــام  ،2009وضمــان
قيــام رقابــة فعالــة علــى الشــركات التــي تقــدم خدمــة االتصــاالت للمواطنيــن.
•التأكيــد علــى توصيــات االئتــاف االهلــي إلصــاح القضــاء باحتــرام اجــراءات تعييــن رئيــس مجلــس القضــاء
األعلــى ،وباقــي الوظائــف القضائيــة ،وضــرورة الفصــل بيــن رئاســة مجلــس القضــاء األعلــى كمنصــب اداري
ورئيــس المحكمــة العليــا كمنصــب قضائــي ،واتاحــة المشــاركة المجتمعيــة فــي عضويــة مجلــس القضــاء
األعلــى ،وتعزيــز منظومــة النزاهــة فــي عمــل المجلــس وتشــكيل لجانــه ووحداتــه.
•تعزيــز دور الجهــات الرقابيــة كمراقــب الشــركات وهيئــة ســوق رأس المــال علــى شــركات القطــاع الخــاص التــي
تديــر مرفقــا عامــا وتقــدم خدمــات للجمهــور.
•ضــرورة اعتمــاد ونشــر معاييــر صــرف امــوال الــزكاة لمســتحقيها ،وتمكيــن الجهــات الرقابيــة مــن االطــاع علــى
الملفــات الخاصــة بهــا ونشــر المعلومــات حولهــا للجمهــور عبــر الصفحــات االلكترونيــة الرســمية.
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المقدمة

يلتـــزم ائتـــاف أمـــان بشـــكل تـــام
ف ــي منهجيت ــه؛ بدق ــة المعلوم ــات
وصحته ــا ،وبالحص ــول عليه ــا م ــن
مصـــادر موثوقـــة ،وباالســـتعداد
للمراجعـــة والتقييـــم فـــي حـــال
ظهـــور معطيـــات جديـــدة.

كم ــا يلت ــزم ائت ــاف أم ــان بمهني ــة
التحليــل الموضوعــي للوصــول إلــى
االســـتخالصات والتوصيـــات ،ويختـــار
الموقـــف والخيـــار المناســـب الـــذي
يتبنـــاه االئتـــاف بشـــكل مســـتقل
دون تدخـــات سياســـية أو حزبيـــة.
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للســنة الثانيــة عشــرة علــى التوالــي ،يســتمر االئتــاف مــن أجــل النزاهــة
والمســاءلة "أمــان" بإعــداد تقريــره الســنوي حــول تطــورات واقــع النزاهــة
ومكافحــة الفســاد فــي فلســطين ،الــذي يرصــد بيــن ثنايــاه التطــورات
اإليجابيــة والتحديات وأشــكال الفســاد وواقــع تجريم ومالحقة الفاســدين،
والجهــود الرســمية المبذولــة لمكافحــة الفســاد خــال العــام  ،2019دون
إغفــال البيئــة العامــة المحيطــة وتداعياتهــا علــى تلــك الجهــود .كمــا
ويتتبــع التقريــر الحوكمــة فــي إدارة المــال العــام وبشــكل خــاص شــفافية
إعــداد وإقــرار وتنفيــذ الموازنــة العامــة ،واوجــه اإلنفــاق وااليــرادات.
ويعتمــد التقريــر علــى منهجيــة علميــة لجمــع المعطيــات ذات العالقــة
مــن المصــادر المتنوعــة والمتوفــرة إضافــة إلــى نتائــج اســتطالع الــرأي
العــام الســنوي الــذي يعــده االئتــاف النطباعــات المواطنيــن فــي عــدد
مــن المجــاالت ذات العالقــة ،ونتائــج مقيــاس النزاهــة الــذي يحتــوي عــددا
واســعا مــن المؤشــرات والــذي يعــده أمــان كل عاميــن.
ويهــدف التقريــر إلــى ايصــال التوصيــات المحددة لصنـاّع القرار الفلســطيني
واألطــراف ذات العالقــة مــن أجــل مســاعدتهم فــي تبنــي إجــراءات وتدابيــر
لتحصيــن نظــام المناعــة ضــد الفســاد ،حيــث يعــد ذلــك مــن أهــم األهــداف
التــي يســعى هــذا التقريــر إلــى تحقيقهــا ،فضــا عــن زيــادة انخــراط
المناصريــن مــن مؤسســات المجتمــع فــي جهــود مكافحــة الفســاد ،ودرء
مخاطــره ،وحمايــة المــال العــام ،لدعــم برنامــج بنــاء مؤسســات فعالــة
لشــعبنا الفلســطيني الــذي يئــن تحــت االحتــال ،وإدراكا مــن ائتــاف أمــان
أن المشــروع الوطنــي فــي إنهــاء االحتــال وتقريــر المصيــر والعــودة
وإقامــة دولــة فلســطينية ديمقراطيــة ال يتعــارض مــع هــدف تعزيــز
النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،وأن النجــاح فــي هــذا المجــال يعــزز مــن ثقــة
المواطنيــن بالقيــادة والمؤسســات الحكوميــة ،ويعمــق اســتعدادهم
لتحمــل األعبــاء الناجمــة عــن هــذا التحــدي الرئيســي ،لذلــك يحــرص ائتــاف
أمــان علــى االســتمرار فــي اصــدار ونشــر هــذا التقريــر الســنوي.
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منهجية إعداد التقرير
أو ًال :رصد وجمع المعلومات ذات العالقة
يعتمــد ائتــاف أمــان فــي إعــداده لهــذا التقريــر علــى جمــع المعلومــات
والمعطيــات والبيانــات ذات العالقــة بالتطــورات الفلســطينية الخاصــة فــي
مجــال تعزيــز قيــم النزاهــة ،والعمــل بموجــب مبــادئ الشــفافية ،وتفعيــل
نظــم المســاءلة فــي المجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام والمؤسســات
العامــة بشــكل خــاص .كمــا يتــم رصــد وتقييــم واقــع الفســاد وجهــود
مكافحتــه مــن مصادرهــا المتعــددة ،ومــن أهمهــا:
•المعلومــات والمعطيــات ذات العالقــة التــي يتــم رصدهــا وتوثيقهــا
خــال العــام مــن قبــل وحــدة الرصــد والدراســات فــي ائتــاف امــان،
المتضمنــة فــي التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــات والمؤسســات
العامــة الرســمية ،وبشــكل خــاص قــرارات وإجــراءات مجلــس
الــوزراء ،والــوزارات ،وهيئــة مكافحــة الفســاد ،والقــرارات الصادرة
عــن نيابــة ومحكمــة جرائــم الفســاد ،والجهــاز المركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني ،وديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ،والهيئــة
المســتقلة لحقــوق اإلنســان ،وبعــض تقاريــر البنــك الدولــي الخاصــة
بفلســطين ،ومنظمــة الشــفافية الدوليــة.
•اســتخالصات وتوصيــات التقاريــر الخاصــة وأوراق العمــل التــي
يعدهــا ائتــاف امــان علــى مــدار العــام بواســطة باحثيــه ،ودوائــره
ووحداتــه المختلفــة ،إضافــة الــى نتائــج تحليــل بعــض القضايــا
الــواردة مــن المتوجهيــن لمركــز المناصــرة واالرشــاد القانونــي
فــي أمــان ،والــردود الــواردة عليهــا مــن جهــات االختصــاص ،وأبــرز
اســتخالصات أعمــال المنتديــات التشــاركية التــي يشــارك ائتــاف
أمــان فيهــا مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي.

قـــام ائتـــاف أمـــان خـــال العـــام
 2019بمراســـلة العديـــد مـــن
المؤسس ــة العام ــة الوزاري ــة وغي ــر
الوزاريــة ،لجمــع معلومــات وبيانــات
ذات عالقـــة بمحـــاور التقريـــر،
به ــدف الحص ــول عل ــى المعلوم ــات
مـــن مصادرهـــا وعبـــر القنـــوات
الرســـمية .وفـــي هـــذا المجـــال
يشـــكر ائتـــاف أمـــان المؤسســـات
والـــوزارات التـــي قدمـــت ردودا
علـــى هـــذه المراســـات.

•المعطيــات والمعلومــات التــي يتــم رصدهــا مــن خــال المقابــات
المباشــرة مــع المســؤولين ،والمــداوالت الموثقــة للفعاليــات
المختلفــة مــن ورش ومؤتمــرات وحــوارات ومناقشــات عامــة.
• المتغيــرات التــي يتــم قياســها فــي عــدد مــن المقاييــس الخاصــة
بمؤشــرات النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إدارة المــال
والشــأن العــام.
•المعطيــات واالســتخالصات الناتجــة عــن تحليــل نتائــج اســتطالع
الــرأي العــام الفلســطيني الــذي يعــده ائتــاف أمــان ســنويا حــول
واقــع الفســاد ومكافحتــه ،إضافــة الــى نتائــج اســتطالعات رأي
واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2019
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مراكــز البحــوث والدراســات الفلســطينية المتعلقــة بــرأي المواطــن
فــي الفســاد ومكافحتــه خــال العــام.

تحليل المعلومات
يتم تحليل المعلومات بشكل
مبني على أهداف التقرير

•القضايــا المثبتــة التــي تتضمنهــا تقاريــر الصحافــة االســتقصائية
حــول إســاءة اســتخدام الســلطة الممنوحــة لبعــض المســؤولين
عــن إدارة الشــأن العــام ،والتــي تثــار وتصبــح قضايــا رأي عــام فــي
اإلعــام ،فضــا عــن اســتخالصات بعــض التقاريــر االســتقصائية
التــي يعدهــا أمــان بالتعــاون مــع مؤسســات إعالميــة وصحفييــن،
وتخضــع هــذه المعلومــات جميعهــا لعمليــة تحقــق لمــدى دقتهــا
وموثوقيــة مصادرهــا مــن قبــل فريــق اعــداد التقريــر.

ثاني ًا :تحليل المعلومات
توثيق مخرجات اجتماعات فريق
التحليل في محاضر خاصة.
إعداد المسودة األولى
مراجعة وإبداء المالحظات
التفصيلية المكتوبة

ﻣﺮﺻﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﻣﺎ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺮﺻﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﺮﺍﻫﺔ
ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﻭﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﻩ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻨﺮﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ

ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻌﺾ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

مراجعة مستشار مجلس االدارة
لشؤون مكافحة الفساد

ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ

ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ

ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ

ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ

االستعانة بخبراء خارجيين
بعد المراجعة يرفع المدير التنفيذي
التقرير إلى مجلس اإلدارة
تدقيق التقرير لغويا

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻮﺭﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻣﺎﻥ
ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ
ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ

•يتــم تحليــل المعلومــات بشــكل مبنــي علــى أهــداف التقريــر،
للوصــول إلــى اســتنتاجات مدعمــة بحقائــق وليــس مجــرد
انطباعــات.
•يتم تحليل المعلومات كميا وكيفيا من قبل فريق التحليل.
• يتــم توثيــق مخرجــات اجتماعــات فريــق التحليــل فــي محاضــر
خاصــة.
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• يتــم إعــداد المســودة األولــى مــن التقريــر باالســتناد الــى نتائــج
جمــع وتحليــل المعلومــات ،وتتكــرر طريقــة العمــل هــذه عنــد
إعــداد جميــع المســودات ،وصــوال الــى النســخة النهائيــة.
•يقــوم مستشــار مجلــس إدارة أمــان لشــؤون مكافحــة الفســاد
بالمراجعــة وإبــداء المالحظــات التفصيليــة المكتوبــة حولهــا خــال
جميــع مراحــل إعــداد التقريــر ،ويبــدي رأيــه ومالحظاتــه المكتوبــة
بخصوصهــا.
•يتــم االســتعانة بخبــراء خارجييــن ممــن لديهــم المعرفــة بواقــع
النزاهــة ومكافحــة الفســاد علــى المســتوى الوطنــي ،وتتــم
دعوتهــم للقــاء خــاص لمناقشــة مســودة التقريــر شــبه النهائــي
قبــل اقــراره مــن مجلــس إدارة امــان .ويتــم دعــوة اعضــاء ممثليــن
عــن مجلــس اإلدارة للمشــاركة فــي هــذه اللقــاءات.
•بعــد إتمــام عمليــات المراجعــة (الداخليــة والخارجيــة) ،يرفــع
المديــر التنفيــذي التقريــر إلــى مجلــس اإلدارة ،ويتــرك لمجلــس
اإلدارة قــرار مراجعتــه وإقــراره.
•يتــم تدقيــق التقريــر لغويــا ،لضمــان خلــوه مــن األخطــاء ،وســامة
الترتيــب والدقــة والســامة اللغويــة.

محتويات التقرير
يحتوي التقرير على خمسة أجزاء هي:
الجزء األول
واقــع منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي فلســطين ،والتطــورات
اإليجابيــة والتحديــات فــي العــام .2019
الجزء الثاني
واقع أشكال الفساد ومظاهره في العام .2019
الجزء الثالث
الحوكمة في إدارة المال العام في العام .2019
الجزء الرابع
قضايــا تحــت الضــوء ،يتنــاول بعــض القضايــا التي يعتقــد ائتالف أمــان ضرورة
تســليط الضــوء عليهــا ،لوضعهــا على أجندة الــرأي العام والمســؤولين.

يحتوي التقرير
على خمسة أجزاء هي
1
واقع منظومة النزاهة
ومكافحة الفساد في
فلسطين ،والتطورات
اإليجابية والتحديات في
العام 2019

2
واقع أشكال الفساد
ومظاهره في العام
2019

3
الحوكمة في إدارة
المال العام في العام
.2019

4
قضايا تحت الضوء،
يتناول بعض القضايا
التي يعتقد ائتالف أمان
ضرورة تسليط الضوء
عليها ،لوضعها على
أجندة الرأي العام
والمسؤولين.

5
أبرز التوصيات
العامة والخاصة.

الجزء الخامس
أبرز التوصيات العامة والخاصة.
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البيئــة العامــة المحيطــة بجهــود تعزيــز
النزاهــة ومكافحــة الفســاد

اســتمرار إجــراءات االحتالل التعســفية
المعيقة لبناء مؤسســات فلســطينية
فعالـــة واســـتيالئها علـــى المـــوارد
الطبيعيــة وقرصنتهــا ألموال الشــعب
الفلســـطيني وعـــدم شـــفافية
بياناتهــا ورفضها للتدقيق المســتقل
للحســـابات تعمـــق العجـــز واألزمـــة
المالي ــة ف ــي موازن ــة الحكوم ــة.

لــم يختلــف العــام  2019اختالفــا جوهريــا عــن العــام الماضــي  2018مــن
حيــث البيئــة العامــة المحيطــة بجهــود مكافحــة الفســاد فــي فلســطين،
والتــي كانــت معيقــة لتلــك الجهــود ،حيــث اســتمرت فــي هــذا العــام
إجــراءات االحتــال التعســفية المعيقــة لبنــاء مؤسســات فلســطينية فعّالة،
وكذلــك اســتمر األثــر الســلبي لالنقســام وغيــاب المجلــس التشــريعي
الفلســطيني ،واســتمرار تراجــع هيبــة وفعاليــة الســلطة القضائيــة االمــر
الــذي أتــاح للســيد الرئيــس حــل مجلــس القضــاء األعلــى وتشــكيل مجلــس
قضــاء أعلــى انتقالــي ،واســتمر ضعــف مؤشــرات األوضــاع االقتصاديــة
بعــد قيــام االحتــال االســرائيلي بقرصنــة أمــوال المقاصــة ،ورد الجانــب
الفلســطيني باالمتنــاع عــن تلقــي هــذه األمــوال منقوصــة لمــدة ثمانيــة
اشــهر ،كمــا قدمــت حكومــة د .رامــي الحمــد اهلل اســتقالتها وتشــكلت
حكومــة جديــدة برئاســة د .محمــد شــتية ،وهــي الحكومــة الثامنــة عشــر.
وفي ما يلي سنستعرض عناصر هذه البيئة العامة:

أثر االحتالل على بيئة النزاهة ومكافحة الفساد
بلغـــت قيمـــة األمـــوال التـــي
اقتطعته ــا إس ــرائيل م ــن المقاص ــة
خـــال الســـنوات الخمـــس األخيـــرة
نحـــو  3.5مليـــار دوالر.

•استمرار االحتالل في سياساته العدوانية
اســتمر االحتــال اإلســرائيلي فــي سياســاته العدوانيــة اليوميــة بحــق األرض
والشــعب الفلســطيني ،وكثــف المســتعمرون تحــت حمايــة جيــش االحتــال
االســرائيلي اعتداءاتهــم علــى المواطنيــن ،وقــد بلــغ عــدد المعتقليــن
فــي ســجون االحتــال ( )5500فلســطيني/ة حتــى نهايــة عــام 2019؛
مــن بينهــم ( )889طف ـ ً
ا ،و( )128مــن النســاء علــى األقــل 1.اضافــة الــى
االقتحامــات اليوميــة للمســجد األقصــى ،وعمليات هــدم منــازل المواطنين.
ونفــذ االحتــال العديــد مــن المشــاريع االســتيطانية فــي القــدس واألغــوار
الشــمالية .كمــا اســتمرت سياســة االســتيالء علــى االراضــي الفلســطينية.
•اســتمرار األزمــة الماليــة فــي موازنــة الحكومــة المتمثلــة بالعجز
الناجــم عــن القرصنــة االســرائيلية ألموال الشــعب الفلســطيني.
شــهد العــام  2019قيــام الحكومــة اإلســرائيلية تحديــدا منــذ شــهر شــباط
البــدء باقتطــاع جــزء مــن أمــوال المقاصــة الفلســطينية ،بادعــاء ان هــذه
 1ورقــة حقائــق صــادرة عــن مؤسســات األســرى وحقــوق اإلنســان (نــادي األســير الفلســطيني ،مؤسســة الضميــر
لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان ،هيئــة شــؤون األســرى والمحرّريــن) بتاريــخ .2019/12/30
http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement-2/2017-06-01-06-53-33/7673-5500-2019
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األمــوال تقدمهــا الحكومــة كمســتحقات ماليــة إلــى أســر األســرى فــي الســجون اإلســرائيلية .وكان حجــم المبلــغ
المقتطــع  502مليــون شــيكل مــن أمــوال الضرائــب المســتحقة لدولــة فلســطين ،وقــد تســبب القــرار
اإلســرائيلي المذكــور فــي ازمــة ماليــة اضطــرت معهــا الحكومــة الــى اعتمــاد موازنــة طارئــة 2خاصــة مــع اســتمرار
تراجــع حجــم المســاعدات الماليــة الخارجيــة المقدمــة لدولــة فلســطين .وتعهــدات رئيــس وزراء اســرائيل بنياميــن
نتنياهــو أثنــاء حملتــه االنتخابيــة بفــرض الســيادة اإلســرائيلية علــى أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة ،حيــث انعكســت
دعايــة االنتخابــات االســرائيلية علــى الواقــع الفلســطيني فكانــت قرصنــة االمــوال جــزءا منهــا ،وســاهمت الواليــات
المتحــدة األمريكيــة فــي دعــم اســرائيل وسياســاتها مــن خــال قطــع المســاعدات االمريكيــة عــن الشــعب الفلســطيني
3
وتبنــي المواقــف االســرائيلية.

كمــا اســتمر االحتــال االســرائيلي فــي حصــاره لقطــاع غــزة للعــام الثالــث عشــر علــى التوالــي ،بفــرض قيــود علــى
حركــة البضائــع والســلع والمواطنيــن والوقــود المخصــص لمحطــة توليــد الكهربــاء ،واســتمر خــروج مســيرات العــودة
أســبوعيا وتزايــدت األوضــاع األمنيــة تصعيــدا مــا انعكــس علــى زيــادة عــدد الشــهداء والجرحــى وذوي اإلعاقــة بيــن
ســكان القطــاع.
نتيجــة الزمــة المقاصــة أصــدر الرئيــس بتاريــخ  2019/3/25قــرار رقــم ( )26لســنة  2019بشــأن اعتمــاد موازنــة عــام
 2018للعــام  ،2019واإلنفــاق باعتمــادات شــهرية بنســبة  12/1لــكل شــهر مــن موازنــة الســنة الماليــة المنصرمــة.
 2تصريح رئيس الوزراء د .رامي الحمداهلل لتلفزيون فلسطين بتاريخ .2019/2/27
 3مؤتمر صحفي ألمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات حول وقف المساعدات االمريكية بتاريخ .2019/1/31
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ووقــف كافــة التعيينــات والترقيــات وشــراء واســتئجار المبانــي ،وشــراء
الســيارات وأيــة قــرارات يترتــب عليهــا نشــوء التزامــات ماليــة تتعــارض
وحالــة التقشــف ،لحيــن إقــرار قانــون الموازنــة العامــة االعتياديــة للســنة
الماليــة والــذي لــم يتــم اقــراره خــال عــام .2019

رصدت تقارير المركز
الفلسطيني للتنمية والحريات
االعالمية "مدى"

678

انتهاكا في

2019

شكلت االنتهاكات اإلسرائيلية منها

297
انتهاكا

•االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق االنسان والحريات العامة
اســتمرت حــاالت انتهــاك حقــوق االنســان والحريــات العامــة فــي االراضــي
الفلســطينية خــال العــام  2019مــن قبــل االحتــال االســرائيلي الــذي صعــد
مــن اجراءاتــه التعســفية بحــق الشــعب الفلســطيني ،وبــرزت ايضــا خــال
العــام  2019انتهــاكات شــركات وســائل التواصــل االجتماعــي (فيســبوك،
واتــس اب ،تويتــر) مــن خــال حظــر المحتــوى االعالمــي الفلســطيني.
فقــد رصــدت تقاريــر المركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة
"مــدى" نحــو  678انتهــاكا للحريــات االعالميــة فــي فلســطين خــال العــام
 ،2019شــكلت االنتهــاكات اإلســرائيلية  297انتهــاكا منهــا ،وكانــت فــي
معظمهــا انتهــاكات خطيــرة كالمــس بحيــاة الصحفييــن بإطــاق الرصــاص
الحــي والمطاطــي عليهــم ،ممــا ادى الــى اصابــة العديــد منهــم كفقــدان
الصحفــي معــاذ عمارنــة احــدى عينيــه بعيــار نــاري ،اضافــة الــى عمليــات
االعتقــال واالحتجــاز للصحفييــن واســتدعائهم للتحقيــق ومنعهــم مــن
تغطيــة األحــداث واغــاق مواقــع ومكاتــب صحفيــة.
وقامــت شــركات التواصــل االجتماعــي (فيســبوك ،واتــس اب ،تويتــر)
بنحــو  181انتهــاكا بحــق المحتــوى االعالمــي الفلســطيني خــال العــام
 2019وذلــك بإغــاق او حجــب او منــع نشــر لمواقــع وصفحــات لصحفييــن
فلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
كمــا اســتمر خالل العــام  2019اســتهداف المحتوى اإللكترونــي للصحفيين
الفلســطينيين مــن قبــل إســرائيل؛ فقــد حقــق أعلــى أرقــام االنتهــاكات،
حيــث تــم حجــب وإغــاق  250حســابا ،وتبــع ذلــك منــع الصحفييــن مــن
التغطيــة ،حيــث وقــع  92حالــة منــع ،كمــا إن  18صحفيــا مــا زالــوا رهــن
االعتقــال فــي ســجون االحتــال .اضافــة الــى حــاالت االقتحــام لمؤسســات
صحفيــة ومنــازل صحافييــن ،واالســتهداف بالغــاز المســيل للدمــوع،
4
والغرامــات الماليــة ،والمنــع مــن التنقــل والســفر.

4
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اســـتمرار شـــلل دور المجلـــس
التشــريعي وحلــه أبقــى المســاءلة
الرس ــمية للحكوم ــة الفلس ــطينية
الجدي ــدة ضعيف ــة وع ــزز م ــن دور
الســـلطة التنفيذيـــة وتفردهـــا
فـــي اعـــداد التشـــريعات واتـــاح
لبعـــض المتنفذيـــن اســـتخدام

أثر األوضاع الداخلية على بيئة النزاهة ومكافحة الفساد
شــهد العــام  2019تطــورات هامــة علــى البيئــة الداخليــة للنظــام
السياســي الفلســطيني لهــا تأثيــر علــى بيئــة نظــام النزاهة في فلســطيني
ومكافحــة الفســاد أهمهــا؛

الســـلطة ،بمـــا فيهـــا تشـــريعات،
لمصالـــح خاصـــة.

•حل المجلس التشريعي دون تحديد موعد لالنتخابات العامة
أعلــن الرئيــس محمــود عبــاس فــي أواخــر العــام  2018حــل المجلــس
التشــريعي (المعطــل منــذ  12عامــا) مســتندا الــى قــرار المحكمــة
الدســتورية الفلســطينية التــي دعــت الــى إجــراء االنتخابــات التشــريعية
خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــر القــرار فــي الجريــدة الرســمية 5 .وعبــر
الرئيــس عــن التزامــه بالدعــوة إلجــراء االنتخابــات العامــة فــي خطابــه أمــام
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بتاريــخ  6 .2019/9/26كمــا اســتمرت
كتلــة التغييــر واالصــاح (حمــاس) فــي قطــاع غــزة فــي عقــد جلســات
المجلــس التشــريعي ألعضائهــا.
•تشــكيل الحكومــة الثامنــة عشــرة فــي ظــل غيــاب مســاءلة
رســمية (مجلــس تشــريعي)
كلــف الرئيــس محمــود عبــاس بدايــة شــهر اذار مــن العــام 2019
عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح د .محمــد اشــتية بتشــكيل
 5الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية ،العدد ممتاز رقم 2018/12/23 ،19
 6رابط خطاب الرئيس https://www.youtube.com/watch?v=FZJ856VAeDo 2019/9/26
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الحكومــة الثامنــة عشــرة ،خلفــا لحكومــة د.رامــي الحمــداهلل ،وقــد صــدر قــرار بقانــون رقــم  12لســنة 2019
لمنــح الثقــة للحكومــة الجديــدة ،وتــم اعتمــاد تشــكيلها بمرســوم رقم  5لســنة  2019وضمــت  16وزيــرا جديدا،
مــع بقــاء  5وزراء ســابقين فــي مناصبهــم ،وشــاركت بعــض الفصائــل فيهــا ورفضــت فصائــل أخــرى المشــاركة
7
فــي هــذه الحكومــة.

مارســت الحكومــة أعمالهــا بعــد ان حلفــت اليميــن أمــام الســيد الرئيــس دون الحصــول علــى ثقــة المجلــس
التشــريعي وفقــا للقانــون األساســي بســبب حــل المجلــس.

•نمو واتساع سلطة العشائر كبديل عن سيادة القانون ومؤسسات الدولة
خــال العــام  2019بــرزت بعــض المظاهــر الملفتــة ،والتــي تؤشــر إلــى ضعــف ســيادة القانــون علــى ضــوء نمــو دور وتأثيــر
بعــض االتجاهــات الدينيــة المسيســة ،ونمــو ســلطة العشــائر المتحالفــة معهــا ،األمــر الــذي عجــل في اصــدار قــرار بقانون
 7العدد  154من الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ .2019/4/16
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بوقــف نفــاذ القــرار بقانون رقم  19لســنة  2016بشــأن الضمــان االجتماعي
وتعديالتــه ،مدعوميــن مــن متنفذيــن فــي القطــاع الخــاص بالرغــم مــن نص
القانــون علــى اســتمرار الحــوار بيــن جميــع الجهــات ذات العالقــة ،مــن أجــل
8
الوصــول لتوافــق وطنــي علــى أحــكام القانــون وموعد نفــاذه.
إن إنشــاء وإلغــاء مؤسســات عامــة وتراجــع دولــة فلســطين عــن قراراتهــا
تحــت الضغــوط المجتمعيــة والعشــائرية ،شــجعت البعــض علــى إنشــاء
ســلطة ونفــوذ مــن ممثلــي مؤسســات عشــائرية كبديــل عــن مؤسســات
الدولــة ،فقــد تداعــت عشــائر وعائــات فلســطينية وقــوى اخرى فــي الضفة
الــى الدعــوة إلســقاط اتفاقيــة ســيداو -اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة -تحــت مبــررات مخالفتهــا لنصــوص الشــريعة
اإلســامية ،رغــم توقيــع الدولــة علــى االتفاقيــة المذكــورة دون تحفــظ
منــذ  5ســنوات ،ولــم يتــم إثــارة الموضــوع فــي حينــه ،ولــم يختلــف الواقــع
فــي غــزة عنــه فــي الضفــة ،حيــث وافقــت بعــض العائــات فــي قطــاع
غــزة علــى اختيــار ممثليــن عنهــا (مجالــس عائليــة) فــي المجتمــع وذلــك
بتشــجيع مــن الســلطة القائمــة فــي غــزة ،كبديــل عــن إجــراء االنتخابــات
للهيئــات المحليــة ،والتــي تــم تعطيلهــا فــي قطــاع غــزة منــذ أكثــر مــن
عشــر ســنوات.

برغ ــم بع ــض التحس ــن والتوقع ــات
المتفائل ــة عن ــد تش ــكيل الحكوم ــة
الجديـــدة مـــا زال الـــرأي العـــام
الفلســـطيني متشـــائما

ان نمـــو واتســـاع ظاهـــرة ســـلطة
العشـــائر فـــي الضفـــة والقطـــاع
والقـــدس كبديـــل عـــن ســـلطة
القانـــون ،ومؤسســـات الدولـــة
ســـيضعف المؤسســـات الرســـمية
ويعمـــق أزمـــة الثقـــة بمؤسســـات
الدولـــة

وبالقـــوى

واالحـــزاب

السياســـية ،األمـــر الـــذي قـــد يتيـــح
المجـــال لظاهـــرة الشـــعبوية،
وانتشــار الحــركات المحليــة الفئويــة
والجهوي ــة وزي ــادة تعزي ــز انفص ــال
قطـــاع غـــزة عـــن الضفـــة.

صورة لدعوة عامة لألمانة العامة لعشائر القدس وردت في جريدة
القدس  2020/1/2ص4
 8الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية العدد  153الصادرة بتاريخ .2019/3/26
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•المؤشرات االقتصادية واالجتماعية

الناتج المحلي اإلجمالي

%0.7 %1.2
2019

2018

انخفاض معدل البطالة في
سوق العمل

%26.8 %26.0
2019

2018

حافــظ االقتصــاد الفلســطيني فــي العــام  2019علــى نســبة نمــو قريبــة
مــن العــام  2018اذ ارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة  %1.2مقارنــة
مــع العــام  2018الــذي ســجل  ،9 %0.7بالرغــم مــن احتجــاز امــوال المقاصــة
لنحــو  8أشــهر متتاليــة ،ومــا نتــج عنهــا مــن مشــاكل ســيولة وتراكــم فــي
المتأخــرات الحكوميــة ،واســتمرار تراجــع المنــح والمســاعدات الخارجيــة،
وخصوصــ ًا مــع انقطــاع المســاعدات األمريكيــة ســواء المخصــص منهــا
للحكومــة أو لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين /االونــروا
او للمؤسســات والمنظمــات األهليــة؛ إضافــة الــى اســتمرار االحتــال فــي
عــدم الســماح للفلســطينيين باســتغالل مواردهــم الطبيعيــة.
وتشــير التقديــرات إلــى اســتقرار إجمالــي عــدد العامليــن فــي ســوق العمل
فــي عــام  2019مقارنــة مــع عــام  ،2018فــي المقابــل تشــير التقديــرات
أن معــدل البطالــة انخفــض خــال العــام  2019إلــى حوالــي  %26مقارنــة
10
مــع  %26.8فــي عــام .2018
كمــا بلغــت نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة  %46مــن اجمالــي
القــوة البشــرية للذيــن أعمارهــم  15ســنة فأكثــر ،مــع انخفــاض ملمــوس
لنســبة مشــاركة المــرأة فــي قــوى العمــل والتــي بلغــت  %21كمــا بلغــت
نســبة الفقــر فــي فلســطين خــال العــام  ،2017نحــو  %29بواقــع %14
11
فــي الضفــة و %53فــي قطــاع غــزة.
اســتمرار وازديــاد عــدد العمــال الفلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة العاملين
فــي اســرائيل ســاعد فــي تقليــل الهجــرة ،فــي حيــن اســتمرت حــاالت
الهجــرة المحفوفــة بالمخاطــر والمــوت لعــدد مــن الشــباب مــن قطــاع
غــزة.

 9تقريــر مشــترك صــادر عــن ســلطة النقــد والجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني حــول اســتعراض أداء
االقتصــاد الفلســطيني للعــام  2019والتنبــؤات االقتصاديــة للعــام .2019/12/24 .2020
 10تقريــر مشــترك صــادر عــن ســلطة النقــد والجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني حــول اســتعراض اداء
االقتصــاد الفلســطيني للعــام  2019والتنبــؤات االقتصاديــة للعــام .2019/12/24 .2020
 11بيان صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  2019/7/11بمناسبة اليوم العالمي للسكان.
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اشــار اســتطالع رأي المواطنيــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه
فــي فلســطين تــم اجــراؤه فــي تمــوز  2019ان الــرأي العــام
الفلســطيني متشــائم وأن أهــم التحديــات التــي مــن الضــرورة
التصــدي لهــا هــي :االزمــة االقتصاديــة ،مكافحــة الفســاد ،االحتالل
واالنقســام ،حيــث اعتبــر  %27مــن المســتطلعة آرائهــم أن األولويــة
يجــب أن تكــون لمعالجــة تصاعــد األزمــات االقتصاديــة بينمــا اعتبــر
 %26انهــا مشــكلة الفســاد ،تلتهــا مشــاكل سياســات االحتــال
12
واســتمرار االنقســام بنســبة ( %22و )%15علــى التوالــي.
•حالة حقوق االنسان والحريات العامة

استطالع رأي المواطنين حول
واقع الفساد ومكافحته في
فلسطين

%27
األولوية يجب أن تكون لمعالجة
تصاعد األزمات االقتصادية

%26

اعتبرها انها مشكلة الفساد

 %22و %15
علــى الصعيــد الفلســطيني الداخلــي ،شــهد العــام  2019العديــد مــن
االنتهــاكات للحريــات العامــة مــن قبــل الســلطات الفلســطينية ،ســواء فــي
الضفــة الغربيــة أو مــن قبــل الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة ،فــي إطــار
التعســف فــي اســتخدام الســلطة مــا يهــدد منظومــة النزاهة فــي عملها.
وقــد بلغــت وفقــا لمركــز مــدى للحريــات اإلعالميــة مــا مجموعــه 200
انتهــاكا فــي الضفــة وقطــاع غــزة ،وتمثلــت هــذه االنتهــاكات باســتدعاء
واســتجواب واعتقــال واحيانــا تعذيــب لصحفييــن بســبب منشــوراتهم،13

مشاكل سياسات االحتالل
واستمرار االنقسام

 12انظــر :اســتطالع رأي المواطنيــن الفلســطينيين الســنوي حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي فلســطين
للعــام  ،2019ص .7
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2020/01/23/poll2019ar-1579764879.pdf
 13التقرير السنوي للعام  2019مركز مدى للحريات اإلعالمية صادر بتاريخ 2020/02/11
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كمــا جــرى فــي قطــاع غــزة خــال قمــع الســلطات هنــاك لحــراك "بدنــا
نعيــش" حيــث ســجلت معظــم االنتهــاكات للحريــات اإلعالميــة فــي قطــاع
غــزة فــي تلــك الفتــرة ( 72انتهــاكا) ،وامــا فــي الضفــة الغربيــة وبالرغــم
مــن االنخفــاض فــي حجــم االنتهــاكات المتعلقــة بالحريــات االعالميــة
فــي ظــل الحكومــة الثامنــة عشــرة مقارنــة مــع الحكومــة الســابقة ،إال
14
انــه جــرى حظــر وإغــاق نحــو  49موقعــا الكترونيــا مــن قبــل القضــاء.

عدد االنتهاكات التي تم
تسجيلها بحق الصحفيين في
قطاع غزة بلغت

160
انتهاكا
تضمنت

43

23

حالة اعتقال

اقتحام لمنازل
صحفيين

22

20

استدعاء
للتحقيق

حالة اعتداء
بالضرب

ووفقــا لتقريــر لجنــة الحريــات الصــادر عــن نقابــة الصحفييــن ،فقــد تــم
تســجيل  160انتهـ ً
ـاكا بحــق الصحفييــن فــي قطــاع غــزة تضمنــت  43حالــة
اعتقــال ،و 23اقتحامــا لمنــازل الصحفييــن ،و 22اســتدعاء للتحقيــق ،و20
15
حالــة اعتــداء بالضــرب.
كذلــك فقــد رصــدت التقاريــر الشــهرية للهيئــة المســتقلة لحقوق االنســان
خــال العــام  2019مجموعــة مــن االنتهــاكات لحقــوق االنســان فــي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،تمثلــت بنحــو  365شــكوى حــول التعذيــب
وســوء المعاملــة ،وأكثــر مــن  440شــكوى تتعلــق بانتهــاك الحــق فــي
إجــراءات قانونيــة ســليمة ،واحتجــاز دون توفــر ضمانــات محاكمــة عادلــة،
ونحــو  224شــكوى تتعلــق بالتوقيــف ألشــخاص علــى ذمــة المحافــظ ،و53
شــكوى حــول عــدم تنفيــذ او التأخيــر فــي تنفيــذ االحــكام القضائيــة ،و69
شــكوى حــول االعتــداء علــى حريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي.
وفــي الوقــت الــذي شــملت هــذه الشــكوى كل مــن الضفــة وغــزة وبشــكل
متقــارب ،فيمــا يتعلــق بشــكوى التعذيــب وانتهــاك الحــق فــي إجــراءات
المحاكمــة العادلــة ،وانتهــاك حريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي،
كانــت معظــم الشــكوى تتعلــق باالحتجــاز علــى ذمــة المحافــظ وعــدم
16
تنفيــذ او التأخيــر فــي تنفيــذ احــكام القضــاء فــي الضفــة الغربيــة.
و ّثــق تقريــر لمركــز الميــزان لحقــوق االنســان وقــوع ( )37انتهــاك ًا للحــق
فــي التجمــع الســلمي فــي قطــاع غــزة خــال الفتــرة التــي يغطيهــا ،كان
مــن بينهــا ( )34انتهــاك ًا تعرضــت لــه التجمعــات فــي أماكن مفتوحــة ،و()3
انتهــاكات لتجمعــات فــي أماكــن مغلقــة .ومــن بيــن االنتهــاكات ( )2منــع
مــن التنفيــذ ،و( )35فــضّ بالقــوة .وتســببت هــذه االنتهــاكات فــي إصابــة
( )10مــن المشــاركين فــي تلــك التجمعــات ،بينهــم ( )3أطفــال .باإلضافــة
إلــى اعتقــال ( )784مواطنــ ًا علــى خلفيــة المشــاركة فــي التجمعــات
17
الســلمية.
 14المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية "مدى" https://www.madacenter.org/
 15تقرير لجنة الحريات الصادر عن نقابة الصحافيين بتاريخ .2020/1/8
 16الهيئة المستقلة لحقوق االنسان "ديوان المظالم"https://www.ichr.ps/ ،
 17تقريــر نصــف ســنوي حــول حريــة الــرأي والتعبيــر والحــق فــي التجمــع الســلمي والحــق فــي عــدم التعــرض
لالعتقــال التعســفية 9/8/2019 http://www.mezan.org/post/29088
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يمكــن القــول إن تشــكيل الحكومــة الثامنــة عشــرة برئاســة د .محمــد اشــتية ومــا أعلنتــه مــن هــدف يتعلــق بتعزيــز
ثقــة المواطنيــن بالحكومــة ،أشــاع أمــ ً
ا بإحــداث تغييــر فــي سياســات الحكومــة الفلســطينية تجــاه مؤسســات
المجتمــع المدنــي ،باالنفتــاح والمشــاركة معهــا .كمــا أن الشــراكة بيــن هيئــة مكافحــة الفســاد ومنظمــات
المجتمــع المدنــي فــي اعــداد وصياغــة االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد تظهــر نوايــا لتحســين الجهــود
المشــتركة لتعزيــز النزاهــة فــي نظــام الحكــم ومكافحــة الفســاد .فــي المقابــل تشــير متابعــة ورصــد البيئــة
العامــة المحيطــة بجهــود مكافحــة الفســاد بــأن العــام  2019كان اســتمرارا للعــام الماضــي ،مــن حيــث تصاعد حالة
اإلحبــاط وانعــدام األمــل وقلــة الثقــة بالمؤسســات الرســمية فــي الشــارع الفلســطيني ،وترافــق ذلــك مــع اســتمرار
انســداد أفــق التســوية السياســية وصعوبــة األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة للمواطنيــن بســبب عدم انتظــام صرف
الرواتــب للموظفيــن العمومييــن ،الذيــن يشــكلون شــريحة كبيــرة وهامــة فــي المجتمــع الفلســطيني ،عــدا عــن
اســتمرار االنقســام وتراجــع الحالــة الديمقراطيــة نتيجــة لحــل المجلــس التشــريعي ،وتدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي
القضــاء ،اضافــة الــى تشــديد السياســات القمعيــة لالحتــال مــن توســع فــي التهويــد واالســتيطان وهــدم المنــازل.
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أو ًال :واقع منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة
في فلسطين للعام 2019
نزاهة الحكم

يســـعى ائتـــاف أمـــان لتطويـــر
تقاريـــره الســـنوية لشـــمل رصـــد
مرتكــزات نزاهة الحكــم باعتبارها
مرتكـــزًا اساســـيا لتحقيـــق
الديمقراطيـــة وبنـــاء نظـــام
سياســـي يلـــزم الجميـــع باتخـــاذ
القــرارات والسياســات والتشــريعات
للمصلحـــة العامـــة ويخضـــع مـــن
يخالـــف ذلـــك للمســـاءلة

تعــدّ نزاهــة الحكــم شــرطا اساســيا لتحقيــق الديمقراطيــة وبنــاء نظــام
وطنــي للنزاهــة ألي نظــام سياســي ،وهــو مــا يعنــي أن يقوم المســؤولون
عــن إدارة المراكــز والمرافــق العامــة باتخــاذ قراراتهــم لغايــات تحقيــق
الصالــح العــام ،وليــس لصالــح أيــة جهــة أخــرى (شــريحة أو جماعــة حاكمــة
أو حــزب حاكــم) .وتشــمل نزاهــة الحكــم مختلــف مجــاالت عمــل الدولــة
ومؤسســاتها باالســتناد إلــى اعتمــاد رســمي وعملــي لمبــدأ فصــل
الســلطات (مــن بــاب ان الســلطة المطلقــة مفســدة مطلقــة) ،واحتــرام
تبنــي الســلطات الثــاث قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة
فــي قراراتهــا وأعمالهــا ،وادارة المــال العــام بشــفافية وللصالــح العــام،
فــي ظــل وجــود أجهــزة رقابيــة مســتقلة وفعالــة يخضــع لرقابتهــا كل
العامليــن فــي المؤسســات العامــة ،بحيــث ال تمنــح أي مســؤول حصانــة
مــن الرقابــة والتدقيــق علــى أعمالــه ،فــي مجتمــع مدنــي ّ
ممكــن وقــادر
علــى ممارســة المســاءلة المجتمعيــة ،يتمتــع بإعــام حــر واســتقصائي،
يكشــف قضايــا الفســاد ،وإعــام رســمي يعبــر عــن رأي جميــع األطيــاف
ويعكــس حالــة التنــوع فــي المجتمــع .إن هــذه المبــادئ األساســية التــي
تضمــن نزاهــة الحكــم هــي التي تجنــب اســتغالل الســلطة إلقرار تشــريعات
او تبنــي سياســات او اتخــاذ إجــراءات لمصالــح خاصــة ،وكذلــك ال تتيــح
ألحــد اســتخدام الســلطة الممنوحــة لتعييــن مواليــن او أهــل الثقــة فــي
المواقــع العامــة فــي الدولــة وبشــكل خــاص فــي المؤسســات الرقابيــة.
وتعــدّ هــذه القواعــد ســلوكا عامــا لقادتهــا والمنتســبين ،لتكــون قــدوة
لآلخريــن.
لقــد ســعى ائتــاف أمــان فــي تقاريــره الســنوية الســابقة الــى إلقــاء
الضــوء علــى بعــض مرتكــزات نزاهــة الحكــم .لذلــك سنســتعرض فــي هــذا
التقريــر بشــكل أكثــر تركيــزا بعــض التحديــات التــي تواجــه نزاهــة الحكــم
فــي فلســطين .لقــد شــهد عــام  2019عــددا مــن التحديــات التــي واجهــت
ترســيخ مبــدأ فصــل الســلطات فــي الواقــع الفلســطيني ،حيــث ســاهم
االنقســام الداخلــي منــذ عــام  2007الــى جانــب أمــور أخــرى فــي تراجــع
اســتقرار هــذا المبــدأ فلســطينيا؛ فمــع تعطــل المجلــس التشــريعي منــذ
منتصــف عــام  2007والــذي انتهــى بحلــه فــي نهايــة عــام  2018إضافــة
الــى تأثيــر الســلطة التنفيذيــة على الســلطة القضائيــة وعلى اســتقالليتها،
وتوقــف إجــراء االنتخابــات العامــة حتــى تاريخــه ،بمــا افضــى الــى ســيطرة
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الســلطة التنفيذيــة علــى اتخــاذ القــرار فــي الشــأن العــام واحتــكاره .فغيــاب المجلــس التشــريعي الفلســطيني وتعطيــل
اجــراء االنتخابــات غيــب الســلطة األولــى للرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة ومتابعــة إدارتهــا للمــال العــام ،حيــث
اســتمرت الحكومــة فــي إعــداد الموازنــات العامــة وتنفيذهــا دون مناقشــتها او اعتمادهــا فــي المجلــس التشــريعي،
ودون رقابــة منــه علــى تنفيذهــا ،كمــا انفــردت الســلطة التنفيذيــة فــي ممارســة العمليــة التشــريعية التــي تعــدّ
الوظيفــة األساســية للســلطة التشــريعية .واســتمر عــدم اقــرار تشــريع عــام وشــمولي يعالــج منــع تضــارب المصالــح مــا
أتــاح التفــرد فــي اتخــاذ القــرارات العامــة فــي بعــض االحيــان لصالــح مجموعــة مــن األفــراد وليــس للصالــح العــام ،ممــا
أثــار بلبلــة فــي المجتمــع وأربــك حالــة الثقــة مــا أضعــف مــن نزاهــة الحكــم والتــي ســترد مفصلــة فــي إطــار كل قطــاع
مــن القطاعــات التــي يتناولهــا التقريــر الحقــا.
ضعــف نزاهــة الحكــم العامــل الرئيســي النتشــار الفســاد فــي منطقــة الشــرق األوســط وفقــا لنتائــج مؤشــر مــدركات
الفســاد للعام 2019
اظهــر مؤشــر مــدركات الفســاد للعــام  2019الــذي أصدرتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة ان هنــاك تقدمــا ضئيال في الســيطرة
علــى الفســاد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا.
ولكــن فــي المعــدل العــام لــم تحصــل العديــد مــن الــدول علــى عالمــة النجــاح ،حيــث بلــغ معــدل هــذه الــدول  .%34أمــا
فلســطين فلــم تــدرج علــى مؤشــر مــدركات الفســاد لهــذا العــام كونــه ال يتوفر لديهــا الحــد األدنى لمصــادر المعلومــات (3
مصــادر) المطلــوب توفرهــا فــي كل الــدول ليتــم إدراجهــا ضمــن المؤشــر.

الجدول أدناه يوضح عالمات الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
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وللحــد مــن الفســاد واســتعادة الثقــة فــي السياســة العامــة ،توصــي منظمــة الشــفافية الدوليــة الحكومــات بمــا
يلــي:
 تعزيز الضوابط والتوازنات وتشجيع الفصل المتوازن بين السلطات. بنــاء مؤسســات شــفافة وخاضعــة للمســاءلة ومحاســبة المخالفيــن ،ومنعهــم مــن اإلفــات مــن العقــاب،وعليهــا أيضــا إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة ،والســماح بانخــراط المواطنيــن ومشــاركتهم فــي صنــع القــرار.
 ضبط التمويل السياسي لمنع اإلفراط في المال ونفوذ السياسيين. معالجــة المعاملــة التفضيليــة (المحابــاة) لضمــان أن الموازنــات والخدمــات العامــة ال تدفعهــا الروابــطالشــخصية أو المنحــازة للمصالــح الخاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة.
 معالجة تضارب المصالح و"األبواب الدوارة". تنظيم أنشطة الضغط عبر تشجيع وتسهيل الوصول المفتوح والهادف الى عملية صنع القرار. تعزيز النزاهة االنتخابية ومنع الحمالت المضللة ومعاقبة القائمين بها. -تمكين المواطنين وحماية الناشطين والصحفيين والمبلغين عن الفساد.
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أظهــرت عمليــة الرصــد والمتابعــة لواقــع منظومة النزاهة والشــفافية والمســاءلة في إدارة الشــأن العام الفلســطيني
خــال العــام  2019بعــض التحســن والتقــدم فــي بعــض القطاعــات والمجــاالت ،مقابــل اســتمرار التراجــع والتحديــات
فــي مجــاالت أخــرى .وقــد أظهــرت معطيــات ونتائــج التقاريــر الخاصــة التــي أعدهــا ائتــاف أمــان ،والمعلومــات التــي
تــم جمعهــا مــن القطــاع العــام بفرعيــه المدنــي واألمنــي حــول التطــورات والتحديــات التــي طــرأت فــي مجــال تعزيــز
النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي عــام  2019أن هنــاك تقدمــا قــد طــرأ فــي هــذا المجــال• .
وبالرغــم ممــا أشــار لــه تقريــر األداء الحكومــي األول للعــام - 2019الــذي صــدر عــن الحكومــة بعــد  100يــوم مــن
تكليفهــا -مــن أن أحــد محــاور عملهــا يتعلــق بصــون الحريــات العامــة وتعزيــز الشــفافية والثقــة بيــن المواطــن
والحكومــة ،وإصــاح وتطويــر القوانيــن واألنظمــة واإلجــراءات ،التــي تعــزز قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم
المســاءلة فــي المؤسســات الحكوميــة ،إال أن التقريــر المذكــور لــم يظهــر التطــور الــذي حــدث علــى األطــر القانونيــة
لبعــض القطاعــات ،او إنشــاء أجســام تنظيميــة رقابيــة لقطاعــات أخــرى ،او الــى إنجــاز ترتيبــات وبروتوكــوالت لتطبيــق
قوانيــن مضــى علــى إصدارهــا وقــت طويــل ،كقانــون الســامة الطبيــة وغيرهــا مــن التحديــات التــي تواجــه الحكومــة
والمؤسســات العامــة فــي تنفيــذ خططهــا.

• تجــدر االشــارة الــى ان ائتــاف أمــان لــم يقــم خــال العــام  2019بإعــداد تقاريــر حــول بعــض المؤسســات او القطاعــات كمؤسســة الرئاســة مــا تعــذر رصــد التطــور او التحــدي الــذي
طــرأ عليهــا خــال العــام  ،2019وهــو مــا ســيتم التركيــز عليــه فــي التقريــر القــادم.
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إن بنــاء منظومــة النزاهــة ومكافحة
الفس ــاد وإع ــداد الخط ــط وتنفيذه ــا،
هـــي مســـؤولية مشـــتركة بيـــن
جمي ــع األط ــراف الرس ــمية واألهلي ــة
وكونهـــا خطـــة عابـــرة للقطاعـــات
فـــإن الحكومـــة هـــي المســـؤولة
ع ــن االش ــراف الع ــام عليه ــا م ــع دور
خـــاص لهيئـــة مكافحـــة الفســـاد.

الحكومــة وسياســات تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد الــواردة
فــي أجنــدة السياســيات الوطنيــة
ورد فــي تقريــر األداء الحكومــي للحكومــة الثامنــة عشــرة للعــام
 2019االســتناد الــى أجنــدة السياســات الوطنيــة "المواطــن أوال"
 2022-2017لتحقيــق األهــداف علــى األصعــدة كافــة ،والخطــط
القطاعيــة المنبثقــة عنهــا .وقــد اهتــم ائتــاف أمــان بمتابعــة مــا
ورد فــي السياســتين التاســعة والعاشــرة مــن األجنــدة اللتيــن تتعلقــان
بتعزيز المســاءلة والشفافية ،من خالل مأسســـة التـــزام المؤسســـات
الحكوميـــة بمدونـــة الســـلوك الوظيفـــي؛ ومكافحـــة الفسـاد بـكل
أشــكاله ،وتعزيــز الشــفافية فــي عمــل الحكومــة بمــا يشــمل الحــق
فــي الوصــول للمعلومــات ،وتعزيــز دور المؤسســات الرقابيــة الماليــة
واإلداريــة ،وتعزيــــز اإلدارة العامــــة المرتكــزة علــــى النتائــــج واألداء.
وتعزيــز كفــاءة وفعاليــة إدارة المــال العــام مــن خــال ضمـــان
االستدامة المالية ،والتركيـــز علـــى تطويـر السياسـة المالية الكليــة،
وإدارة الديــــن العــــام ،وإدارة المشتريات ،وتحسين التحصيـل ،وزيـادة
اإليرادات بالتركيـــز علـــى توسـيع القاعـدة الضريبيـــة ،وحشـد الدعـم
الخارجــي ،وترشـــيد النفقـــات واصــاح نظــام التقاعــد لموظفــي
القطــاع العــام ،وإصــاح المؤسســات العامــة وإعــادة هيكلتهــا
لتعزيــز كفاءتهــا فــي تقديــم الخدمــات ،وإنشــاء مؤسســات مــزودي
الخدمــات العامــة األساســية ســيما خدمــات الميــاه والكهربــاء.
مــا زال االعتقــاد لــدى الحكومــة الثامنــة عشــرة ،كمــا الحكومــات
الســابقة ،بــأن مهمــة بنــاء منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد
وإعــداد الخطــط واإلشــراف علــى تنفيذهــا ،هــي مســؤولية مناطــة
بهيئــة مكافحــة الفســاد بالرغــم مــن قيــام الحكومــة بتنفيــذ
نشــاطات متفرقــة فــي هــذا الجانــب.
يــدرك ائتــاف أمــان ان الهيئــة ال تســتطيع ان تحــل محــل الــوزارات
والمؤسســات الرســمية األخــرى لبنــاء هــذه المنظومــة الوقائيــة،
وهــو مــا أشــارت لــه معظــم تجــارب الــدول التــي حققــت نجاحــات فــي
هــذا الجانــب ،وقــد أكــد تقريــر لجنــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمم
المتحــدة لمكافحــة الفســاد بشــأن فلســطين علــى ان أحــد التحديــات
التــي واجهــت التــزام فلســطين باالتفاقيــة ،يتركــز فــي عــدم وضــوح
19
عالقــة المؤسســات العامــة بهيئــة مكافحــة الفســاد.

 19تقريــر غيــر منشــور حــول اســتعراض تنفيــذ دولــة فلســطين للفصليــن الثانــي والخامــس مــن اتفاقيــة األمــم
المتحــدة لمكافحــة الفســاد .2019
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النزاهة في مؤسسات القطاع العام
اســتمر واقــع النزاهــة فــي العديد مــن المؤسســات العامة خالل العــام 2019
علــى مــا كان عليــه فــي العــام  2018وبشــكل خــاص بشــأن تدريــب العامليــن
والمســؤولين أو مؤسســات القطــاع العــام علــى أحــكام (مدونــة الســلوك
للعامليــن فــي الوظيفــة العامــة) واعتمادهــا كأداة ووســيلة للمســاءلة
الداخليــة أو التقييــم العــام للعامليــن .وفــي نهايــة العــام ()2019/12/26
نشــر قــرار مجلــس الــوزراء الخــاص بنظــام الهدايــا فــي الجريــدة الرســمية
"الوقائــع الفلســطينية"  20األمــر الــذي يعــد تطــورا لتعزيــز النزاهــة فــي عمــل
المؤسســات العامــة .ومــن الممكــن ظهــور آثــار إيجابيــة فــي حــال تنفيــذه
فــي العــام  ،2020وتجــدر اإلشــارة الــى أن مجلــس الــوزراء قــد أقــر نظــام
الهدايــا فــي  2019/8/19أي تأخــر نشــره أكثــر مــن أربعــة أشــهر.
يؤكــد ائتــاف أمــان علــى ضــرورة تطبيــق نظــام تضــارب المصالــح فــي العــام
 ،2020الــذي صــدر فــي بدايــة عــام  ،2020فــي جميــع مؤسســات القطــاع
العــام ،وتوفيــر آليــات متابعــة لتنفيــذه مــا ينعكــس إيجابــا علــى قيــم النزاهــة
فــي القطــاع العــام ،ومــا يزيــل العديــد مــن اإلشــكاليات التــي ظهــرت فــي
هــذا المجــال خــال العــام  2019ومنهــا:
•تجاهــل حالــة تضــارب المصالــح فــي قــرار مجلــس وزراء الحكومــة الســابقة المتمثــل فــي رفــع رواتــب الــوزراء
ورؤســاء بعــض المؤسســات العامــة (برتبــة وزيــر) ،حيــث ان المســتفيد مــن القــرار هــم أنفســهم مــن اتخــذوا
القــرار ،ودون االلتفــات لتعديــل احــكام القانــون رقــم  11لســنة  2004بشــأن مكافــآت ورواتــب أعضــاء المجلــس
التشــريعي ،وأعضــاء الحكومــة ،والمحافظين الــذي يحــدد الحقــوق الماليــة لهــذه الفئــات.
•استيفاء بعض المسؤولين والوزراء بدالت سكن رغم وجود منازل لهم في رام اهلل.

21

•تعطيل إصدار قانون الحق في الوصول الى المعلومات ،وقانون االرشيف الوطني.
•اســتمرار ظاهــرة الصــراع علــى المواقــع والمناصــب العليــا فــي الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة والســفارات
بيــن مجموعــة مــن المتنفذيــن ،عبــرت عــن نفســها فــي لجــوء أطــراف أخــرى فــي إطــار المناكفــات بيــن هــذه
المجموعــات للطعــن فــي إجــراءات تعييــن هــذه المناصــب ،ممــا شــجع ظاهــرة الشــللية التــي وصلــت الــى بنيــة
القضــاء (الطعــن فــي اجــراءات تعييــن المستشــار القانونــي للرئيــس ،والنائــب العــام ،ورئيــس ديــوان الفتــوى
والتشــريع...الخ).

 20انظر الجريدة الرسمية «الوقائع الفلسطينية» العدد .162
https://www.lab.pna.ps/cached_uploads/download/2020/01/09/162-1578569612.pdf
 21انظر :وكالة وطن لألنباء“ ،أمان» تطالب عبر «وطن» بتشكيل لجنة تحقيق وتقديم المتورطين للقضاءhttps://www.wattan.net/ar/video/289131.html .
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وفقـــا الســـتطالع راي المواطنيـــن
حـــول واقـــع الفســـاد ومكافحتـــه
لعـــام  2019فـــان  %63مـــن
المســـتطلعة آرائهـــم يـــرون أن
مســـتوى الفســـاد فـــي مؤسســـات
دولـــة فلســـطين كبيـــر ،كمـــا
يعتقـــد  %61مـــن المواطنيـــن أن
المؤسســـات الحكوميـــة هـــي
األكثـــر تعرضـــا النتشـــار الفســـاد،
يليه ــا كل م ــن الهيئ ــات المحلي ــة،
والقط ــاع الخ ــاص ث ــم المؤسس ــات
األهليـــة والجمعيـــات الخيريـــة
بنســـبة  %13لـــكل منهـــا.

•التراجــع فــي اســتقالل الســلطة القضائية والتشــكيك فــي نزاهتها
األمــر الــذي أضعــف مــن دور القضــاء فــي الرقابــة اإلداريــة علــى
أعمــال الحكومــة باعتبارهــا صاحبــة االختصــاص بالرقابــة اإلداريــة،
وذلــك مــن خــال التدخــل فــي تعييــن رئيســها ،والتأثيــر علــى
قضاتهــا ،والتدخــل فــي تشــكيل هيئاتهــا ،ناهيــك عــن الجــدل الذي
اســتمر بشــأن مــدى اســتقاللية وحياديــة المحكمــة الدســتورية،
ومعارضــة معظــم مؤسســات المجتمــع المدنــي والعديــد مــن
22
القــوى واألحــزاب لتشــكيلها.
•بالرغــم مــن وجــود مدونــة ســلوك لــدى وزارة العــدل فــي قطــاع
غــزة ،ومجلــس العــدل األعلــى ،إال أنهــا تتســم بالضعــف وال تلبــي
المعاييــر الفضلــى لمدونــات الســلوك القضائيــة ،فــي حيــن لــم
تعتمــد النيابــة العامــة مدونــة ســلوك حتــى تاريخــه ،وال تمتلــك
مكونــات قطــاع العدالــة أيــة سياســات خاصــة بمنــع تضــارب
المصالــح ،كمــا أنهــا ال تعتمــد تعليمــات أو سياســات تلــزم
العامليــن بتقديــم إقــرارات الذمــة الماليــة ،وال تنشــر مؤسســات
قطــاع العدالــة أدلــة إجــراءات ،او تقاريــر دوريــة تحتــوي علــى
معلومــات كافيــة حــول أعمالهــا ،وال يوجــد وحــدات متخصصــة
للشــكوى لــدى وزارة العــدل او مجلــس العــدل األعلــى او فــي
ديــوان القضــاء الشــرعي.
ان تراجــع دور المؤسســات وإضعافهــا لصالــح تركيــز القــرارات بيــد عــدد
محــدد مــن األفــراد ،وتراجــع دور ســيادة القانــون ونشــوء مراكــز قــوة
مجتمعيــة محليــة بديــا عــن المؤسســات الدســتورية والرســمية ،واضعــاف
دور القضــاء ونزاهتــه يــؤدي بالضــرورة الــى إضعــاف نظــام الحكــم ،وهــذا
بــدوره يضعــف اإلرادة والجهــود الحقيقيــة لمكافحــة الفســاد.
وبالرغــم ممــا تقــدم فقــد شــهد عــام  2019مجموعــة مــن التطــورات
المتعلقــة بتعزيــز قيــم النزاهــة فــي عمــل المؤسســات العامــة ،فقــد
صــدر عــن مجلــس الــوزراء عــدد مــن األنظمــة التــي تعــزز هــذه القيــم،
وتشــجع الموظفيــن العمومييــن علــى اإلبــاغ عــن شــبهات وقضايــا
الفســاد فــي المؤسســات العامــة ،وتؤمــن لهــم الحمايــة الالزمــة للقيام
بذلــك ،وســاهمت العديــد مــن المؤسســات الوزاريــة فــي هــذه الجهــود،
ومنهــا:

 22ورقــة موقــف صــادرة عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني والهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان
بشــأن قــرار المحكمــة الدســتورية بحــل المجلس التشــريعي والدعــوة النتخابات تشــريعية .بتاريــخ 2018/12/27
منشــورة عبر الرابــط http://www.alhaq.org/ar/advocacy/2216.html
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اصدار الحكومة لنظام قبول الهدايا في الوظيفة العامة
ان اصــدار نظــام الهدايــا عبــر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  10لســنة 2019
عالــج قضيــة لطالمــا طالــب أمــان بتنظيمهــا ،لضبــط امكانيــة حصــول
الموظــف علــى مكاســب خاصــة مــن عملــه تحــت غطــاء هديــة ،حيــث
سيســهم النظــام فــي اغــاق البــاب أمــام إمكانيــة تلقــي الرشــوة التــي
23
تأتــي علــى صــورة هديــة.
إصــدار الحكومــة لنظــام حمايــة الشــهود والمبلغيــن عــن الفســاد كانــت
خطــوة مهمــة لتشــجيع الموظفيــن والمواطنيــن علــى االبــاغ عــن
الفســاد
ان صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7لســنة  2019لنظــام حمايــة المبلغين
والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايا الفســاد وأقاربهم واألشــخاص
وثيقــي الصلــة بهــم 24المقــدم مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد يعتبــر
خطــوة هامــة باتجــاه اكتمــال المنظومــة القانونيــة لمكافحــة الفســاد،
وتشــجيع المبلغيــن والمشــتكين خاصــة مــن الموظفيــن العمومييــن علــى
اإلبــاغ عــن شــبهات جرائــم الفســاد ،دون خــوف او قلــق مــن االنتقــام،
ســيما ان هــذا النظــام يضمــن ســامتهم وأمنهــم الشــخصي والوظيفــي
والقانونــي.
ويلبــي النظــام المذكــور الحاجــة الملحــة لســدّ الفــراغ التشــريعي الــذي
كان حاصــا فــي مجــال حمايــة المبلغيــن والشــهود والخبــراء فــي قضايــا
الفســاد فــي فلســطين ،كمــا ان غالبيــة أحكامــه تنســجم مــع متطلبــات
اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فــي هــذا الجانــب ،بــل ان
البعــض مــن أحكامــه تذهــب الــى أبعــد ممــا ذهبــت اليــه أحــكام االتفاقيــة
بتقديــم الحمايــة والتحفيــز للمبلغيــن عــن الفســاد ،ومــن أبــرز اإليجابيــات
التــي يمكــن مالحظتهــا فــي النظــام -إضافــة الــى مــا ذكــر أعــاه -مــا
يلــي:
1 .1اإلقــرار بــأن االبــاغ عــن الفســاد مــن الممكــن ان يكــون لغيــر هيئــة
مكافحة الفســاد.

يشـــكل نشـــر قـــرار مجلـــس
الـــوزراء الخـــاص بنظـــام الهدايـــا
تطـــورا ســـيعزز قيـــم النزاهـــة
فـــي عمـــل المســـؤولين عـــن
المؤسســـات العامـــة

يلبـــي نظـــام حمايـــة الشـــهود
والمبلغيــن الحاجــة الملحــة لســدّ
الفـــراغ التشـــريعي فـــي مجـــال
حمايـــة المبلغيـــن والشـــهود
والخبـــراء فـــي قضايـــا الفســـاد
ف ــي فلس ــطين ،ويع ــزز الجه ــود
الحقيقيـــة لتعزيـــز النزاهـــة
ومكافحـــة الفســـاد.

2 .2تفصيــل إجــراءات الحمايــة بأبعادهــا القانونيــة والشــخصية
والوظيفيــة ،وليــس فقــط للمبلــغ او المخبــر او الشــاهد او الخبيــر
وانمــا ألقاربهــم ايضــا.
3 .3منــح الحوافــز والمســاعدات الماليــة والتعويضــات للمبلغيــن عــن
الفســاد ،بمــا يشــجع علــى اإلبــاغ عــن الفســاد.
 23العــدد  162مــن الجريــدة الرســمية الوقائــع الفلســطينية الصــادر بتاريــخ  2019/12/26ومنشــور عبــر
الموقــع االلكترونــي لهيئــة مكافحــة الفســاد علــى الرابــط
http://www.pacc.pna.ps/ar/files/papers-studies/GiftsSystem.pdf
 24العدد  161من الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ .2019/11/28
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إقرارات الذمة المالية
بلــغ عــدد المكلفيــن بتقديــم إقــرارات الذمــة وفــق قانــون مكافحــة
الفســاد مــا مجموعــه  67,382مكلفــا ،تــم توزيــع اقــرارات ذمــة مالية
عليهــم فيمــا بلــغ عــدد الملتزميــن مــن المكلفيــن الخاضعيــن بتقديــم
إقــرارات الذمــة الماليــة حتــى نهايــة العــام  2019مــا مجموعــه
25
 55,027اقــرارا.
اســتمرار التــزام معظــم المكلفيــن
فــي إيــداع إقــرارات الذمــة الماليــة
( %82مــن عــدد المكلفيــن) والبالــغ
عددهـــم  55,027مكلفـــا مـــن
مجم ــوع  67,382مكلف ــا يعك ــس
درجـــة االلتـــزام بأحـــكام القانـــون
ويبقـــي مطلـــب ائتـــاف أمـــان
ه ــو تبن ــي سياس ــة اإلفص ــاح ع ــن
األصـــول لكبـــار المســـؤولين بديـــا
عـــن الســـرية ممـــا ســـيعزز مـــن
شـــفافية ونزاهـــة الحكـــم.

ويعتبــر التعديــل الحاصــل علــى قانــون مكافحــة الفســاد نهايــة العــام
 2018بمــا يخــص إقــرارات الذمــة الماليــة تطــورا إيجابيــا ،لمــا احتــواه
مــن تضييــق لنطــاق المكلفيــن بتقديــم إقــرارات الذمــة الماليــة ،بمــا
يمكــن الهيئــة مــن المتابعــة علــى هــذه اإلقــرارات ،وبالرغم مــن ذلك،
فقــد أشــار االســتعراض الــذي تــم لمــدى التــزام فلســطين باتفاقيــة
األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الــى العديــد مــن الجوانــب التــي
تؤثــر علــى فعاليــة نظــام االفصــاح عــن الذمــة الماليــة ومنهــا :مــدى
تطبيــق العقوبــات علــى المخالفيــن ،وعــدم وجــود عقوبــات لمخالفات
المكلفيــن مــن ذوي المناصــب السياســية ،وعــدم شــمول إقــرار الذمــة
الماليــة لبعــض القضايــا مثــل العضويــة فــي مجالــس االدارة ،وعــدم
نشــر اإلقــرارات واعتبارهــا ســرية ،وعــدم القــدرة للوصــول اليهــا إال
بأمــر قضائــي ،وعــدم وجــود مراجعــة لإلقــرارات ،ومــدى قــدرة هيئــة
مكافحــة الفســاد علــى الوصــول الــى ســجالت أخــرى كســجل األمــاك
والضريبــة للتأكــد مــن معلومــات اإلقــرارات.

 25رسالة جوابية واردة من هيئة مكافحة الفساد بتاريخ .2019/1/13
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االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
شــهد العــام  2019تحســنا ملحوظـ ًا فــي انفتــاح هيئــة مكافحــة الفســاد
علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي ،حيــث تــم توســيع نطــاق التشــاور مــع
العديــد منهــا فــي تطويــر مســودة االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة
لمكافحــة الفســاد  2022-2019وتجاوبهــا اإليجابــي مــع مالحظــات
ائتــاف القــدس  -الــذي يمثــل ائتــاف امــان الســكرتارية التنفيذيــة لــه -حيث
قــدم للهيئــة مالحظاتــه العمليــة علــى مســودة االســتراتيجية ،وجــرى
ضــم ممثليــن عنــه فــي فريــق تطويــر االســتراتيجية .وبالرغــم مــن انفتــاح
الهيئــة مؤخــرا علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي فيمــا يتعلق بالشــراكة
فــي إعــداد االســتراتيجية ،إال ان هنــاك العديــد مــن المتطلبــات الواجبــة
فــي هــذا المجــال ،والتــي يجــب ان يحــدث فيهــا تقــدم مــن قبيــل مــدى
إلزاميــة االســتراتيجية والخطــط الناتجــة عنهــا ،ومــدى انخــراط الحكومــة
فــي تنفيذهــا بســبب عــدم وضــوح العالقــة اإللزاميــة ،إضافــة الــى عــدم
إقــرار الحكومــة الموازنــات المخصصــة لهــا ،وهــو مــا أشــار لــه بوضــوح
االســتعراض الــذي تــم لمــدى التــزام فلســطين بتنفيــذ السياســات والتدابيــر
الوقائيــة لمنــع الفســاد المتضمنــة فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة
لمكافحــة الفســاد ،الــذي أثــار العديــد مــن التســاؤالت حــول عــدم وضــوح
طبيعــة العالقــة بيــن دور الهيئــة ودور الهيئــات االخــرى الوقائيــة ،مثــل
ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة وديــوان الموظفيــن ومجلــس الــوزراء
والــوزارات ،ومــدى مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي إعــداد االســتراتيجية
وتنفيذهــا ،والمعاييــر المعتمــدة فــي تقييــم مــدى االلتــزام فــي التنفيــذ،
واآلثــار المترتبــة علــى التنفيــذ ،ودور الــوزارات فــي األنشــطة والميزانيــات
المخصصــة للتنفيــذ ،والتقاريــر المتعلقــة بمــدى االلتــزام بالتنفيــذ والجهــة
التــي ترفــع لهــا ،ومــدى تمثيــل اللجنــة الفنيــة لمتابعــة االســتراتيجية
لكافــة األطــراف التــي يتعيــن عليهــا التنفيــذ ،ومــدى اطــاع الجمهــور
علــى نتائــج تقييــم االســتراتيجيات ونشــر التقييــم .وضــرورة التركيــز علــى
النتائــج وليــس علــى األنشــطة فقــط ،وغيــاب التقييــم الملمــوس ألثــر
26
هــذه التدابيــر.

ف ــي ح ــال ت ــم االلت ــزام بتطبي ــق
نظـــام تضـــارب المصالـــح لعـــام
 2020فـــي جميـــع مؤسســـات
القطـــاع العـــام ،وتوفيـــر آليـــات
الرصـــد والمتابعـــة واالشـــراف
م ــن قب ــل المؤسس ــات الرقابي ــة
يشـــكل ذلـــك عنصـــرا ضروريـــا
لتعزيـــز قيـــم النزاهـــة فـــي
القطـــاع العـــام.

 26وقــع ائتــاف أمــان مذكــرة تعــاون وشــراكة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد خــال العــام  2019تنــص علــى
التعــاون المشــترك فــي عــدة مجــاالت ،علــى رأســها تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة الشــاملة عبــر القطاعيــة
لمكافحــة الفســاد ،والتعــاون علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي ،إضافــة الــى تحويــل أمــان شــكاوى شــبهات
فســاد التــي يتلقاهــا مــن خــال مركــز المناصــرة واإلرشــاد القانونــي فــور اســتالمها الــى هيئــة مكافحــة
الفســاد للتحقيــق فيهــا.
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ان التعدي ــل األخي ــر عل ــى قان ــون مكافح ــة الفس ــاد رق ــم  1لس ــنة
 2005وال ــوارد ف ــي ق ــرار بقان ــون رق ــم  27لس ــنة ( 2019الص ــادر
فـــي العـــدد  162مـــن الجريـــدة الرســـمية) أزال الجـــدل والنقـــاش
ال ــذي كان حاص ــا ح ــول الرات ــب التقاع ــدي لرئي ــس الهيئ ــة الس ــابق،
بحيـــث نـــصّ التعديـــل علـــى أن" :يتقاضـــى رئيـــس الهيئـــة راتبـــا
انفت ــاح هيئ ــة مكافح ــة الفس ــاد

يع ــادل الرات ــب المخص ــص للوزي ــر ويتمت ــع باالمتي ــازات والحق ــوق

علــى مؤسســات المجتمــع المدني،

التقاعدي ــة الممنوح ــة ل ــه".

وتوســـيع نطـــاق التشـــاور إلعـــداد
مســـودة االســـتراتيجية الوطنيـــة
عبـــر القطاعيـــة لمكافحـــة
الفســاد  ،2022-2019شــكل حالــة
تشـــاركية فـــي الجهـــد الوطنـــي
لتعزيــز النزاهــة ومكافحة الفســاد.

يشــير اســتطالع الــرأي حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه الــذي أجــري فــي
تمــوز  2019ان  %70مــن المســتطلعة آرائهــم فــي الضفــة الغربية يــرون أن
هيئــة مكافحــة الفســاد تمــارس دورهــا دون اســتقاللية ،ويــرى  %85منهم
أن دورهــا فــي مكافحــة الفســاد يقــع بيــن متوســط وضعيــف الفعاليــة ،و
 %54منهــم يــرون أن مكتــب الرئيــس أكثــر الجهــات تدخــا فــي عمــل هيئــة
مكافحــة الفســاد ،يلــي ذلــك األجهــزة األمنيــة ورئاســة الــوزراء والــوزراء،
وبالمقارنــة مــع نتائــج االســتطالع فــي الســنوات الســابقة ،فإنــه قــد حصــل
ارتفــاع ملحــوظ فــي نســبة مــن يعتقــدون أن هيئــة مكافحــة الفســاد
تمــارس عملهــا باســتقاللية وصلــت إلــى  %23مقارنــة ب  %18فــي العــام
 2017و  %16فــي العــام  .2018أمــا فــي قطــاع غــزة فيشــير االســتطالع
ان  %68مــن المســتطلعة آراءهــم يــرون أن الجهــات التــي تتابــع قضايــا
الفســاد (نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال) تمــارس دورهــا دون
اســتقاللية ،و %83منهــم يــرون أن دورهــا فــي مكافحــة الفســاد يقــع بيــن
متوســط وضعيــف الفعاليــة %55( ،يــرون أن دورهــا متوســط الفعاليــة بينمــا
27
يــرى  %28بــان دورهــا غيــر فعــال).

%23

%16

2019

2018

 27استطالع راي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته  ،2019ائتالف أمان ،مصدر سابق الذكر.
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الشفافية في مؤسسات القطاع العام

إن نقـــص المعلومـــات العامـــة
المنشــورة مــن مصادرهــا الرســمية
يزي ــد م ــن ضع ــف ثق ــة المواطني ــن
بالحكومـــة ،ويوســـع الفجـــوة
فيم ــا بينهم ــا ،م ــا يثي ــر اإلش ــاعات،
وربمــا تســريب المعلومــات العامــة
بطـــرق غيـــر رســـمية وتناقلهـــا
وتحريفهـــا.
اســتمر واقــع الشــفافية فــي العديــد مــن المؤسســات العامــة خــال العــام
 2019علــى مــا كان عليــه فــي العــام  2018والــذي وصــف بأنــه ضعيــف،
فبالرغــم مــن التطــور النســبي المتمثــل بقيــام مجلــس الــوزراء فــي ظــل
حكومــة د .محمــد اشــتيه منــذ نيســان  2019بنشــر عناويــن القــرارات
الصــادرة عنــه مــن خــال منصــة الكترونيــة مخصصــة لذلــك ،بعــد ان كانــت
الحكومــة الســابقة (الســابعة عشــرة) تحجــب قراراتهــا عــن الموقــع
الرســمي لمجلــس الــوزراء ،وال تقــوم بنشــر قراراتهــا التــي تخــص الشــأن
والمــال العــام ،وقيــام الحكومــة الحاليــة بتحديــث الصفحــة االلكترونيــة
الخاصــة بالخدمــات الحكوميــة علــى موقــع األمانــة العامــة لمجلــس
الــوزراء ،إال ان تتبــع الموقــع الرســمي لمجلــس الــوزراء يظهــر أن نشــر
القــرارات الصــادرة عــن المجلــس مــا زال مقيــدا ،حيــث ال يتــم نشــر القــرارات
بشــكل كامــل ،وكذلــك لــم يتــم إعــادة نشــر األرشــيف الســابق للحكومــات
الســابقة ،حيــث تــم االكتفــاء بنشــر قــرارات الحكومــة الثامنــة عشــر منــذ
تكليفهــا بتاريــخ  2019/4/15بصــورة مختصــرة كعناويــن ودون تفاصيــل
28
عبــر موقــع الكترونــي حديــث.

http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal 28

واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2019

45

التقرير السنوي الثاني عشر

أعلنــت الحكومــة فــي جلســتها المنعقــدة بتاريــخ  2020/1/13ان عــدد
القــرارات الصــادرة عــن الحكومــة خــال الثمانيــة أشــهر األولــى لعملهــا
بلغــت  400قــرار تــم تنفيــذ  255قــرارا منهــا بشــكل كامــل وجــاري العمــل
علــى تنفيــذ  145قــرارا.

بن ــاء وتفعي ــل المؤسس ــات العام ــة
وتبنــي سياســة االنفتاح والشــراكة
وبلـــورة القـــرارات العامـــة يعـــزز
س ــيادة القان ــون وثق ــة المواطني ــن
بالمؤسســات الدســتورية والرسمية
بم ــا فيه ــا القض ــاء.

ال تقــوم بعــض المواقــع االلكترونيــة للــوزارات بتوفيــر قواعــد البيانــات
الموحــدة واإلحصــاءات الخاصــة بأعمالهــا التــي يمكــن مــن خاللهــا متابعة
تنفيــذ الخطــط والقــرارات الحكوميــة ،ومؤشــرات قيــاس األداء ،إضافــة
الــى ضعــف تدفــق المعلومــات بيــن الوحــدات واإلدارات داخــل المؤسســة
الواحــدة ،29ويشــكل ذلــك أحــد نتائــج اســتمرار عــدم إقــرار قانــون الحــق
فــي الحصــول علــى المعلومــات ،وقانــون األرشــيف الوطنــي 30إضافــة الــى
ضعــف تنظيــم الســجالت اإلداريــة.
بالرغــم مــن توصيــات ائتــاف أمــان فــي الســنوات الثــاث األخيــرة ،بضــرورة
أن تبــادر الحكومــة لتحديــد سياســتها بشــأن اتاحــة حريــة الوصــول الــى
الســجالت العامــة والمعلومــات ،والبــدء باصــدار تعليمــات واضحــة تتعلــق
بتصنيــف الســجالت االداريــة وتنظيمهــا فــي إطــار نمــوذج موحــد ،وتحديــد
مــا هــو ســريّ او شــخصي او خــاص منهــا ،اال ان الحكومــة لــم تصــدر حتــى
اآلن تعليمــات محــددة لجميــع وزاراتهــا والمؤسســات العامــة التابعــة لها،
لمــا يجــب عملــه فــي هــذا المجــال إضافــة الــى الزامهــا بمــا يجــب نشــره
علــى مواقعهــا االلكترونيــة.
يؤكــد ائتــاف أمــان علــى ان شــفافية عمــل الحكومــة ومعظــم مؤسســات
القطــاع العــام تقدمــت بشــكل طفيــف جــدا ،كــون أن عــددا منهــا أصــدر
قــرارات دون نشــرها لالطــاع ،او تــم االكتفــاء بنشــر عناويــن رئيســية دون
تفاصيــل او نــص كامــل للقــرار.

اصدار التقارير السنوية للمؤسسات العامة وفقا للقانون
قامــت بعــض الجهــات المكلفــة بإعــداد وتقديــم تقاريــر ســنوية عــن
أعمالهــا ونشــر هــذه التقاريــر رســميا خــال العــام  2019فــي فتــرات
زمنيــة مختلفــة ،وهــذا تطــور إيجابــي ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال
ال الحصــر التقاريــر الســنوية للعــام  2018لــكل مــن جهــاز الشــرطة
الفلســطينية ،وديــوان القضــاء الشــرعي والوكالــة الفلســطينية للتعــاون
الدولي ،وتقريــر الشــكاوى الحكومــي ،وصنــدوق االســتثمار الفلســطيني،
وهيئــة ســوق رأس المــال ،والهيئــة المســتقلة لحقــوق االنســان ،وهيئــة
مقاومــة الجــدار واالســتيطان ،وســلطة النقــد الفلســطينية ،وهيئة تســوية
 29المرجع السابق
 30قانــون األرشــيف الوطنــي هــو قانــون هدفــه حفــظ القــرارات والوثائــق والســجالت اإلداريــة الصــادرة عــن
مؤسســات الدولــة فــي مــكان آمــن يســهل الرجــوع لهــا فــي أي وقــت مــن قبــل األطــراف الرســمية واألهليــة
والباحثيــن والدارســين ،ويعتبــر أحــد المراكــز للتوثيــق التاريخــي واالجتماعــي.
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األراضــي والميــاه ،والتقريــر الصحــي الســنوي الصــادر عــن وزارة الصحــة،
وتقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد.
وقــد لوحــظ ان بعــض المؤسســات العامــة تتأخــر فــي تســليم تقاريرهــا
الســنوية -اي بعــد انقضــاء  9-6أشــهر علــى بــدء الســنة الجديــدة -مــا
يمــس بمبــادئ الشــفافية ويضعــف المســاءلة المجتمعيــة.
أمــا مــن حيــث محتــوى ومضمــون هــذه التقاريــر ،فــإن بعضهــا جــدي
ويحــوي معلومــات مفيــدة وهامــة للمواطــن والمســؤولين ،وبعضهــا
تقاريــر شــكلية وتقليديــة وألغــراض بروتوكوليــة.
أمــا فــي قطــاع غــزة ،فــا يختلــف واقــع المؤسســات العامــة فــي مجــال
إشــاعة العمــل فيهــا بصــورة شــفافة ،فمثــا بالرغــم مــن نشــاط ديــوان
الرقابــة الماليــة واإلداريــة القائــم فــي قطــاع غــزة فــي الرقابــة علــى
عمــل الدوائــر الحكوميــة المختلفــة ،إال أنــه ال يلتــزم بنشــر التقاريــر
الســنوية ،ونتائــج لجــان التحقيــق ،وال يمتلــك الديــوان موقعــا إلكترونيــا،
ويتســم عمــل الديــوان بالتحفــظ فــي تقديــم المعلومــات او التعــاون مــع
31
مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي هــذا الجانــب.

بــطء اســتكمال االجــراءات المطلوبــة لتطبيــق نظــام االرشــفة
االلكترونيــة فــي الــوزارات والمؤسســات العامــة
بالرغــم مــن اعــان الحكومــة عــن اســتكمال العمــل علــى مشــروع
االرشــفة االلكترونيــة لجميــع الملفــات فــي جميــع مديريــات وزارة النقــل
والمواصــات ،وإعالنهــا عــن اســتكمال تطبيــق نظــام األرشــفة االلكترونــي
للمــوارد البشــرية فــي قطــاع األمــن ،اال انــه لــم يجــر خــال العــام 2019
تنظيــم للســجالت العامــة اإلداريــة لجميــع الــوزارات والمؤسســات،
تمهيــدا ألرشــفتها الكترونيــا كخطــوة ضروريــة للتوجــه نحــو الحكومــة
االلكترونيــة.

أظهر تقرير أعده ائتالف
أمان على عينة مكونة
من  34مؤسسة عامة في
قطاع غزة

5

مؤسسات ال
تملك موقعا
الكترونيا

3

مؤسسات
أخرى لم يجر
تحديث على
مواقعها منذ
ثالث سنوات او
أكثر

امــا علــى صعيــد المواقــع االلكترونيــة للمؤسســات العامــة فــي قطــاع غزة،
فقــد أظهــر تقريــر أعــده ائتــاف أمــان علــى عينــة مكونــة مــن  34مؤسســة
عامــة فــي قطــاع غــزة أن  5مــن هــذه المؤسســات ال تملك موقعــا الكترونيا
و  3مؤسســات أخــرى لــم يجــر تحديــث علــى مواقعهــا منــذ ثــاث ســنوات
او أكثــر ،كمــا تتفــاوت المؤسســات األخــرى التــي لديهــا مواقــع الكترونيــة
مفعلــة فــي نشــر المعلومــات للجمهــور ،فقرابــة  %62مــن هــذه المواقــع
تحتــوي علــى الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســة للمواطنيــن و%44
منهــا تقــوم بنشــر دليــل للخدمــات ،ونحــو  %60منهــا لــم تقــم بنشــر
أيــة مــواد توعويــة حــول الخدمــات المقدمــة للجمهــور ،ونحــو  %59لــم
 31تقريــر حــول النزاهــة واالســتقاللية فــي عمــل ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة فــي قطــاع غــزة
ســبتمبر .2019االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة -أمــان
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توضــح الجهــات الداخليــة فــي المؤسســة الواجــب التواصــل معهــا مــن
قبــل الجمهــور ،وحوالــي  %80منهــا ال تخصــص قســما يتعلــق باســتالم
االقتراحــات مــن قبــل الجمهــور ونحــو  %59منهــا فقــط لديــه نوافــذ
مخصصــة للشــكاوى االلكترونيــة.

عل ــى الرغ ــم م ــن الضع ــف ف ــي
شــفافية عمــل بعض المؤسســات
الحكوميـــة ،فقـــد أظهـــرت
عملي ــات الرص ــد والمتابع ــة الت ــي
قـــام بهـــا ائتـــاف أمـــان تقدمـــا
فـــي الشـــفافية فـــي بعـــض
المجـــاالت خاصـــة مـــا يتعلـــق
بممارس ــات ال ــوزارات الخدماتي ــة،
م ــن تعلي ــم وش ــؤون اجتماعي ــة
ومجلـــس الشـــراء العـــام فـــي
عــام  ،2019ويــرى ضــرورة إلــزام
جميـــع الـــوزراء والمؤسســـات
العامـــة الوزاريـــة ومؤسســـات
الدول ــة الرس ــمية بإص ــدار ونش ــر
تقاريـــر كافيـــة عـــن اعمالهـــا.

كمــا أن  %73.5منهــا ال ينشــر إعالنــات حــول نتائــج العطــاءات والمشــتريات
الخاصــة بالمؤسســة ،و ٪76.5منهــا ال ينشــر أي إعالنــات تتعلــق بنتائــج
وشــروط التوظيــف ،و ٪76.5منهــا ايضــا ال ينشــر أيــة تقاريــر تتعلــق
بالخدمــات وال تنشــر  %97منهــا موازنــة المؤسســة ونحــو  %65منهــا ال
تنشــر التقارير الســنوية للمؤسســة و %70.5ال تنشــر اســتراتيجية المؤسسة،
و ٪79ال تنشــر الخطــط الســنوية و %76.5ال تنشــر تقاريــر تقييميــة عــن اداء
32
المؤسســة.
بالرغــم مــن الضعــف المشــار إليــه فــي شــفافية عمــل بعــض المؤسســات
الحكوميــة ،فقــد أظهــرت عمليــات الرصــد والمتابعــة التــي قــام بهــا
ائتــاف أمــان تقدمــا فــي الشــفافية فــي بعــض المجــاالت خاصــة مــا يتعلــق
بممارســات الــوزارات الخدماتيــة ،مــن تعليــم وشــؤون اجتماعيــة ومجلــس
الشــراء العــام .وقــد ظهــر اإلنجــاز فــي تطبيــق الشــفافية فيمــا يلــي:
•اســتمرت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي خــال العــام
 2019فــي االعــان عــن توفــر المنــح الدراســية للعــام 2020/2019
33
فــي مجــال البكالوريــوس والدراســات العليــا.
•اســتمر خــال العــام  2019العمــل علــى تعزيــز البوابــة الموحــدة
للمســاعدات االجتماعيــة التــي يجــب ان يمــر مــن خاللهــا كافــة
المســاعدات االجتماعيــة بإشــراف وزارة التنميــة االجتماعيــة،
والتــي تهــدف الــى حــل إشــكالية ازدواجيــة المســاعدات لبعــض
المســتحقين ،بمــا يضــر بمبــدأ تكافــؤ الفــرص ،حيــث عملــت الــوزارة
خــال العــام  2019علــى تنظيــم الدخــول للبوابــة مــن خــال توقيــع
مذكــرات تفاهــم مــع عــدد مــن المؤسســات والمحافظــات بلــغ
عددهــا  70مؤسســة فضــا عــن المــدارس وجامعتــي القــدس
المفتوحــة والقــدس ولجــان الــزكاة ،كمــا تــم تشــكيل لجــان
للبوابــة لتســويق احتياجــات الفقــراء عبــر البوابــة علــى مســتوى
المديريــة والــوزارة.

 32تقريــر غيــر منشــور حــول مــدى االلتــزام بمعاييــر الشــفافية فــي المواقــع االلكترونيــة الخاصــة بالــوزارات
والمؤسســات غيــر الوزاريــة فــي قطــاع غــزة ،ائتــاف أمــان.2019 .
 33موقع وزارة التربية والتعليم /https://www.mohe.ps
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ومــع ذلــك فقــد اســتمر خــال العــام  2019توزيــع مســاعدات نقديــة
وعينيــة مــن قبــل عــدد مــن الجهــات الرســمية خــارج إطــار البوابــة
الموحــدة للمســاعدات االجتماعيــة ،وهــو مــا يعــد مخالفــة لقــرار مجلــس
الــوزراء الصــادر فــي جلســته رقــم ( )136بتاريــخ  ،2017/1/27والــذي
يقضــي باعتمــاد البوابــة الموحــدة للمســاعدات االجتماعيــة كقنــاة تمــر
مــن خاللهــا كافــة المســاعدات االجتماعيــة.
•عقــد الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني عــدد مــن المؤتمــرات
الصحفيــة الدوريــة خــال العــام  2019أمــا إلطــاق ارقــام احصائيــة
رســمية تتعلــق بمجــاالت مختلفــة ،او لإلجابــة علــى استفســارات
االعــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،حيــث يتــم نشــر النتائــج
االحصائيــة مــن خــال بيانــات صحفيــة او ورش عمــل او مؤتمــرات.
ولــدى وجــود أيــة استفســارات مــن أيــة جهــة يتــم اإلجابــة عليهــا
34
مباشــرة مــن الجهــاز.
•تطور في شفافية منظومة الشراء العام
شــهد العــام  2019مجموعــة مــن التطــورات التــي تعــزز مــن
35
الشــفافية فــي عمليــات الشــراء والعطــاءات العامــة ومنهــا:

يقــوم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
ب ــدور إيجاب ــي ف ــي نش ــر البيان ــات
واتاحته ــا للمواطني ــن والباحثي ــن،
ويســـتند فـــي ذلـــك الـــى مـــا
نـــصّ عليـــه قانـــون اإلحصـــاء
الفلســطيني مــن دور للجهــاز في
ه ــذا المج ــال ،وكذل ــك م ــا منح ــه
القان ــون للجه ــاز م ــن اس ــتقاللية
للقيـــام بعملـــه بمهنيـــة ودون
ايــة تدخــات ،وفــي هــذا المجــال
يدعـــو ائتـــاف أمـــان إلـــى تعزيـــز
اســـتقاللية الجهـــاز للحفـــاظ
عل ــى مصداقيت ــه ،والبق ــاء عل ــى
مهنيت ــه اس ــتنادا عل ــى المعايي ــر
الدوليـــة المثلـــى التـــي يتبعهـــا.

 34رسالة جوابية واردة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الى ائتالف امان بتاريخ .2019/12/11
 35رسالة واردة من المجلس األعلى لسياسات الشراء العام الى ائتالف امان بتاريخ 2019/10/22

واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2019

49

التقرير السنوي الثاني عشر

 -إطالق البوابة الموحدة للشراء العام

للحـــد مـــن تجـــاوز الســـقوف
المحـــددة بالقانـــون للشـــراء
المباشــر ،واســتكمال بنيــة المجلس
األعلـــى لسياســـات الشـــراء العـــام،
والوحـــدات المنبثقـــة عنـــه ،مثـــل
وح ــدة الرقاب ــة والتدقي ــق ووح ــدة
مراجعـــة المنازعـــات ولجنـــة فـــض
المنازعــات ،مطلــوب اســتمرار تعزيــز
دور البوابـــة الموحـــدة للشـــراء
العــام التــي تعتبــر منصــة إلكترونية
تقـــوم مـــن خاللهـــا الـــوزارات
والمؤسس ــات الحكومي ــة وهيئ ــات
الحكـــم المحلـــي بنشـــر خططهـــا
الشـــرائية ودعـــوات المناقصـــات
وقـــرارات اإلحالـــة عليهـــا.

أطلــق المجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام ،بدايــة شــهر نوفمبــر
مــن العــام  2019البوابــة الموحــدة للشــراء العــام ،التــي تعتبــر منصــة
إلكترونيــة تقــوم مــن خاللهــا الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة وهيئــات
الحكــم المحلــي ،بنشــر خططهــا الشــرائية ،ودعــوات المناقصــات ،وقرارات
اإلحالــة عليهــا .وقــد اعلــن المجلــس بأنــه ســيقوم بالتحضيــرات الالزمــة
للعمــل علــى المرحلــة الثانيــة ،التــي ســيتمكن المجلــس مــن خاللهــا
مــن جمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالشــراء العــام ،واســتخالص
المؤشــرات كمتطلــب أســاس لتطويــر المنظومــة وأدائهــا ،وصــوال الــى
الشــراء اإللكترونــي ،اضافــة الــى أن المجلــس ســيوفر وحــدة مراجعــة
النزاعــات ،التــي ســتوفر المراجعــة اإلداريــة المســتقلة للتظلمــات التــي
يمكــن أن يتقــدم بهــا المناقصــون كمرحلــة ثانيــة لنظــام الشــكوى ،إضافة
الــى العمــل علــى تحضيــر الوثائــق القياســية لمناقصــات وعقــود الخدمــات
36
غيــر االستشــارية ،وشــراء األدويــة ،والمســتلزمات الطبيــة.
  تفعيــل البوابــة الموحــدة للشــراء العــام ()shiraa.gov.psواســتخدامها علــى نطــاق واســع ،حيــث وصــل عــدد المؤسســات
العامــة التــي لديهــا حســاب علــى البوابــة قرابــة الـــ  100جهــة مــن
أصــل  500جهــة ينبغــي ان تســتخدم هــذه البوابــة فــي اإلعــان عــن
عطاءاتهــا ،وذلــك بعــد ان أصــدر مجلــس الــوزراء فــي شــهر 2019/6
قــرارا يلــزم كافــة الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة والبلديــات
المصنفــة (أ) باســتخدام هــذه البوابــة.
  تنفيــذ مجلــس الشــراء العــام تدريــب علــى قانــون الشــراء العــاموالئحتــه التنفيذيــة لنحــو  164موظفــا حكوميــا وموظــف بلديــة.
  تحضير الوثائق القياسية الموحدة للعقود والمناقصات.برغــم التطــور الحاصــل علــى منظومــة الشــراء العــام ،اال أن هنــاك بعــض
التحديــات التــي واجهــت المجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام ،مثــل:
عــدم وضــوح تنظيــم التواصــل المســتمر فــي العالقــة بيــن المجلــس
واالمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ،لضمــان تجميــع المعلومــات المتعلقــة
بالشــراء العــام فــي النافــذة الموحــدة لمجلــس الشــراء العــام ،فيمــا
يخــص طلبــات االســتثناءات للشــراء المباشــر مــن قبــل بعــض الجهــات ،فــي
الحــاالت التــي تقــع فــي نطــاق نــص المــادة  28مــن القــرار بقانــون رقــم
 8لســنة  2014بشــأن الشــراء العــام حيــث صــدر عــن الحكومــة عــدد مــن
القــرارات المتعلقــة بالشــراء المباشــر دون إبــاغ المجلــس بصفتــه الجهــة
http://www.shiraa.gov.ps/News/Id/1 36
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الرســمية المكلفــة بمتابعــة العطــاءات او توضيــح تفاصيــل تلــك القــرارات
ومنهــا :الموافقــة علــى شــراء طابعــات جــوازات الســفر الصــادر بتاريــخ
 ،2019/4/19وقــرار الموافقــة علــى احالــة عطــاء شــراء وتوريــد ادويــة
37
لصالــح الخدمــات الطبيــة العســكرية الصــادر بتاريــخ . 2019/11/18

واقع عمليات الشراء العام المفصح عنها في قطاع غزة
بلغــت عمليــات الشــراء العــام التــي نفذتهــا الســلطة القائمــة فــي قطــاع
غــزة خــال العــام  2019نحــو  99عمليــة شــراء 38لصالــح مختلــف الــوزارات
والهيئــات العامــة فــي قطــاع غــزة ،وشــكلت المشــتريات لصالــح وزارتــي
الصحــة والداخليــة  %51مــن إجمالــي العطــاءات الحكوميــة فــي القطــاع،
وال يتــم اإلفصــاح عــن قيمــة هــذه العطــاءات.
ان االطــار القانونــي الناظــم للشــراء العــام فــي قطــاع غــزة ،غيــر منســجم
مــع التطــورات التشــريعية التــي جــرت فــي الضفــة الغربيــة ،حيــث ال
يــزال قانــون اللــوازم العامــة والعطــاءات لألشــغال الحكوميــة هــو
الســاري فــي القطــاع ،وليــس القــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام للعــام
 2014الســاري فــي الضفــة الغربيــة ،ممــا أضعــف مــن نزاهــة عمليــات
الشــراء فــي القطــاع ،نظــرا لعــدم شــمول قانــون اللــوازم العامــة
والعطــاءات لألشــغال الحكوميــة لكافــة المعاييــر الفضلــى ،ولمعاييــر
النزاهــة والمســاءلة الــواردة فــي قانــون الشــراء العــام ،مثــل الشــكاوى
والمبــادئ الســلوكية الحاكمــة لســلوك موظفــي المشــتريات العامــة
والمناقصيــن ،فــا يوجــد نظــام لتقديــم اقــرارات الذمــة الماليــة ألعضــاء
لجنــة العطــاءات المركزيــة فــي وزارة الماليــة ،او مدونــة ســلوك خاصــة
بهــم او تعليمــات للتعامــل مــع قبــول الهدايــا ،كمــا ال يوجــد دائــرة
مختصــة للشــكاوى فــي الدوائــر المختصــة بالشــراء العــام ،ويالحــظ أن
آليــات تقديــم الشــكوى غيــر واضحــة للعامليــن فــي المجــال ،وتعتمــد
باألســاس علــى الشــكاوى الخطيــة التــي تقــدم لوكيــل الــوزارة المختصــة.

أثـــار اســـتعراض التـــزام فلســـطين
بتنفي ــذ اتفاقي ــة األم ــم المتح ــدة
لمكافحـــة الفســـاد العديـــد مـــن
التســاؤالت حــول نظــام المشــتريات
العامــة منهــا :مــدى وجــود تجــاوز
للســـقوف المحـــددة بالقانـــون
للشـــراء المباشـــر ،ومـــدى فعاليـــة
المجلــس األعلــى لسياســات الشــراء
الع ــام ،والوح ــدات المنبثق ــة عن ــه،
مثـــل :وحـــدة الرقابـــة والتدقيـــق
ووحــدة مراجعــة المنازعــات ولجنــة
فـــض المنازعـــات.

لــم يتــم اإلفصــاح عــن قيمــة العطــاءات التــي نفذتهــا الســلطة
القائمــة فــي قطــاع غــزة خــال العــام  2019والتــي بلغــت نحــو
 99عمليــة شــراء لصالــح مختلــف الــوزارات والهيئــات العامــة فــي
قطــاع غــزة.

 37التقريــر األول لتقييــم أداء الحكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــر .مؤسســة ريفــورم .صــادر فــي .2020/1/7
ص-25ص.37
 38وزارة المالية في قطاع غزة،
https://www.mof.gov.ps/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=207
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المساءلة في مؤسسات القطاع العام

لتفعيـــل دور تقريـــر الشـــكاوى
الســـنوي للدوائـــر الحكوميـــة
مطلـــوب تغييـــر المنهـــاج
النمط ــي التقلي ــدي لرص ــد ع ــدد
الشـــكاوى للجهـــات الملتزمـــة
بتقديـــم تقاريرهـــا النمطيـــة.
مطلـــوب تحســـن فـــي رصـــد
المعيقـــات فـــي عمـــل هـــذه
الجهـــات التـــي تـــؤدي الـــى
تذمـــر الشـــاكين أو عـــدم

اســتمرت فــي العــام  2019العديــد مــن التحديــات أمــام تعزيــز نظــم
المســاءلة فــي المؤسســات العامــة الوزاريــة وغيــر الوزاريــة؛ حيــث ال
زالــت هنــاك بعــض الجهــات ترفــض الخضــوع للرقابــة الرســمية ،تحــت مبــرر
االســتقاللية .والمثــال الــذي بــرز فــي العــام  2019هــو وقف ديــوان الرقابة
الماليــة واإلداريــة أعمــال طاقمــه المكلــف بالرقابــة الماليــة واإلداريــة
علــى الســلطة القضائيــة ،بســبب مماطلــة مجلــس القضــاء األعلــى الســابق
تزويــده بالبيانــات الالزمــة ،حيــث قــرر مجلــس القضــاء األعلــى فــي جلســته
رقــم  4لســنة  ،2019بتاريــخ  2019/5/5اللجــوء الــى المحكمة الدســتورية
39
للنظــر فــي صالحيــات الديــوان بالتدقيــق علــى الســلطة القضائيــة.
•دور دوائر الشكاوى الحكومية
أصــدرت االدارة العامــة للشــكاوى فــي مجلــس الــوزراء تقريــر الشــكاوى
الســنوي فــي الدوائــر الحكوميــة ،الــذي يغطــي واقــع الشــكاوى للعــام
 ،2018حيــث تــم نشــره رســميا نهاية العــام  2019ويظهــر التقرير إجمالي
الشــكاوى التــي تــم تلقيهــا والتــي تــم التعامــل معهــا ومعالجتهــا ،وتلــك
التــي جــرى ترحيلهــا للعــام التالــي ،فضــا عــن المؤسســات األكثــر تلقيــا
للشــكاوى خــال العــام .2018

رضاهـــم أو عـــدم تقديـــم
الخدم ــات بش ــكل جي ــد وتفس ــير
الق ــرارات الت ــي تتخذه ــا ه ــذه
الجهـــات.

بعــض الجهــات ترفــض الخضــوع للرقابــة الرســمية ،تحــت مبــرر
االســتقاللية .والمثــال الــذي بــرز فــي العــام  2019هــو وقــف
ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة أعمــال طاقمــه المكلــف بالرقابــة
الماليــة واإلداريــة علــى الســلطة القضائيــة ،بســبب مماطلــة مجلس
القضــاء األعلــى الســابق تزويــده بالبيانــات الالزمــة.

 39جلســة اســتماع عقــدت فــي «أمــان» :العالقــة الرقابيــة مــا بيــن الديــوان والســلطة القضائيــة أضعفهــا غياب
الســلطة التشــريعية والصراع علــى الصالحيات بتاريــخ 2019/5/29
https://www.aman-palestine.org/ar/activities/6517.html
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الشــكاوى المقدمــة لــدى الهيئــات والمؤسســات الوزاريــة وغيــر الوزاريــة واألجهــزة األمنيــة خــال عــام
2018

المؤشر

محافظة

مؤسسة
أمنية

المجموع
2018

المجموع
2017

مؤسسة
وزارة
غير وزارية
16

11

9

54

58

1444

3828

1126

8998

12654

1344

3510

1106

8044

11823

100

318

20

954

831

218

178

156

17

569

مرحلة من
عام 2016
()881

2002

1338

3443

1094

7877

11957

184

223

29

736

عــدد الدوائــر التــي تعاملــت مــع شــكاوى
ا لجمهــو ر
عــدد الشــكاوى التــي تــم تلقيهــا خــال عــام
2600
2018
2084
عدد الشكاوى التي تم قبولها عام 2018
عــدد الشــكاوى التــي تــم رفضهــا خــال عــام
516
2018
18

عدد الشكاوى المرحلة من عام 2017

عــدد الشــكاوى التــي تــم معالجتهــا فــي عــام
2018
عــدد الشــكاوى المرحلــة فــي نهايــة  2018الى
300
2019

المصدر :التقرير السنوي السادس للشكاوى في الدوائر الحكومية ،األمانة العامة لمجلس الوزراء :اإلدارة العامة للشكاوى ،2018 ،المقرّ بقرار مجلس الوزراء بتاريخ .2019/8/19

تشــير البيانــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للشــكاوى الــى ان عــدد الجهــات التــي تضمنهــا التقريــر قــد تراجــع الى 54
جهــة فــي عــام  2018بعــد ان كان يشــمل  58جهــة فــي عــام  2017وكذلــك تراجــع عــدد الشــكاوى التــي تــم تلقيهــا
عــام  )8998( 2018بالمقارنــة مــع عــام  ،)12654( 2017كمــا تظهــر البيانــات ان مــن بيــن  8998شــكوى قــدم 1619
شــكوى فقــط مــن خــال النظــام الحكومــي المحوســب للشــكاوى ،بينمــا كان تقديــم الشــكاوى مــن خــال الحضــور
الشــخصي فــي المرتبــة االولــى ( 4339شــكوى) .ولــم يوضــح تقريــر الحكومــة أســباب تراجــع عــدد الجهــات الملتزمــة
بالنظــام الموحــد للشــكاوى ،وتراجــع عــدد الشــكاوى وطريقــة تلقــي الشــكاوى ،فيمــا إذا تعلــق ذلــك بتراجــع الثقــة
بهــذا النظــام ،ام حصــول تحســن فــي األداء العــام مــا أدى الــى تقليــص عــدد األطــراف المراجعــة لهــذه الدوائــر.
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المؤسسات االكثر تلقيا لشكاوى الجمهور في عام 2018

المؤسسات االكثر تلقيا
لشكاوى الجمهور في
عام 2018

3828
شكوى

المحافظات

2600
شكوى

الوزارات

1444
شكوى

مؤسسات
غير وزارية

1126
شكوى

54

مؤسسة
امنية

المؤسسات األكثر تلقيا للشكاوى

العدد

الوزارات

2600

وزارة الحكم المحلي

551

وزارة التنمية االجتماعية

385

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

383

وزارة التربية والتعليم

276

وزارة النقل والمواصالت

141

وازرة الصحة

117

المحافظات

3828

الخليل

951

نابلس

502

طولكرم

441

بيت لحم

436

قلقيلية

374

رام اهلل والبيرة

335

مؤسسات غير وزارية

1444

ديوان الرقابة المالية واالدارية

341

سلطة جودة البيئة

323

هيئة سوق راس المال

171

هيئة شؤون األسرى والمحررين

140

هيئة تسوية األراضي والمياه

126

ديوان قاضي القضاة

80

مؤسسة امنية

1126

شرطة

770

المخابرات العامة

145

االمن الوقائي

80

االستخبارات العسكرية
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وال يوجــد تصنيــف موحــد لموضــوع الشــكاوى فــي كل القطاعــات التــي يتضمنهــا التقريــر الحكومــي للشــكاوى ،اذ
يوجــد تصنيفــات مختلفــة فــي كل قطــاع .ويظهــر تصنيــف الشــكاوى التــي تتلقاهــا المحافظــات ،أنهــا تتعلــق بشــكل
رئيســي بالســلم االهلــي والخدمــات التــي تقدمهــا الدوائــر الحكوميــة والمؤسســات العامــة والهيئــات المحليــة
والســامة العامــة وحمايــة المســتهلك ،بينمــا يشــير تصنيــف الشــكاوى فــي المؤسســة األمنيــة بأنهــا تتعلــق بشــكل
رئيســي بانتهــاك الحــق بالحيــاة والســامة الجســدية والنفســية ،والتقصيــر فــي أداء الخدمــة والمســلكيات الخاطئــة
ألفــراد االمــن ،وعــدم تنفيــذ قــرارات المحاكــم واالحتجــاز غيــر القانونــي ،كمــا ان هنــاك شــكاوى تصنــف علــى كونهــا
جرائــم فســاد كالرشــوة واالســتغالل الوظيفــي ،والتــي تــم معالجتهــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة ،دون إحالتهــا الــى
هيئــة مكافحــة الفســاد او نيابــة مكافحــة الفســاد صاحبــة االختصــاص فــي هــذا المجــال.
يتضــح مــن آليــة إدارة الشــكاوى الحكوميــة ،بأنهــا مــا زالــت عمليــة تقليديــة ،حيــث يقتصــر التقريــر علــى كونــه
تقريــرا إحصائيــا ال يوضــح كيفيــة معالجــة الشــكوى ومــدى رضــى المشــتكين عــن الحــل الــذي تــم بموجبــه
معالجــة الشــكوى ،ومواطــن الضعــف التــي تحتــاج الــى تقديــم مقترحــات لتالفــي تكــرار الشــكاوى حولهــا فــي
المؤسســات العامــة؛ فالغــرض األساســي مــن وجــود نظــام موحــد للشــكاوى الحكوميــة هــو تســهيل عمليــة
الرقابــة عليهــا ،وكيفيــة ادارتهــا مــن مختلــف المؤسســات وتقديــم اســتخالصات بشــأنها .إن التقييــم الحقيقــي
للشــكاوى يكمــن فــي مــدى التعامــل الجــدي مــع شــكاوى المواطنيــن ومــن خالل فتــح المجال لدراســة الشــكاوى
وكيفيــة معالجتهــا ،وإغالقهــا وليــس بإعطــاء رقــم حــول عــدد مــا تــم معالجتــه ومــا تــم إغالقــه فقــط.
أمــا فــي قطــاع غــزة ،فقــد بلــغ عــدد الشــكاوى الــواردة لنظــام الشــكاوى المركــزي خــال الفتــرة مــن 2019/1/1
–  2019/12/31نحــو  3556شــكوى ،تــم إغــاق  2486شــكوى ،فيمــا ال تــزال  1070شــكوى قيــد المعالجــة ،وقــد
اســتغرقت حوالــي  %50مــن هــذه الطلبــات مــدة  26يومــا لمعالجتهــا ،وقــد توزعــت الطلبــات علــى المؤسســات العامــة
حســب الجــدول التالــي:40
المؤسسات العامة في قطاع غزة

عدد الشكاوى

النيابة العامة

35

األمانة العامة لمجلس الوزراء

45

المجلس األعلى للقضاء

35

ديوان الفتوى والتشريع

2

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

10

ديوان الرقابة المالية واإلدارية

48

ديوان الموظفين العام

132

سلطة األراضي

5

سلطة المياه

1

سلطة جودة البيئة

1

 40رسالة جوابية واردة لمكتب ائتالف أمان من السيد سهيل مدوخ وكيل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة بتاريخ .2019/10/01
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وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

189

وزارة األشغال العامة واإلسكان

195

وزارة اإلعالم

4

وزارة االقتصاد

37

وزارة األوقاف

24

وزارة التربية والتعليم

47

وزارة التنمية االجتماعية

1412

وزارة الثقافة

3

وزارة الداخلية – الشق العسكري

78

وزارة الداخلية – الشق المدني

98

وزارة الزراعة

8

وزارة الشؤون الخارجية

1

وزارة الشباب والرياضة

6

وزارة الصحة

25

وزارة العدل

12

وزارة العمل

981

وزارة المالية

111

وزارة النقل والمواصالت

2

وزارة شؤون األسرى والمحررين

3

وزارة الحكم المحلي

6

المجموع

3556

يمكــن القــول ان االحصائيــات الخاصــة بالشــكاوى الحكوميــة ،ســواء فــي الضفــة أو غــزة ال تعكــس واقــع طبيعــة
الشــكاوى الــواردة ،وال تعكــس اآلليــة التــي جــرت معالجــة الشــكوى بهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر يعــدّ ديــوان
الرقابــة الماليــة واالداريــة جهــة رســمية يتلقــى شــكاوى تتعلــق بكافــة المؤسســات العامــة ،فيمــا تتلقــى األجهــزة
األمنيــة شــكاوى مــن المواطنيــن تتعلــق بخالفــات بينهــم ،وكذلــك تتلقــى وزارة العمــل شــكاوى تتعلــق بحقــوق
العمــال ،أمــا وزارة التنميــة االجتماعيــة فتتلقــى شــكاوى حــول طلبــات المســاعدة االجتماعيــة .لذلــك فإنــه ال يمكــن
االســتخالص مــن االرقــام الصمــاء نتائــج مهمــة ،إال إذا تــم فحــص طبيعــة الشــكاوى المتلقــاة مــن قبــل هــذه الجهــات
وجدولتهــا تبعــا لموضوعهــا ال لعددهــا ،وتبعــا للجهــة المشــتكى عليهــا مــن أجــل المتابعــة وتصويــب األوضــاع.

ال تعكــس االحصائيــات الخاصــة بالشــكاوى الحكوميــة ،ســواء فــي الضفــة أو غــزة ،واقــع طبيعــة الشــكاوى
الــواردة ،وال تعكــس اآلليــة التــي جــرت معالجــة الشــكوى بهــا.
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كمــا ورد خــال العــام  2019لمجلــس القضــاء االعلــى مــا مجموعــه  175شــكوى ،تولــت دائــرة التفتيــش القضائــي
تســجيل الشــكاوى فــي ســجالتها ومتابعتهــا ،وبتاريــخ  2019/10/29صــدر قــرار مــن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى
االنتقالــي يقضــي بتبعيــة دائــرة الشــكاوى لرئيــس المجلــس ،ومنــذ ذلــك التاريــخ تــم تســجيل  40شــكوى ،وتــم معالجــة
مــا يقــارب  19منهــا موجــودة لــدى وحــدة الشــكاوى ،ومــا يتبقــى ظــل قيــد االجــراء .فــي هــذا الســياق ،قامــت دائــرة
41
التفتيــش القضائــي بـــ  49زيــارة تفتيشــية دوريــة ومفاجئــة خــال العــام . 2019
وكمــا يظهــر ،فــإن اســتقاللية دائــرة التفتيــش مازالــت بحاجــة الــى تمكيــن بزيــادة المــوارد البشــرية والفنيــة ،والحــدّ
مــن تدخــل ســلطة مجلــس القضــاء فــي اعمالهــا ،وقــد أثــارت اإلشــكاليات التــي نتجــت عــن رفــض المجلــس األعلــى
للقضــاء الســابق طلــب ديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة ،باالطــاع علــى ســجالت مجلــس القضــاء وقراراتــه ،مســألة
الخلــط بيــن اســتقاللية القاضــي فــي قــراره ،وبيــن طبيعــة أعمــال المجلــس األعلــى للقضــاء كســلطة اداريــة.

•مساءلة قطاع االتصاالت
بالرغــم ممــا نــصّ عليــه القــرار بقانــون الخــاص بتشــكيل هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت ،والصــادر فــي العــام  2009اال
ان هــذه الهيئــة لــم يتــم تأسيســها حتــى تاريخــه ،األمــر الــذي أبقــى سياســة إعــداد السياســات والخطــط والتراخيــص
للشــركات التــي تقــدم خدمــة االتصــاالت للمواطنيــن ،واإلشــراف علــى عقودهــا ،والرقابــة علــى مــدى التزامهــا علــى
صعيــد الحقــوق بإيصــال الخدمــة الجيــدة والســعر المقبــول بيــد وزارة االتصــاالت ،األمــر الــذي يخالــف قواعــد اإلدارة
الرشــيدة لهــذا القطــاع ،كمــا هــو مقــرر ومعتمــد مــن قبــل المعاييــر والتجــارب الدوليــة وذلــك لتجنــب تضــارب المصالــح.
ومــن المهــم اإلشــارة الــى الــدور المباشــر وغيــر المباشــر الــذي يلعبــه االحتــال اإلســرائيلي فــي اعاقــة تنظيــم وإدارة
قطــاع االتصــاالت فــي فلســطين مــن خــال ســيطرته علــى التــرددات وتســهيل عمــل الشــركات االســرائيلية فــي الســوق
الفلســطينية وعرقلــة عمــل وتطويــر الشــركات الفلســطينية بمنــح االمتيــاز للمســتثمرين ومنــع االحتــكارات تعــد مــن
االســباب الهامــة فــي عــدم اســتكمال تنظيــم هــذا القطــاع.
ومــن االمثلــة علــى عــدم اســتكمال التشــريعات الخاصــة بمنــح االمتيــاز ومنــع االحتــكار مــا حصــل مــع شــركة كهربــاء
محافظــة القــدس فــي موضــوع اســتخدام شــبكة االليــاف الضوئيــة التــي تمتــد علــى مســاحة  450كــم مربعــا ،بتكلفــة
وصلــت الــى  20مليــون دوالر وتتميــز بالقــدرة علــى البــث واالتصــال الســريع والتكلفــة المنخفضــة لإلنترنــت اال ان عملهــا
يقتصــر علــى قــراءة العــدادات االلكترونيــة .ويحــول التباطــؤ غيــر المبــرر لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
علــى مــدار عاميــن كامليــن دون إعطــاء ترخيــص لشــركة ومضــة أو المعروفــة تجاريــا باســم شــركة القــدس لألليــاف
الضوئيــة التابعــة لصنــدوق االســتثمار الفلســطيني بالشــراكة مــع شــركة كهربــاء محافظــة القــدس للمضــي قدمــا في
42
تزويــد االنترنــت للمواطنيــن كشــركة منافســة لمجموعــة االتصــاالت الوطنيــة.

 41رسالة جوابية واردة من مجلس القضاء االعلى الئتالف امان بتاريخ .2020/1/16
 42تحقيــق اســتقصائي مصــور بعنــوان "عــش الدبابيــر" تــم إنتاجــه بالتعــاون بيــن ائتــاف امــان ووكالــة وطــن لألنبــاء 2019/9/11 ،متوفــر علــى الرابــط https://www.youtube.
.com/watch?v=Jvng_8dSGLY
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اســتمرار عــدم تشــكيل الهيئــة
الفلســطينية

لتنظيــم

قطــاع

االتصــاالت رغــم اقــرار قانونهــا منــذ
العــام  2009يضعــف المســاءلة
الفعالــة علــى شــركات قطــاع

•بالرغــم مــن أن الســوق الفلســطيني مــا زال مغرقــا بالشــرائح
العائــدة للشــركات اإلســرائيلية ،وحصــول بعــض التحســن علــى
أســعار بعــض الخدمــات مــن قبــل الشــركات الفلســطينية ،إال ان
المواطنيــن مازالــوا يتذمــرون مــن ارتفــاع األســعار والخدمــات
التــي تقدمهــا الشــركات الفلســطينية ،فقــد أشــار اســتطالع
للــرأي أجــري لصالــح ائتــاف أمــان حــول مــدى رضــا المواطنيــن عــن
خدمــات االتصــاالت (الثابــت والمحمــول واالنترنــت) للعــام ،2019
إلــى ان  %71مــن المواطنيــن المســتط َلعين فــي الضفــةِ الغربيــة
يــرون بــأن أســعارَ خدمــة االتصــاالت للهاتــف األرضــي مرتفعــة ،فــي
حيــن يــرى  %53مــن المواطنيــن المســتط َلعين فــي الضفــة الغربيــة أن
أســعارَ خدمــةِ االتصــاالت للهاتــف المحمــول مرتفعــة ،وأن  %57مــن
المســتطلعين فــي الضفــة الغربيــة يــرون أن أســعارَ خدمــةِ اإلنترنــت
43
مرتفعــة.

االتصــاالت حيــث مــا زال المواطنــون
يتذمــرون مــن ارتفــاع أســعار خدمات
الشــركات المــزودة

 43اســتطالع رأي المواطنيــن حــول «مــدى رضــا المواطنيــن عــن إدارة وتقديــم خدمــات االتصــاالت فــي
فلســطين» ،االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان ،تــم تنفيــذه بالتعاقــد مــع مركــز قيــاس خــال الفتــرة
مــا بيــن  20–13تمــوز  2019فــي الضفــة الغربيــة (بمــا فيهــا القــدس) وقطــاع غــزة ،هــدف االســتطالع الــى
قيــاس مــدى رضــا المواطنيــن عــن إدارة وتقديــم خدمــات االتصــاالت فــي فلســطين .بلــغ حجــم العينــة فــي هــذا
االســتطالع  1320فــرد ًا ممــن أعمارهــم  18عام ـ ًا فمــا فــوق ،منهــم ( )792فــي الضفــة الغربيــة (بمــا فيهــا
القــدس) ،و( )528فــي قطــاع غــزة ،موزعيــن فــي  60تجمع ـ ًا ســكانيّ ًا ممثلــة فــي المــدن والقــرى والبلــدات
والمخيمــات ،وبهامــش خطــأ  ،% 3 +حيــث أجريــت المقابــات وجه ـ ًا لوجــه فــي المنــازل.
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كذلــك أشــارت نتائــج اســتطالع اخــر للــرأي أجــراه ائتــاف أمــان علــى صفحتــه الرســمية فيســبوك يســأل فيــه عــن مــدى
رضــا المواطــن الفلســطيني عــن خدمــات االتصــاالت مــن حيــث األســعار ،إلــى أن  %83مــن المواطنيــن المشــاركين أبــدوا
عــدم رضاهــم ،مقابــل  %17فقــط ممــن عبــروا عــن رضاهــم إزاء أســعار الخدمــات المقدمــة.
•اســتمرار عــدم تشــكيل الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت رغــم اقــرار قانونهــا منــذ العــام
 2009يضعــف المســاءلة الفعّالــة علــى شــركات قطــاع االتصــاالت ،فحتــى تاريخــه لــم يتــم إنشــاء هيئــة
مســتقلة لتنظيــم قطــاع االتصــاالت تقــوم بتنفيــذ سياســة واضحــة لــوزارة االتصــاالت والحكومــة الفلســطينية
فــي الرقابــة ،علــى نحــو يحــدد العقوبــات الرادعــة والمخالفــات مــن شــركات االتصــاالت ،وإلزامهــا بسياســة
النشــر واالفصــاح العلنيــة ،وضمــان الحكومــة للمنافســة العادلــة بيــن الجهــات المقدمــة لخدمــة االتصــاالت،
وضمــان وجــود آليــات للرقابــة والمســاءلة والتدقيــق علــى الشــركات المقدمــة لخدمــة االتصــاالت.
وبالرغــم ممــا تقــدم فقــد شــهد عــام  2019بعــض التقــدم فــي مجــال المســاءلة خاصــة فــي قطــاع الخدمــات ،ومن
أمثلــة ذلك:
•قــام ديــوان الفتــوى والتشــريع باســتحداث أيقونــة "استفســارات المواطنين" التي تســتهدف تمكيــن المواطنين
بشــكل مباشــر بتلقــي االستفســارات القانونيــة والــرد عليهــا ،والتــزام الديــوان بإصــدار ونشــر أعــداد دوريــة مــن
الجريــدة الرســمية بشــكل ورقــي والكترونــي ،وإعــداد المرجــع اإللكترونــي للجريــدة الرســمية ،لتســهيل اليــة
البحــث مــن مصدرهــا األســاس ،األمــر الــذي ســينعكس إيجابــا علــى رفــع وعــي الموطنيــن ،وقدرتهــم علــى
44
الوصــول للمعلومــات ويعــزز المســاءلة المجتمعيــة.
•تفعيل بعض المجالس التنظيمية الرقابية لقطاعات الطاقة (الكهرباء) والمياه
  قــام مجلــس تنظيــم الكهربــاء بحــل  459شــكوى وصلــت اليــه مــن المواطنيــن حــول قضايــا تتعلــق بالخدمــةالكهربائيــة 45كمــا أعلــن المجلــس عــن رســوم ربــط الخدمــة الكهربائيــة الجديــدة ،بعــد اقــراره مــن مجلــس
الــوزراء بنــاء علــى توصيــة مــن المجلــس ،وأصبحــت ســارية منــذ بدايــة العــام  ،2019علمــا بــأن المجلــس قــام
بأصــدر أول نظــام رســوم ربــط عــام  2011وتــم تعديلــه عــام  2015ومــن ثــم جــرى تعديلــه  ،2018كمــا قــام
المجلــس فــي العــام  2018و  2019بمراجعــة نظــام صافــي القيــاس والتعرفــة الكهربائيــة.
•إعــادة تشــكيل مجلــس تنظيــم الميــاه :مــن المأمــول ان ينعكــس اعــادة تشــكيل مجلــس إدارة تنظيــم قطــاع
الميــاه الــذي تــم بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم  81لســنة  2019علــى تفعيــل دور هــذا المجلــس فــي عمليــات
الرقابــة والمســاءلة علــى هــذا القطــاع المهــم ،رغــم ان التشــكيلة الجديــدة للمجلــس يطغــى عليــه الطابــع
الرســمي ،ويضعــف فيــه تمثيــل مؤسســات المجتمــع المدنــي والخبــراء .46كمــا ان إعــادة تحديــد مهــام
وصالحيــات مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه بشــكل دقيــق بموجــب القــرار بقانــون رقــم  18لســنة  2019بتعديــل
القــرار بقانــون رقــم  14لســنة  2014مــن شــأنه إزالــة التداخــل الــذي كان قائمــا فــي الصالحيــات مــا بيــن ســلطة
47
الميــاه والجســم المنظــم لقطــاع الميــاه ،ممــا ســينعكس إيجابــا علــى فعاليــة المجلــس وأدائــه.

44
45
46
47

رسالة واردة من ديوان الفتوى والتشريع الئتالف امان بتاريخ 2019/10/15
جريدة القدس 2019/1/24
ورقة حول حوكمة قطاع المياه ،هامة زيدان.
الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية العدد  159الصادرة في .2019/9/18
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باســتثناء التعيينــات والترقيــات
لبعــض الوظائــف العليا شــهد عام
 2019جهــود مــن قبــل ديــوان
الموظفيــن العــام عــززت نزاهــة
وشفافية إشــغال الوظائف العامة
الدائمــة او المؤقتــة (العقــود).

لقــد أدى عــدم وضــوح مفهــوم المســاءلة فــي المؤسســات العامــة،
الــى اقتصــار دوائــر الشــكاوى علــى الــدور التقليــدي بســبب عــدم تعريــف
معتمــد مــن قبــل الحكومــة لمفهــوم المســاءلة ،رغــم اســتخدام
المصطلــح فــي العديــد مــن األدبيــات والخطــط والتعليمــات الحكوميــة.
ولذلــك فــإن مفهــوم المســاءلة اقتصــر علــى وســيلة محــددة وهــي
تقديــم الشــكوى الــى دوائــر مخصصــة الســتقبال الشــكاوى ،وليــس وفقا
للمعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا فــي تعريــف المســاءلة باعتبــار:
أنهــا واجــب المســؤولين عــن الوظائــف العامــة (ســواء أكانــوا منتخبيــن
أم معينيــن ،وزراء أم موظفيــن ومــن فــي حكمهــمّ) فــي تقديــم تقارير
دوريــة حــول ســير العمــل فــي المؤسســة أو الــوزارة ،بشــكل يتــم فيــه
توضيــح قراراتهــم وتفســير سياســاتهم ،واالجابــة عــن االستفســارات
المتعلقــة بعملهــم ،واالســتعداد لتحمــل المســؤوليات المترتبــة علــى
هــذه القــرارات ،ان تقديــم تقاريــر عــن ســير العمــل يجــب ان يوضــح
اإليجابيــات والســلبيات ،ومــدى النجــاح أو اإلخفــاق فــي تنفيذ سياســاتهم
فــي العمــل ،يتبــع ذلــك حــق المواطنيــن العادييــن فــي االطــاع علــى
هــذه التقاريــر العامــة ،وعلــى أعمــال اإلدارات العامــة ،مثــل المجلــس
التشــريعي ،ومجلــس الــوزراء ،والــوزارات والمؤسســات العامــة الرســمية
والمؤسســات غيــر الوزاريــة ،والمؤسســات األهليــة ،والشــركات التــي
تديــر أو تقــدم خدمــة عامــة كالكهربــاء والميــاه واالتصاالت...الــخ.

إشغال الوظيفة العامة
جهود متعددة لتعزيز نزاهة وشفافية إشغال الوظيفة العامة
شــهد عــام  2019بــذل جهــود هامــة مــن قبــل ديــوان الموظفيــن العــام
لتعزيــز نزاهــة وشــفافية إشــغال الوظائــف العامــة ،ســواء مــا يتعلــق
بالوظائــف الدائمــة او المؤقتــة ،خاصــة نظــام العقــود ،وتعزيــز منظومــة
التوظيــف االلكترونــي وذلــك علــى النحــو االتــي:
•جــرى تحديــث بيانــات موظفــي العقــود وربطهــا مــع برنامــج
الموازنــة والرواتــب لـــ  10دوائــر حكومية ،ممــا يعزز من الشــفافية
وعمليــة الرقابــة والمســاءلة للعامليــن بنظــام العقــود.
•تــم تحســين خدمــات المســتخدمين للبوابــة والمتقدميــن للتوظيــف
الكترونيــا ،وتوفيــر خدمــة الكترونيــة للجــان التوظيــف فــي الخدمــة
المدنية.
•اصبحــت منظومــة التوظيــف االلكترونــي الوســيلة المعتمــدة
والوحيــدة للتقــدم للوظائــف الحكوميــة.
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واقع شغل الوظائف العليا للعام 2019
رصــد ائتــاف أمــان قــرارات شــغل الوظائــف العامــة العليــا (تعيينــات ،ترقيــات ،تنقــات ،تمديــد) شــملت حركــة التعيينــات
العليــا المناصــب التاليــة :ســفراء ،رؤســاء مؤسســات غيــر وزاريــة ،وكالء ووكالء مســاعدون ،مســاعدو النائــب العــام،
قضــاة ،محافظــون ونــواب محافظيــن ،مستشــارون للرئيــس ومستشــارون قانونيــون ،ومــدراء عامــون ،بحســب مــا ورد
فــي الجريــدة الرســمية "الوقائــع الفلســطينية" خــال العــام  ،2019يمكــن تلخيصهــا وفقــا للجــدول التالــي:
حركة الوظائف العليا
التعيينات في الفئات العليا 2019
الترقيات للفئات العليا 2019
النقل للفئات العليا 2019

التمديد لفئات عليا 2019

إنهاء خدمات فئات عليا 2019

عدد المستهدفين

عدد القرارات

 50تعيينا
 37ترقية
 21موظفا

صادرة في  25قرارا
صادرة في  16قرارا
صادرة في  20قرارا

 .1قرار رقم  36لسنة  2019في العدد 155
بشأن تمديد خدمة رئيس ديوان الرئاسة لمدة
سنة.
 .2قرار رقم  22لسنة  2019في العدد 153
بشأن تمديد خدمة قاضي شرعي لمدة سنة
واحدة.
 .3قرار رقم  103لسنة  2019في العدد 162
بشأن تمديد خدمة فضيلة مفتي محافظة رفح
لمدة عام.
قرار بإنهاء خدمات مستشاري رئيس الدولة.

بناء على ما تقدم من رصد للتعيينات والترقيات والنقل الذي تم في المناصب
العليا في عام  2019فإن ائتالف أمان يرى:
1 .1بالرغــم مــن قــرار الســيد الرئيــس القاضــي بوقــف التعيينــات والترقيــات
فــي الوظيفــة العموميــة ،48مــن منطلــق الترشــيد والتقشــف فــي
النفقــات العامــة ،ورغــم اقــرار ائتــاف أمــان بأهميــة بعــض التعيينــات
وحاجتهــا كتلــك التــي تمــت فــي الســلطة القضائيــة مــن قبيــل إصــاح
منظومــة العدالــة فــي فلســطين ،اال ان هنــاك تعيينــات وترقيــات تمــت
بعــد صــدور قــرار الرئيــس.
2 .2اســتمرت التعيينــات فــي الوظائــف العليــا والخاصــة دون احتــرام مبــدأ
تكافــؤ الفــرص ،ودون نشــر إعالنــات التوظيــف واجــراء مســابقات ،كمــا
 48قرار بقانون صادر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ .2019/3/25
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تمــت التعيينــات دون رقابــة مــن جهــة رســمية فــي كل مــن الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة .وفــي هــذا الشــأن اشــار تقريــر االســتعراض لمــدى
التــزام فلســطين بتنفيــذ الفصليــن الثانــي والخامــس مــن اتفاقيــة االمــم
المتحــدة لمكافحــة الفســاد  UNCACالــى العديــد مــن المالحظــات
حــول التدابيــر المتعلقــة بنزاهــة التعيينــات والترقيــات فــي الوظائــف
العامــة فــي فلســطين ،ومــدى اعتمادهــا علــى الكفــاءة والشــفافية
فــي اإلجــراءات المتعلقــة فــي اختيــار المناصــب العموميــة.
3 .3يالحــظ نقــل عــدد مــن الموظفيــن الــى وظائــف فــي مكتــب الرئيــس،
دون إيضــاح مســمى الوظيفــة التــي يتــم النقــل اليهــا فــي قــرارات
النقــل او االحتيــاج الحقيقــي للوظيفــة التــي ســيتم إشــغالها مــا يــؤدي
الــى تضخــم فــي موازنــة المكتــب.
4 .4اشــغال منصــب المحافــظ ونائبــه ال يتــم وفــق شــروط محــددة ،كاإلعالن
عــن الشــاغر الوظيفــي او وجــود وصــف وظيفــي واضــح ،وذلــك بســبب
عــدم اعتمــاد قانــون فلســطيني ناظــم بشــأن المحافظيــن ،ولوحــظ
بــروز معيــار الخلفيــات األمنيــة لمــن يشــغلون وظيفــة المحافــظ خــال
الســنوات االخيــرة ،وليــس اعتمــاد مبــدأ الكفــاءة والمنافســة واإلنصاف.
5 .5لوحــظ اســتمرار ظاهــرة الموظفيــن المفروزيــن للعمــل لــدى الفصائــل
الفلســطينية ،أو شــخصيات وطنيــة او منظمــات وجمعيات غيــر حكومية،
مــع تلقــي رواتبهــم مــن وزارة الماليــة( .قــرار  ،)156/39وكذلــك
اســتمرار منحهــم الترقيــات ،كمــا تــم نقــل موظفيــن مــن مؤسســات
منظمــة التحريــر الفلســطينية ،الــى مؤسســات دولــة فلســطين ،كالنقــل
مــن المجلــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة واالعمــار (بكــدار) الــى
مجلــس الــوزراء (قــرار  )158/56و (قــرار .)155/29
6 .6تمــت بعــض التعيينــات فــي الســلك الدبلوماســي دون االلتــزام بمبــدأ
المســاواة وتكافــؤ الفــرص ،ودون اعتمــاد الكفــاءة واالنصــاف ،ودون
وضــوح مبــرر اختيــار األشــخاص المعينيــن مثــل (قــرار  )153/12و(قــرار
 )151/2و(قــرار )155/29
 7 .7فــي قطــاع غــزة ،تــم تعييــن رئيســا جديــدا لمجلــس العــدل األعلــى فــي
العــام  ،2019والــذي كان يشــغل قبــل تعيينــه منصــب رئيــس ديــوان
الموظفيــن ،دون أن تتضــح آليــة تعيينــه ،وكذلــك الحــال جــرى فــي تعييــن
النائــب العــام ،فمنــذ العــام  2007تــم تعييــن  3نــواب عامييــن لقطــاع
غــزة ،وإنهــاء خدماتهــم بواســطة قــرارات مــن الســلطة القائمــة فــي
القطــاع.
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8 .8اســتمرار التمديــد فــي الخدمــة العامــة بقــرارات رئاســية لبعــض
كبــار الموظفيــن ،علــى الرغــم مــن تجــاوز الســن القانونــي
المنصــوص عليهــا فــي قانــون الخدمــة المدنيــة وقانــون التقاعــد
والقوانيــن ذات العالقــة بالخدمــة العامــة.

واقع تسييس الوظيفة العامة في فلسطين
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يشــمل مفهــوم تســييس الوظيفــة العامــة العديــد مــن المظاهــر؛
باعتبــاره "إخضــاع الوظيفــة الحكوميــة للحســابات السياســية واالســتقطاب
السياســي" باســتخدام الســلطة الممنوحــة ،مثــل :التعيينــات والترقيــات
للمواليــن واســتبعاد الخصــوم السياســيين مــن شــغل هــذه الوظائــف
العامــة ،خاصــة المناصــب العليــا منهــا ،واســتغالل الموظــف للمســؤوليات
المناطــة بــه وللصالحيــات الممنوحــة لــه بالقانــون لخدمــة مصالــح حزبيــة
أو ضــد مصالــح حزبيــة أخــرى ،ويمكــن إجمــال مجموعــة مــن اإلشــكاليات
والتحديــات فــي هــذا المجــال ،والتــي بــرز بعضهــا فــي فتــرات تاريخيــة
معينــة وانتهــى ،فيمــا ال زال البعــض االخــر منهــا قائمــا ،ومــن هــذه
اإلشــكاليات والتحديــات مــا يلــي:

اســـتدعاء الموظفيـــن الـــى
المشـــاركة فـــي نشـــاطات
أثنـــاء أوقـــات الـــدوام علـــى
حســـاب تقديـــم الخدمـــات
المناطـــة بهـــم يعـــد احـــد
اشـــكال تســـييس الوظيفـــة
العام ــة واس ــتخدام الموظ ــف
العـــام ألهـــداف حزبيـــة.

•ان التعيينــات والترقيــات فــي الوظائــف الحكوميــة للمناصــب العليــا
ووظائــف الســلك الدبلوماســي مازالــت تتــم فــي بعض االحيــان دون
االلتــزام بمبــدأ تكافــؤ الفــرص ،أو المنافســة النزيهــة والشــفافة
ودون وجــود جهــة رســمية محايــدة ،للتأكــد مــن اســتيفاء
المعينيــن للمعاييــر المهنيــة المطلوبــة لهــذه الوظائــف ،حيــث
يفتــرض فيمــن يعيــن بالمناصــب العليــا أال يوصــف بأنــه معــارض.
 49استخالصات من تقارير ائتالف أمان السنوية وتقاريرها المتخصصة في مجال الوظيفة العامة.
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•وجــود حــاالت تــم فيهــا منــح امتيــازات لمصالــح شــخصية علــى
حســاب المــال العــام :حيــث يتــم منــح درجــات خاصــة دون مبــرر مثــل
درجــة وزيــر ،ســفير ،ومحافــظ ،فــي الوقــت الــذي ال يكــون فيــه
هــؤالء الموظفيــن وزراء بحقائــب أو وزراء دولــة ،أو ســفراء فــي
الخــارج أو فــي وزارة الخارجيــة ،أو محافظيــن ألي مــن المحافظــات،
وذلــك مكافــأة إلظهــار والئهــم او كســب ودهــم.
مازالـــت التعيينـــات والترقيـــات فـــي
الوظائــف الحكوميــة للمناصــب العليا
ووظائ ــف الس ــلك الدبلوماس ــي تت ــم
فـــي بعـــض االحيـــان دون االلتـــزام
بمبــدأ تكافــؤ الفــرص ،أو المنافســة
النزيهـــة والشـــفافة ودون وجـــود
جهـــة رســـمية محايـــدة ،للتأكـــد
مـــن اســـتيفاء المعينيـــن للمعاييـــر
المهنيـــة المطلوبـــة لهـــذه
الوظائـــف.

•رغــم االعــان الرســمي للحكومــة بأنهــا لــم تعــد تعتمــد شــرط
الحصــول علــى شــهادة الســامة األمنيــة لشــغل الوظائــف العامــة،
اال ان عــام  2019شــهد بعــض الحــاالت التــي جــرى فيهــا اســتخدام
فحــص الســامة األمنيــة ،ســواء فــي الضفــة الغربية أو قطــاع غزة،
لضمــان التأكــد مــن كونهــم مــن المؤيديــن او المعارضيــن لإلطــار
السياســي الحاكــم ،وأحيانــا تــم ذلــك فقــط للتأكــد مــن واقــع
انتماءاتهــم السياســية ،حيــث قامــت بعــض المؤسســات الرســمية
بطلــب اســتكمال إجــراءات التعييــن باعتبــاره شــرطا للتوظيــف،
وذلــك بعــد أن ورد الــى أمــان بعــض االدعــاءات مــن مواطنيــن برفض
تعيينهــم لعــدم موافقــة المؤسســة األمنيــة ،لذلــك فنحــن فــي
ائتــاف أمــان غيــر متأكديــن مــن التــزام المؤسســات بعــدم طلــب
فحــص الســامة األمنيــة.
•يمــارس المؤيــدون العمــل الحزبــي خــال أوقــات العمــل الرســمي،
وداخــل أروقــة ومكاتــب المؤسســات الحكوميــة ،فــي الوقــت الذي
يضيــق فيــه علــى المعارضيــن علــى خلفيــة انتمائهــم السياســي،
ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة.
•اســتمرار وقــف رواتــب بعــض الموظفيــن المدنييــن والعســكريين
بحجــة مخالفــة الشــرعية ،وبشــكل مخالــف للقانــون ،ودون ان يصدر
بذلــك قــرار بقانــون أو مرســوم رئاســي أو قــرار حكومــي؛ وانمــا
جــاءت هــذه االجــراءات بنــاء علــى تعليمــات سياســية عليــا ،كمــا
حصــل مــع عــدد مــن الموظفيــن العامليــن فــي المجلــس التشــريعي
فــي رام اهلل.
•شــكلت سياســة الفصــل مــن الوظيفــة العامــة علــى خلفيــة االنتمــاء
السياســي إحــدى ســمات حقبــة مــا بعــد االنقســام ،بينما بــرز التقاعد
القســري كمظهــر متمايــز لتســييس الوظيفــة العامــة فــي معاقبــة
المعارضيــن .وتجــاوز مفهــوم العالقــة بيــن طرفــي االنقســام؛ حيــث
شــمل معاقبــة النشــطاء واســتغالل بعــض المســؤولين لــه فــي
تصفيــة حســابات حزبيــة أو شــخصية ،ودون وجــود معاييــر واضحــة
ومعلنــة تمــت بموجبهــا اإلحالــة للتقاعــد المبكــر.
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•اســتمرار ظاهــرة اســتدعاء الموظفيــن الــى المشــاركة فــي
نشــاطات ذات طابــع سياســي ،كدعــم الرئيــس خــال فتــرة خطابــه
فــي األمــم المتحــدة ،اثنــاء الــدوام الرســمي ،والتــي تســتخدم
احيانــا ألهــداف سياســية خاصــة ،حيــث تعتبــر أحد اشــكال اســتخدام
الموظــف العــام ألهــداف سياســية خاصــة .وينطبــق نفــس الحــال
إذا تــم الطلــب مــن الموظفيــن االضــراب العــام واالســتنكاف عــن
العمــل ألســباب سياســية فئويــة.
وبالرغــم مــن جهــود ديــوان الموظفيــن العــام فــي تعزيــز نزاهــة
وشــفافية إشــغال الوظائــف العامــة ،إال أن دور الديــوان فــي التعيينــات
والترقيــات للفئــة العليــا والخاصــة فــي عــام  2019كمــا فــي االعــوام
الســابقة ال زال محــدودا ،حيــث يقتصــر هــذا الــدور علــى تقديــم عــروض
بيانــات للموظفيــن المنــوي ترقيتهــم للفئــة العليــا (التــي تعــرض علــى
الديــوان) ،وبتنفيــذ قــرارات الرئيــس بشــأن تعيينــات وترقيــات هــذه
الفئــة .وعلــى الرغــم مــن وجــود بطاقــات الوصــف الوظيفــي للوظائــف
العليــا المقــرة ،فمــن غيــر المؤكــد أنــه يتــم االلتــزام بهــا عنــد التعييــن
والترقيــة أو النقــل.

النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع األمن
•مســتوى متوســط للمؤسســة األمنيــة فــي مقيــاس
النزاهــة
يظهــر مقيــاس النزاهــة فــي قطــاع األمــن 50الــذي أعــده ائتــاف أمــان
ان ترتيــب مجــاالت النزاهــة فــي قطــاع األمــن جــاء كمــا يلــي :حصــل
كل مــن مجــال المشــتريات والعطــاءات ،ومجــال التعييــن وســلوك
العامليــن فــي قطــاع األمــن علــى مركــز متقــدم ،وحصــل مســتوى
النزاهــة فــي ميزانيــة قطــاع األمــن علــى مركــز منخفــض ،وحصــل
مجــال اإلرادة السياســية والرقابــة علــى األجهــزة األمنيــة علــى مركــز
51
منخفــض جــدا.

أظهـــر مقيـــاس النزاهـــة فـــي
قط ــاع األم ــن تط ــور إيجاب ــي ف ــي
نشــر مدونــة األخالقيــات وقواعــد
الســـلوك العامـــة لمنتســـبي
قـــوى األمـــن الفلســـطينية علـــى
الموقـــع االلكترونـــي لـــوزارة
الداخليـــة وتوزيعهـــا علـــى
المجنديـــن الجـــدد والتدريـــب
عليهـــا ،وتحســـن فـــي نظـــام
النزاه ــة ف ــي قط ــاع األم ــن رغ ــم
أن المقي ــاس أش ــار إل ــى االحتي ــاج
للمزيـــد مـــن الخطـــوات لتعزيـــزه.
مطل ــوب إق ــرار هي ــاكل تنظيمي ــة
لقـــوى األمـــن إلصـــاح الخلـــل
البنيـــوي القائـــم

ً
توصيفــا
 50مقيــاس النزاهــة فــي قطــاع األمــن ،االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة امــان ،2019 ،يعتبــر
دوريـ ًا لواقــع مناعــة قطــاع األمــن مــن الفســاد ،ويشــمل المقيــاس ثمانيــن مؤشــر ًا تــم انتقاؤهــا لقدرتهــا علــى
قيــاس مناعــة قطــاع األمــن فــي فلســطيني للوقايــة مــن الفســاد .ويمثــل هــذا المقيــاس أداة لتحديــد مجــاالت
النزاهــة فــي قطــاع األمــن مــن خــال تحديــد المجــاالت األكثــر ضعفــا فــي هــذا القطــاع ،حيــث يقيــس مــدى
مناعــة نظــام النزاهــة فــي قطــاع األمــن أي حالــة الوقايــة مــن الفســاد بمــا يشــمل مجموعــة القيــم التــي يلتزم
بهــا المســؤولين ،لمكافحــة الفســاد والحفــاظ علــى المــال العــام ،ومــدى احتــرام أســس ومبــادئ الشــفافية
وفعاليــة أنظمــة المســاءلة عــن أعمالهــم) الفجــوات التــي تحــد مــن توفيــر مناعــة لقطــاع االمــن مــن الفســاد.
 51مقياس النزاهة في قطاع االمن ،االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة أمان2019 ،
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تصنيف العالمات حسب درجة التقدم في مقياس نظام النزاهة في قطاع االمن الفلسطيني
الرمز

الدرجة األقل
81
66
51
36
21
00

الدرجة األعلى
100
80
65
50
35
20

التصنيف
متقدم جدا
متقدم
متوسط
منخفض
منخفض جدا
حرج

تصنيفات مجاالت النزاهة في قطاع األمن
ﺗﺻﻧﯾف
ﻣﻧﺧﻔض ﺟدا

ﺗﺻﻧﯾف
ﻣﺗﻘدم

ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﺟﮭزة اﻟﺗﻌﯾﯾن وﺳﻠوك
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرﯾﺔ

ﺗﺻﻧﯾف
ﻣﺗﻘدم

ﺗﺻﻧﯾف
ﻣﻧﺧﻔض

ﺗﺻﻧﯾف
ﻣﻧﺧﻔض ﺟدا

اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت
واﻟﻌطﺎءات

ﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﻗطﺎع
اﻻﻣن

اﻻرادة
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ

يظهر المقياس اإلشكاليات والتحديات التالية في مجال النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع األمن:
1 .1حــاز مقيــاس النزاهــة فــي قطــاع األمــن علــى "تصنيــف متوســط" ،مــا يشــير الــى أن نظــام النزاهــة فــي قطــاع
األمــن غيــر مانــع للفســاد ،وأنــه فــي بدايــة ســيره نحــو الفاعليــة ،ويحتــاج الــى المزيــد مــن الخطــوات لتعزيــزه.
2 .2أوضحــت نتائــج المقيــاس ان اإلشــكال والتحــدي األساســي أمــام نظــام النزاهــة فــي قطــاع األمــن الفلســطيني
تظهــر فــي الممارســات ،التــي حــازت علــى «تصنيــف منخفــض» ،أكثــر مــن تحــدي "التشــريعات" بســبب نقــص أو
ضعــف التشــريعيات ،التــي حــازت علــى "تصنيــف متقــدم".
3 .3أمــا فيمــا يتعلــق بمجــاالت المقيــاس؛ فقــد اتضــح أن التحــدي األكبــر يتمثــل فــي مجاليــن؛ األول :ضعــف فعاليــة
الرقابــة علــى األجهــزة االســتخبارية ،والثانــي ضعــف اإلرادة السياســية ،وباألســاس بســبب شــلل المجلــس
التشــريعي الــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى العالمــات التــي حصــل عليهــا مقيــاس النزاهــة فــي قطــاع األمــن ،فــي
المقابــل فــإن مجالــي "المشــتريات والعطــاءات" و"التعييــن وســلوك العامليــن" حــازا علــى "تصنيــف متقــدم"
لتوفــر آليــات وتقنيــات مراقبــة مــن جهــات حكوميــة مختصــة وداخليــة ،وتوفــر إرادة لــدى المؤسســة األمنيــة
لتحســين أداء العامليــن.
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4 .4علــى الرغــم مــن أن المقيــاس أظهــر أن التشــريعات متوفــرة
بشــكل عــام ،اال أن هنــاك نقصــا واضحــا فــي التشــريعات الناظمــة
للرقابــة علــى أجهــزة االســتخبارات ،وكذلــك ضعــف التشــريعات
المتعلقــة بتعزيــز الشــفافية لعــدم إصــدار قانــون الحــق فــي
الوصــول للمعلومــات ونظــام حكومــي لتصنيــف الوثائــق اللذيــن
يحــددان آليــات التعامــل مــع المعلومــات والوثائــق األمنيــة
والحكوميــة والمــدة الزمنيــة المصــرح بهــا لإلعــان عنهــا .كمــا
لــم يتــم اســتكمال معظــم اللوائــح التنفيذيــة للقوانيــن الناظمــة
لألجهــزة األمنيــة ،وال زال يوجــد ضعــف فــي المنظومــة القانونيــة
للمســاءلة علــى أجهــزة األمــن ،وبالتحديــد التشــريعات الخاصــة
بالقضــاء العســكري ،والتشــريعات الخاصــة بإجــراءات محاكمــة
العامليــن فــي األجهــزة األمنيــة.

ان اســـتمرار نقـــص التشـــريعات
المتعلقـــة بتعزيـــز الشـــفافية
وعـــدم إصـــدار قانـــون الحـــق
فـــي الوصـــول للمعلومـــات أو
نظ ــام حكوم ــي لتصني ــف الوثائ ــق
والســـجالت اإلداريـــة يتعـــارض
مـــع مبـــدأ الشـــفافية العنصـــر
الض ــروري لنزاه ــة الحك ــم والح ــد
مـــن الفســـاد.

https://www.facebook.com/AmanCoalition/
videos/2425580604346076/

تشــير التصنيفــات التــي حصلــت عليهــا المؤشــرات المتعلقــة بركــن
الشــفافية فــي قطــاع األمــن أنهــا األضعــف مــن بيــن أركان نظــام النزاهــة
فــي قطــاع األمــن الثالثــة ،حيــث حصلــت علــى تصنيــف منخفــض مقارنــة
بركنــي المســاءلة والنزاهــة اللذيــن حصــا علــى "تصنيــف متوســط".

•إصــدار مدونــة ســلوك موحــدة لجميــع العامليــن فــي
قطــاع األمــن
صــدرت بتاريــخ  2018/2/26مدونــة األخالقيــات وقواعــد الســلوك العامــة
لمنتســبي قــوى األمــن الفلســطينية 52بعــد أن صــدرت مدونــات منفــردة
لألجهــزة األمنيــة المختلفــة مثــل:
1 .1مدونــة ســلوك خاصــة بضبــاط وأفــراد جهــاز المخابــرات العامــة
 52لالطالع على كامل أحكام مدونة منتسبي قوى األمن الفلسطينية برجاء زيارة الرابط
https://drive.google.com/file/d/1u2igS_XHcZZkisuFHSkJe8VZbbbtWvQR/view
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عــام .2010
2 .2مدونــة ســلوك العامليــن فــي األمــن الوقائــي ،أصدرهــا جهــاز
األمــن الوقائــي فــي العــام  ،2013بالتعــاون مــع مكتــب المفــوض
الســامي لحقــوق االنســان.
 3 .مدونــة ســلوك منتســبي جهــاز الشــرطة الفلســطينية لــم يتــم
نشــرها حتــى نهايــة العــام 2019
تظهــر الموازنــة العامــة للســنوات
الســـت األخيـــرة ()2018-2013
انخفـــاض مســـتمر فـــي نســـبة
الموازنـــة المخصصـــة لقطـــاع
األمـــن مـــن مجمـــل الموازنـــة
الجاريـــة لدولـــة فلســـطين.

4 .4أصــدر األمــن الوطنــي مدونــة الســلوك عــام  2013خاصــة بضبــاط
وأفــراد قــوات األمــن الوطنــي.
5 .5اقرّ جهاز الدفاع المدني مدونة السلوك بداية العام .2015
6 .6اعتمــد جهــاز االســتخبارات العســكرية مدونــة الســلوك بدايــة
العــام .2017
ويتــم توزيــع مدونــة الســلوك علــى كل المجنديــن الجــدد فــي هيئــة
التدريــب العســكري وعليهــم قراءتهــا .كمــا يتــم إجــراء محاضــرة عــن
المدونــة أثنــاء التدريــب .كمــا أن مدونــة األخالقيــات وقواعــد الســلوك
العامــة لمنتســبي قــوى األمــن الفلســطينية منشــورة علــى الموقــع
53
االلكترونــي لــوزارة الداخليــة وهــو تطــور إيجابــي

•الموازنة واالدارة المالية والشراء في القطاع األمني

54

موازنة قطاع األمن
بلغــت الموازنــة الجاريــة لقطــاع
األمــن مــا يقــارب  3.475مليــار
شــيكل عــام  ،2018منهــا 2.900
مليــار شــيكل رواتــب وأجــور،
مــا نســبته  %83.5مــن موازنــة
المؤسســة األمنيــة ،امــا باقــي
الموازنــة فموزعــه مــا بيــن النفقات
التشــغيلية ( )%7.6والنفقــات
التحويليــة ( )%8.6والنفقــات
الرأســمالية (أقــل مــن  .)%1وهــي
نســب لــم تختلــف عــن الســنة التــي
55
ســبقتها (.)2017

 53مقياس النزاهة في قطاع األمن ،االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.2019 ،
 54واقع موازنة قطاع األمن ضمن الموازنة العامة الفلسطينية ،منشورات ائتالف أمان.2019 .
 55تقرير بعنوان :واقع موازنة قطاع األمن ضمن الموازنة العامة الفلسطينية ،ائتالف أمان2019 .
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تشــير مراجعــة الموازنــة العامــة للســنوات الســت األخيــرة ( )2018-2013الــى انخفــاض مســتمر فــي نســبة الموازنــة
المخصصــة لقطــاع األمــن مــن مجمــل الموازنــة الجاريــة لدولــة فلســطين ،فقــد انخفضــت بمقــدار ســتة نقــاط مــا بيــن
موازنــة العــام  2014والتــي كان موازنــة األمــن فيهــا  %28.5مــن الموازنــة الجاريــة (وهــي األعلــى في الســنوات الســت
الماضيــة) إلــى  %22.7فــي العــام  .2018تمثــل موازنــة قطــاع األمــن (النفقــات الجاريــة والنفقــات التطويريــة معــا)
حوالــي  %21مــن مجمــل الموازنــة العامــة للحكومــة الفلســطينية ،لذلــك تعــدّ هــذه النســبة األقــل فــي تاريــخ دولــة
فلســطين ،ويعــود الســبب إلــى قــرارات الحكومــة بتنفيــذ التقاعــد المبكــر االختيــاري والقســري ،فمــن أصــل  27ألــف
موظــف عمومــي تــم احالتهــم للتقاعــد المبكــر منــذ عــام  ،2017كان  18ألف ـ ًا منهــم مــن العســكريين ،وذلــك مــن
56
أصــل  62ألف ـ ًا مــن العســكريين العامليــن فــي الضفــة الغربيــة وغــزة.
ان اســتمرار إيــراد موازنــة قطــاع األمــن كرقــم واحــد فــي قانــون الموازنــة العامــة دون توضيــح االعتمــادات الماليــة
والنفقــات لمراكــز المســؤولية العاملــة فــي قطــاع االمــن ،وكذلــك عــدم إظهــار التقاريــر الشــهرية لــوزارة الماليــة
نفقــات قطــاع األمــن الشــهرية ،واســتمرار جمــع نفقــات اإلدارة الماليــة المركزيــة مــع نفقــات وزارة الداخليــة فــي
بنــد واحــد تحــت اســم الداخليــة ،خالفـ ًا لمــا ورد فــي قانــون الموازنــة للعــام  2018الــذي جعــل كال مــن وزارة الداخليــة
واإلدارة الماليــة المركزيــة مركزيــن مالييــن مســتقلين ،واســتمرار عــدم نشــر اإلدارة الماليــة المركزيــة «العســكرية»
تقاريــر ماليــة عــن اإلنفــاق المخصــص لألجهــزة األمنيــة ،وعــدم نشــر اإلدارة العامــة للرقابــة الماليــة العســكرية
تقاريرهــــا الرقابيــــة علــى األجهــزة األمنيــة بمــا فيهــا اإلدارة الماليــة المركزيــة «العســكرية» ،وفــي ظــل غيــاب نظام
مالــي لألجهــزة األمنيــة و االســتناد الــى تعليمــات تصــدر ســنويا عــن وزارة الماليــة ،فــإن كل ذلــك يســتوجب سياســة أكثر
شــفافية علــى هــذا الصعيــد فــي إدارة المــال العــام.
وعلــى الرغــم مــن أن قيــام ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة فــي الســنوات األخيــرة بالرقابــة علــى بعــض
57
المؤسســات األمنيــة ،اال أن الديــوان ال ينشــر التقاريــر التــي يعدهــا ،ويكتفــي بملخــص لهــا فــي التقريــر الســنوي.
مــن جهــة أخــرى ال تشــير الموازنــة العامــة الــى توزيــع العامليــن علــى األجهــزة االمنيــة ممــا يحــول دون معرفــة حصــة
كل جهاز.

•اإلدارة المالية وعمليات الشراء في القطاع األمني

58

  لــم يصــدر مجلــس الــوزراء نظامــا يحــدد المشــتريات ذات الطبيعــة األمنيــة الحساســة المنصــوص عليهــا فــي القــراربقانــون رقــم ( )8لســنة  2014بشــأن الشــراء العــام الــذي ينظــم آليــات الشــراء المتبعــة لهذا النــوع من المشــتريات،
كمــا اســتمر قطــاع األمــن بالعمــل بالالئحــة الماليــة االســتثنائية الصــادرة فــي العــام  2010عــن رئيــس الحكومــة د.
ســام فيــاض ،ويجــدد العمــل بهــا ســنويا مــن قبــل وزيــر الماليــة دون نشــرها ،أو العمــل علــى إقــرار نظــام مالــي
خــاص بالمؤسســة األمنيــة يحــدد آليــات االنفــاق ،ومســؤوليات الجهــات المختلفــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء.
  علــى الرغــم مــن التطــورات الهامــة التــي رافقــت عمليــة اإلصــاح فــي قطــاع األمــن وضبــط عمليــات الشــراءواإلنفــاق المالــي فــي هــذا القطــاع ،اال أنــه مــا زالــت بعــض بنــود االنفــاق مثــل المهمــات الداخليــة والنثريــة ال
تخضــع آلليــة واضحــة ومنظمــة ،وال يتــم تقديــم معــززات فيهــا ،ممــا يتيــح فــرص للمحابــاة فــي آليــة انفاقهــا
والتصــرف فيهــا.
 56المصدر السابق.
 57المصدر السابق.
 58واقع موازنة قطاع األمن ضمن الموازنة العامة الفلسطينية ،منشورات ائتالف أمان.2019 .
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  مــا زالــت عمليــات الشــراء فــي قطــاع األمــن تحتــاج إلــى المزيــد مــن اإلفصــاح لتفاصيــل المشــتريات ،وإصــدار البياناتالمتعلقــة بالمشــتريات بصيغــة يمكــن الوصــول إليهــا ،وإتاحــة كافــة العقــود للعامــة بمــا فــي ذلــك التعديــات بعــد
إرســاء العطاءات.
  مازالــت موازنــة قطــاع األمــن تتســم بضعــف توفــر المعلومــات المتاحــة للمواطنيــن ووســائل اإلعــام والمجتمــعالمدنــي قبــل إقراراهــا فــي الوقــت المناســب ،حيــث ال يتــم اإلعــان عــن تفاصيــل موازنــة قطــاع األمــن عنــد
اســتعراض مشــروع قانــون الموازنــة العامــة.
  تواجــه مؤسســات المجتمــع المدنــي ووســائل االعــام صعوبــة فــي الحصــول علــى معلومــات تتعلــق بموازنــةقطــاع األمــن ،كمــا يتفــاوت التعــاون مــن قبــل مســؤولي األجهــزة األمنيــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي
59
القضايــا العامــة بيــن جهــاز واخــر.

•تنظيم تخصيص المركبات والسماح بشرائها في قطاع األمن من قبل الحكومة
صــدر عــن مجلــس الــوزراء قــرار يحمــل رقــم  1لســنة  2019لتنظيــم عمــل المركبــات الحكوميــة فــي قطاع األمــن ،ينظم
الفئــات التــي يحــق لهــا الحصــول علــى المركبــات ،وآليــة متابعتهــا ،والمتمثلــة فــي اللجنــة الدائمــة لتحديــد االحتيــاج
لمركبــات قطــاع االمــن الــذي يشــكلها مجلــس الــوزراء ،وكذلــك مواصفــات المركبــة وشــراؤها وترخيصهــا وتأمينهــا
وصيانتهــا ،وتنظيــم اســتخدامها وإخراجهــا مــن الخدمــة ،وحــق المتقاعديــن مــن قــوى األمــن بشــراء المركبــات التــي
بحوزتهــم .ويؤخــذ علــى هــذا النظــام أنــه فتــح المجــال واســعا أمــام الفئــات األمنيــة التــي يحــق لهــا اقتنــاء المركبات
الحكوميــة ،وشــمل ذلــك رؤســاء وقــادة األجهــزة األمنيــة ومــن فــي حكمهــم ،ونوابهــم والمــدراء العاميــن لــإدارات
ومــدراء الدوائــر .وهــو عكــس التوجــه فــي تحديــد الفئــات التــي يحــق لهــا اقتنــاء المركبــات فــي القطــاع المدنــي،
والتــي تــم حصرهــا بالــوزراء والــوكالء ورؤســاء المؤسســات فقــط ،يضــاف الــى ذلــك النفقــات التــي تترتــب علــى ذلــك
مــن ترخيــص وتأميــن وصيانــة وتوفيــر مخصصــات الوقــود لهــذه المركبــات.

 59مقياس النزاهة في قطاع األمن ،االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة امان2019 ،
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•التعيينات في قطاع األمن

 اعتمــدت العديــد مــن األجهــزة األمنيــة معيــار المهنيــة أساســا للتعيينــات فــي الرتــب األدنــى داخــل األجهــزةاألمنيــة ،خاصــة بعــد اعتمــاد األجهــزة علــى تطويــر المهــارات القياديــة للضبــاط؛ ففــي جهــاز األمــن الوقائــي،
أصبــح تولــي مراكــز قياديــة وفقــا للهيكليــة المقــرة ،وباالعتمــاد علــى بطاقــة الوصــف الوظيفــي التــي تضــع
االختصــاص والدرجــة العلميــة شــرطا أساســيا لتولــي هــذه المناصــب ،ولكــن حتــى اآلن مــازال معيــار الكفــاءة
والمنافســة غيــر ملــزم للتعييــن فــي المناصــب العليــا فــي األجهــزة األمنيــة.
 مــازال نظــام الترقيــة يعتمــد مبــدأ األقدميــة فــي الخدمــة ،وليــس معيــار وجــود الشــواغر ،واعتمــادالمنافســة علــى أســاس الكفــاءة واالنصــاف فــي شــغل المواقــع األمنيــة الشــاغرة ،مــا يــؤدي
60
الــى اســتمرار تراكــم أعــداد كبيــرة فــي الرتــب العليــا ،بالرغــم مــن حــاالت التقاعــد المبكــر.
•استمرار فجوة الرواتب بين الرتب العسكرية
بلـــغ مجمـــوع الرواتـــب الشـــهرية المخصصـــة للعامليـــن فـــي قـــوى األمـــن  242مليـــون شـــيقل شـــهريا ،61
منه ــا  152ملي ــون ش ــيقل م ــا نس ــبته  %63روات ــب لفئ ــات الضب ــاط م ــن م ــازم حت ــى ل ــواء والبال ــغ عدده ــم 30979
ضابطـــا ،وخصـــص  90مليـــون رواتـــب شـــهرية ،أي مـــا نســـبته  %37لصـــف الضبـــاط والجنـــود البالـــغ عددهـــم ،31466
وذل ــك ألن ع ــدد الضب ــاط مرتف ــع ،ورواتبه ــم مرتفع ــة مقارن ــة بم ــن ه ــم أدن ــى منه ــم رتب ــة؛ فمث ــا رات ــب الل ــواء
الواح ــد الش ــهري يع ــادل الرات ــب الش ــهري لس ــتة جن ــود ،والرات ــب الش ــهري للعمي ــد يع ــادل روات ــب خمس ــة جن ــود،
ورات ــب العقي ــد يع ــادل روات ــب أربع ــة جن ــود.
وعليــه ،فــإن موازنــة قطــاع األمــن تعانــي مــن خلــل بنيــوي فــي هيكليــة النفقــات ،األمــر الــذي ينعكــس بالضــرورة
علــى قــدرة قطــاع األمــن علــى العمــل بشــكل فعــال ،حيــث تذهــب معظــم النفقــات ( )%83.5علــى الرواتــب بينمــا ال
تصــل النفقــات التشــغيلية والرأســمالية الــى نســبة  .%17ومــن جهــة أخــرى ،فــإن هنــاك فجــوة كبيــرة فــي الرواتــب بيــن
الرتــب العســكرية العليــا والرتــب الدنيــا.
 60مقياس النزاهة في قطاع األمن ،االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة امان2019 ،
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غيـــاب دور المجلـــس التشـــريعي
الفلســـطيني حجـــر األســـاس فـــي
اضعـــاف الرقابـــة علـــى الســـلطة
التنفيذيـــة بمـــا فيهـــا األجهـــزة
األمنيـــة.

كمــا ان التضخــم فــي عــدد الضبــاط يثقــل كاهــل المؤسســة األمنيــة
والخزينــة العامــة ،وان إقــرار قوانيــن للتقاعــد االختيــاري او القســري
دون إقــرار هيــاكل تنظيميــة لقــوى األمــن ،قــد يــؤدي إلــى انخفــاض
عــدد العامليــن اإلجمالــي فــي األجهــزة األمنيــة ،إال أنــه لــن يــؤدي
إلــى إصــاح الخلــل البنيــوي القائــم ،حيــث لــم يؤثــر انخفــاض عــدد
العامليــن فــي االجهــزة االمنيــة فــي عــام  2015وعــام  2018علــى
نســبة عــدد الضبــاط مــن العــدد الكلــي لمنتســبي األجهــزة األمنيــة.
لقــد وضــع قانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن الضوابــط والشــروط الالزمــة
لتنظيــم شــؤون الخدمــة المتعلقــة بالتعيينــات والترقيــات ،والتــي تحــول
دون تضخــم عــدد الضبــاط ،إال أن عــدم إصــدار اللوائــح التنفيذيــة مــن
قبــل مجلــس الــوزراء كان أحــد مســببات الخلــل الحالــي فــي توزيــع الرتــب
العســكرية وتضخــم عــدد الضبــاط.
•تحديــات موضوعيــة وذاتيــة تضعــف مــن فعاليــة الرقابــة علــى
األجهــزة والمؤسســات والهيئــات األمنيــة
شــكل غيــاب دور المجلــس التشــريعي الفلســطيني حجــر األســاس فــي
اضعــاف الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة ،بمــا فيهــا األجهــزة األمنيــة،
بالرغــم مــن قيــام ديــوان الرقابــة الماليــة اإلداريــة بإعــداد بعــض التقاريــر
الخاصــة بقطــاع األمــن ،وال زالــت قــدرة ديــوان الرقابــة محــدودة فــي
الرقابــة علــى األجهــزة األمنيــة خاصــة علــى بعــض بنــود االنفــاق ،والتحقق
مــن ســامة اإلجــراءات فيمــا يتعلــق ببنــد المهمــات الداخليــة «النثريــة».
ويخضــع جهــاز المخابــرات لرقابــة رئيــس الدولــة مــن خــال المراقــب المالي
الــذي يعينــه الرئيــس ،ولكــن تقاريــر المراقــب المالــي غيــر متاحــة ،وبالرغــم
مــن التحســن فــي مجــال التعــاون واالنفتــاح علــى مؤسســات المجتمــع
المدنــي مــن قبــل مســؤولي وزارة الداخليــة ومســؤولي عــدد مــن األجهزة
االمنيــة وبشــكل خــاص جهــاز الشــرطة والضابطــة الجمركيــة ،إال ان هــذا
االنفتــاح مــا زال محــدودا مــن قبــل بعــض األجهــزة األمــر الــذي يضعــف
المســاءلة المجتمعيــة.
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مؤشر الفساد في قطاع األمن والدفاع
أطلقــت منظمــة الشــفافية الدوليــة بتاريــخ  2019/11/25نتائــج المؤشــر العالمــي للنزاهــة الحكوميــة
لمكافحــة الفســاد فــي مجــال الدفــاع واألمــن  2020حيــث ضــم المؤشــر اثنتــي عشــرة دولــة فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا للعــام  ،2020حصلــت إحــدى عشــرة منهــا علــى عالمــة  Eأو  ،Fمــا يشــير إلــى
مخاطــر "مرتفعــة جــد ًا" أو "حرجــة" فيمــا يتعلــق بالفســاد فــي المؤسســات الدفاعيــة واألمنيــة لديهــا .وقــد
حصلــت تونــس علــى درجــة  Dأي مخاطــر فســاد عاليــة ،حيــث كان أداؤهــا أفضــل بالنســبة للــدول األخــرى وفــق
التصنيفــات الســابقة .تأتــي هــذه النتائــج علــى خلفيــة عــدم االســتقرار والهشاشــة اللذيــن يســودان المنطقــة.
وحصلــت فلســطين فــي هــذا المؤشــر علــى درجــة  %27وهــو تقييــم متقــدم نوعــا مــا قياسـ ًا بــدول المنطقــة
التــي حصلــت علــى معــدل  .%17وتشــير نتائــج فلســطين الــى مخاطــر احتمــاالت وقــوع الفســاد فــي قطــاع
الدفــاع واألمــن .ويناقــش المؤشــر العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه دولــة فلســطين فــي مجــال الحــد
مــن مخاطــر الفســاد وتعزيــز النزاهــة فــي قطــاع األمــن ،مــن قبيــل التأثيــر والتدخــل غيــر المســوغ لألطــراف
السياســية ،واألشــخاص ذوي النفــوذ فــي عمــل األجهــزة األمنيــة ،وإشــكالية غيــاب الشــفافية تحديــد ًا فــي
موضــوع الموازنــة كعامــل أساســي لتدنــي درجــات الثقــة مــن قبــل الجمهــور بالمؤسســة االمنيــة.
ويقتــرح المؤشــر العديــد مــن اإلصالحــات لتعزيــز نظــام النزاهــة فــي القطــاع األمنــي ،كتفعيــل وإعــادة
الحيــاة التشــريعية التــي تضمــن وجــود لجنــة تشــريعية ،وضمــان كفــاءة أعضائهــا وخبرتهــم الكافيــة بمعاييــر
المســاءلة والنزاهــة المتعلقــة باألمــن ،األمــر الــذي يفضــي الــى تعزيــز المنظومــة الرقابيــة.

ومــع االخــذ بعيــن االعتبــار الخصوصيــة التــي تعمــل بهــا المؤسســة األمنيــة فــي فلســطين ،اال ان المقيــاس
الفلســطيني للنزاهــة فــي قطــاع األمــن والمؤشــر العالمــي للنزاهــة فــي مجــال الدفــاع واألمــن مهمــان
لتوفيــر بيانــات ونتائــج أكثــر دقــة حــول المؤسســة األمنيــة الفلســطينية ،وأكثــر تماسـ ًا مــع حقيقــة اننــا دولــة
62
مــا زالــت تحــت االحتــال ،وفــي مســيرة بنــاء المؤسســات.
الشرق االوسط
وشمال أفريقيا

فلسطين
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 62المؤشــر العالمــي للنزاهــة الحكوميــة فــي مجــال الدفــاع واألمــن للعــام  ،2020الصــادر عــن برنامــج الدفــاع واالمــن فــي منظمــة الشــفافية الدوليــة بتاريــخ ،2019/11/25
تشــير الرمــوز علــى المؤشــر الــى A :درجــة مخاطــر فســاد منخفضــة جــدا B ،منخفضــة C ،متوســطة D ،عاليــة E ،عاليــة جــدا F ،خطيــرة.
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قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة
فــي الهيئــات المحليــة

مطلـــوب تعزيـــز الشـــفافية فـــي
عمـــل هيئـــات الحكـــم المحلـــي
وتوفيــر المعلومــات العامــة اإلداريــة
والماليـــة والخطـــط والموازنـــات
المطلوب ــة للمواط ــن ف ــي الهيئ ــات
المحليـــة المصنفـــة  Cفـــي الضفـــة
الغربيـــة وقطـــاع غـــزة مـــازال
محـــدودا وبشـــكل خـــاص النواحـــي
الماليـــة

•تحديات كبيرة تواجه نظام النزاهة في الهيئات المحلية
شــهدت بعــض مجالــس الهيئــات المحليــة تقدمــا فــي تبني مدونات ســلوك
للعامليــن فيهــا فــي الضفــة الغربيــة وفــي قطــاع غــزة ،اال أن الدراســات
والتقاريــر واســتطالعات الــرأي العــام التــي أجراهــا ائتــاف أمــان خــال العام
 2019الخاصــة بالهيئات المحلية ،أشــارت الــى ان نظام النزاهة في الهيئات
المحليــة ،وبالرغــم مــن التقــدم الــذي شــهده اال انــه مــا زال ضعيفــا:63
•ضعف في االجراءات المتعلقة بتعزيز قيم النزاهة
مازالــت مجالــس الهيئــات المحليــة تعانــي من ضعف االســتقاللية فــي اتخاذ
قراراتهــا العامــة تحــت ضغــوط االعتبــارات الحزبيــة والعائليــة والعشــائرية
عنــد اتخــاذ القــرارات ،خاصــة الهيئــات
المحليــة الصغيــرة ،وبعضهــا ال يعمــل
بموجــب أحــكام مدونــة ســلوك خاصة
برئيســها وأعضائهــا والعامليــن فيها،
وإن وجــدت هــذه المدونــات لــدى
بعــض الهيئــات المحليــة فليــس هنــاك
أدلــة علــى أنهــا مطبقــة ومفعلــة
ويحاســب عليهــا ،وبشــكل خــاص
فإنهــا تعانــي نقصــا فــي تعليمــات
تعالــج مســألة تلقــي الهدايــا مــن
قبــل رئيــس واعضــاء المجلــس البلــدي
والعامليــن ،إضافــة لعــدم وجــود
تعليمــات خاصــة بتجنــب تضــارب
المصالــح.
وبالرغــم مــن تأكيــد الهيئــات المحليــة
التزامهــا بالقــرار بقانــون بشــأن
الشــراء العــام ،والنظــام الصــادر بموجبــه ،وتدريــب موظفيهــا علــى كيفية
تطبيــق القــرار بقانــون المذكــور ،واإلجــراءات الــواردة فيــه ،إال ان الهيئــات
المحليــة تواجــه صعوبــات فــي تطبيــق جميع أحــكام قانــون الشــراء العام.

 63نظــام النزاهــة المحلــي فــي بلديــة أريحــا +نظــام النزاهــة المحلــي فــي بلديــة قلقيليــة .منشــورات ائتــاف
أمــان.2019 .
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•تفــاوت فــي مــدى االلتــزام بمبــادئ الشــفافية تبعــا لتصنيــف
الهيئــات المحليــة
بالرغــم مــن التــزام العديــد مــن البلديــات الكبــرى المصنفــة (أ) بالعمــل
باســتخدام أدلــة تتعلــق بإجــراءات العمــل ونشــر شــروط ومعاييــر الخدمــات
التــي تقدمهــا للجمهــور ،وكذلــك نشــر موازناتهــا واطــاع المواطنيــن
عليهــا ،وبعــض التفاصيــل التــي تتعلــق بالعطــاءات الخاصــة بمشــاريعها،
ونشــر منظومــة هياكلهــا اإلداريــة علــى صفحاتهــا االلكترونيــة او
مواقــع التواصــل االجتماعــي الخــاص بهــا ،اال ان البعــض منهــا ال يقــوم
بنشــر كافــة القــرارات الصــادرة عنهــا او واقعهــا المالــي ،مثــل تقاريــر
مدققــي الحســابات الخارجيــة ،حيــث أن بعضهــا يقــوم بالنشــر بشــكل
غيــر دوري ،وبعضهــا مــا زال يفتقــر لصفحــة الكترونيــة رســمية ،مكتفيــة
بالنشــر علــى صفحاتهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.
لقــد أظهــرت نتائــج "مؤشــر الشــفافية فــي هيئــات الحكــم المحلــي"64
65
الــذي نفــذه ائتــاف "أمــان" فــي الهيئــات المحليــة المصنفــة
 Cفــي العــام  2019فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أن االلتــزام بتوفير
المعلومــات المطلوبــة للمواطــن مــازال محــدودا خاصــة فــي النواحــي
الماليــة ،وان غالبيــة البيانــات والمعلومــات المنشــورة ضعيفــة المحتــوى،
وبالغالــب تكــون ذات محتــوى تقليــدي إخبــاري ،وفــي حــال كان هنــاك نشــر
وفــق مســتويات اإلفصــاح المعروفــة ،فإنــه يكــون أيضــا تقليديــا ،كنشــر
تقاريــر ماليــة مدققــة ال يســتطيع الجمهــور فهمهــا أو تحليلهــا ،وهنــاك
قصــور فــي تحديــث المعلومــات والبيانــات والتقاريــر المنشــورة ،كمــا تبيــن
ان قــدرات هــذه الهيئــات محــدود وخصوصــا الصغيــرة منهــا فــي تطويــر
وبنــاء صفحــات الكترونيــة خاصــة بهــا.

تضمـــن نظـــام موظفـــي الهيئـــات
المحلية المعدل العديد مــن االحكام
التــي تعــزز النزاهــة والشــفافية فــي
التعيين ــات والترقي ــات ف ــي وظائ ــف
الهيئ ــات المحلي ــة؛ كض ــرورة إج ــراء
االمتحانـــات التنافســـية والمقابـــات
الشــخصية للمرشــحين عنــد التعييــن،
وتنظيــم إعالنــات داخليــة ومســابقة
عنــد الترقيــة.

واشــارت نتائــج المؤشــر الــى أن معظــم الهيئــات ليــس لديهــا سياســة
معتمــدة للنشــر واإلفصــاح ،وان غالبيــة عمليــات النشــر واإلفصــاح تتــم دون
االعتمــاد علــى دليــل إجــراءات يتضمــن آليــات واضحــة وممأسســة ،فغالبيــة
الهيئــات المحليــة ال تعتمــد علــى نظــم موحــدة لتوفيــر المعلومــات
والبيانــات ،وتتفــاوت قدرتهــا ومســتوى توفيرهــا بحســب حجمهــا وقــدرات

 64مؤشــر الشــفافية فــي الهيئــات المحليــة :هــو مؤشــر يقيــس مــدى التــزام الهيئــة المحليــة بسياســات
النشــر واإلفصــاح ،ويبيــن الجوانــب التــي تتميــز بالوضــوح فــي عمــل الهيئــة المحليــة ،وتلــك التــي يغلــب
عليهــا القصــور ،ويهــدف المؤشــر إلــى قيــاس مــدى تطبيــق مبــادئ الشــفافية فــي عمــل الهيئــات المحليــة
المســتهدفة ،مــن خــال قيــاس مســتوى إفصاحهــا عــن المعلومــات المتعلقــة بهــا وبمجلســها البلــدي،
وخططهــا ،وموازناتهــا ،وقراراتهــا ،وغيــر ذلــك.
 65يقــوم صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات المحليــة باعتمــاد آليــة فــي تصنيفــه للبلديــات تحــوي علــى ثالثــة
معاييــر رئيســية وهــي األداء ( ،)% 50عــدد ســكان الهيئــة المحليــة ( ،)% 30ومقــدار الحاجــة للمشــاريع (،)% 20
ـاء علــى امتــاك أدوات معــززة لــأداء ومــدى اســتخدام هــذه األدوات.
حيــث يتــم تصنيــف الهيئــات المحليــة بنـ ً
وبنــاء علــى ذلــك فقــد تــم صياغــة  16مؤشــرا تعكــس األداء الفعلــي للبلديــات فــي مجــال ممارســات اإلدارة
الرشــيدة .علــى أن يتــم تخصيــص األمــوال اعتمــاد ًا علــى تصنيــف كل بلديــة ،بحيــث تحصــل الهيئــات التــي تقــع
فــي مراتــب أعلــى علــى تمويــل أكبــر مــن تلــك التــي تقــع فــي درجــات أدنــى مــن التصنيــف.
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طاقمهــا ،وأحيانــا النمــط القيــادي ودرجــة وعــي المســؤولين والتزامهــم
بمعاييــر الشــفافية .وتنشــر بعــض الهيئــات المحليــة معلومــات تقليديــة
عــن الهيئــة المحليــة ،مثــل أســماء أعضــاء المجلــس وآليــات التواصــل
معهــم ونشــاطات وفعاليــات وأمــور ذات طابــع إعالمــي.

عوامل الضعف في البنية
التنظيمية للهيئات المحلية
عدم وجود سياسات
معتمدة للنشر واالفصاح
غياب وظيفة الرقابة
الداخلية في معظم
الهيئات
هشاشة الهياكل
التنظيمية وإدارة المصادر
البشرية
تدخل األحزاب والعشائر في
إدارة الهيئات المحلية
عدم تقيد بعض الهيئات
بنظام المشتريات
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واظهــر المؤشــر وجــود عالقــة طرديــة بيــن تصنيــف الهيئــات المحليــة
( )C.B.Aوعمليــات اإلفصــاح والنشــر؛ فالهيئــات المحليــة ذات التصنيــف
األعلــى تميــل إلــى تطبيــق آليــات لنشــر البيانــات والمعلومــات واإلفصــاح
عنهــا إلكتروني ـ ًا أكثــر مــن الهيئــات المحليــة األصغــر مــن حيــث تصنيفــه؛
فالمشــكلة متفاقمــة لــدى الهيئــات المحليــة المصنفــة  Cمقارنــة مــع
تلــك المصنفــة  .Bوالقصــور األكبــر يأتــي فــي محــاور اإلفصــاح المالــي
والتوظيــف والعطــاءات والتــي حــازت علــى عالمــات متدنيــة.
•دور المجلس في مساءلة رئيس البلدية والجسم التنفيذي
•ال تمــارس بعــض مجالــس الهيئــات المحليــة دورهــا الرقابــي
باعتبارهــا تشــكل المرجــع لرئيــس المجلــس المحلــي وبقيــة
العامليــن ،وان الرئيــس مســاءل امــام المجلــس ،وأن التقاريــر عــن
اعمــال الهيئــة وتقاريــر وحــدات الرقابــة الداخليــة يجــب ان ترفــع
لمجلــس الهيئــة.
•تفتقــر معظــم الهيئــات المحليــة لنظــام موحــد للشــكاوى ،وغالبــا
مــا يتولــى شــكاوى الجمهــور جهــة او أكثــر لــدى البلديــة.
•يقــوم ديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة ســنويا بالرقابــة والتدقيق
علــى أعمــال عينــة مــن الهيئــات المحليــة ،مشــيرا فــي تقاريــره
الــى اســتمرار وجــود العديــد مــن المخالفــات الماليــة واإلداريــة
فــي عمــل بعــض هــذه الهيئــات.
•رفــع الوعــي بمخاطــر جرائــم الفســاد ومكافحتــه فــي الهيئــات
المحليــة
قــام عــدد قليــل مــن البلديــات بتنظيــم لقــاءات خاصــة بموظفــي الهيئــات
تتعلــق برفــع الوعــي بمكافحــة الفســاد ،حيــث ال يتلقــى ممثلــو العديد من
المجالــس البلديــة أي مبــادرات للتعريــف بجرائــم الفســاد ،وآليــات اإلبــاغ
عنــه بشــكل خــاص ،باســتثناء ورشــات عمــل عامــة ومركزيــة نظمتهــا هيئة
مكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع وزارة الحكــم المحلــي عقــب اعــان نتائــج
االنتخابــات المحليــة.
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•تعييــن رؤســاء الهيئــات المحليــة بديــا عــن االنتخابــات فــي قطــاع
غــزة
جــرت آخــر انتخابــات لمجالــس الهيئــات المحليــة فــي قطــاع غــزة فــي
العــام  2005ورفضــت حركــة حمــاس إجــراء االنتخابــات لمجالــس الهيئــات
المحليــة فــي قطــاع غــزة فــي عامــي  2012و  2017اللذيــن جــرت فيهمــا
انتخابــات الهيئــات المحليــة فــي الضفــة الغربيــة فقــط.
وشــهد قطــاع غــزة فــي العــام  2019تعييــن بعــض رؤســاء الهيئــات
المحليــة مــن خــال عقــد اجتمــاع عــام لمــا يطلــق عليــه « نخبـ ًا مجتمعية »
بحيــث تــم انتخــاب رؤســاء بلديــات مدينــة غــزة ،ورفــح مــن قبــل المدعويــن
لالجتمــاع والذيــن لــم يتجــاوز عددهــم فــي العــادة  100شــخص 66،كمــا
تــم تشــكيل لجنــة لتســيير األعمــال فــي بلديــة المغراقــة 67.مــا يشــكل
اســتمرارا لمخالفــة نصــوص قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم
( )10لســنة 2005م والــذي ينــص علــى أن اختيــار أعضــاء المجلــس البلــدي
يتــم باالقتــراع العــام ،وبصــورة حــرة ومباشــرة وســرية وشــخصية ،علــى
قاعــدة تكافــؤ الفــرص وعــدم جــواز التصويــت فــي االنتخابــات بالوكالــة،
كمــا يعتبــر ذلــك تجــاوزا لــدور لجنــة االنتخابــات المركزيــة ،والتــي تتولــى
إدارة االنتخابــات واالشــراف عليهــا حصــرا.

تعطيـــل اجـــراء االنتخابـــات فـــي
الهيئـــات المحليـــة فـــي قطـــاع
غ ــزة طيل ــة فت ــرة  15عام ــا يعي ــق
حوكمــة الهيئــات المحليــة ،ومــسّ
بحـــق المواطنيـــن فـــي المســـاءلة
علـــى أعمـــال هـــذه الهيئـــات

ويشــكل تعطيــل اجــراء االنتخابــات فــي الهيئــات المحليــة فــي قطــاع
غــزة طيلــة كل تلــك الفتــرة إعاقــة لحوكمــة الهيئــات المحليــة ،ومــسّ
بحــق المواطنيــن فــي المســاءلة فــي هــذه الهيئــات خاصــة فيمــا يتعلــق
بإجــراءات تقديــم الخدمــات ،واإلفصــاح عــن شــروط ومعاييــر وآليــات
ومتســاو للمواطنيــن وكذلــك االفصــاح
الحصــول عليهــا بشــكل علنــي
ٍ
عــن القــرارات المتعلقــة بــإدارة الهيئــات المحليــة وسياســاتها وخططهــا
اإلســتراتيجية وبياناتهــا وموازناتهــا ،كمــا يشــكل انتهــاكا لحــق اساســي
للمواطنيــن واضعافــا للمســاءلة المجتمعية وتعزيــزا لمظاهــر المحســوبية
والمحابــاة ،وحرمانــا للمشــاركة السياســية وخاصــة مــن فئــة الشــباب الذيــن
لــم يشــارك معظمهــم فــي االنتخابــات مــن قبــل.
لقــد اظهــر مؤشــر الشــفافية الــذي تــم تطبيقــه علــى عينــة مــن الهيئــات
المحليــة فــي قطــاع غــزة (بلديــات مصنفــة  )Cإلــى عــدم وجــود إطــار أو
وثيقــة مرجعيــة موحــدة حــول شــفافية الهيئــات المحليــة ،او تصنيفــا
للمعلومــات التــي يجــدر بالهيئــات المحليــة نشــرها طوعــا ،أو تلــك التــي ال
إجراء مســبقا للحصــول عليهــا ،وان معظم
يتــم اإلفصــاح عنهــا ،او تتطلــب
ً
هــذه البلديــات ال يملــك صفحــة الكترونيــة رســميه لنشــر المعلومــات
 66المصــدر https://www.maannews.net/Content.aspx?id=990875 ، https://www.alwatanvoice.com/ :
arabic/news/2019/10/27/1286473.html
 67المصدرhttps://paltimesps.ps/post/ :
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المتعلقــة بالهيئــة عليهــا ،وان نســبة االفصــاح عــن المعلومــات فــي هــذه الهيئــات متدنيــة ( 2.39مــن .)4
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وفقــا لتقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ،ووفقــا لتقاريــر هيئــة مكافحــة الفســاد وتقاريــر نيابــة
مكافحــة جرائــم الفســاد ومحكمــة جرائــم الفســاد فــإن حــاالت االتهــام او الحكــم بشــأنها ،والتــي كان
مصدرهــا هيئــات محليــة شــملت أشــكاال مــن الفســاد المالــي واإلداري ،وتضــارب مصالــح ،واســتغالل نفــوذ
وظيفــي ،وســوء اســتغالل رؤســاء وأعضــاء مجالــس بعــض الهيئــات للصالحيــات والموقــع العــام فــي
التوظيــف ،والتالعــب بالبيانــات الماليــة والبرامــج والســجالت المحاســبية ،وذلــك بهــدف اختــاس األمــوال
العامــة أو االحتفــاظ باألمــوال التــي تتــم جبايتهــا الســتغاللها ألغــراض شــخصية.
وفــي هــذا المجــال أيضــا ،اشــار تقريــر أعــده ائتــاف امــان حــول نظــام النزاهــة فــي بلديــة رفــح ،الــى حصــول البلديــة
علــى درجــة ضعيــف فــي المؤشــر المتعلــق باالنتخابــات واالســتقاللية وقيــم النزاهــة والمســاءلة ،وهو ما يتصل بشــكل
واضــح بعــدم اجــراء االنتخابــات بشــكل دوري ،وســيطرة لــون سياســي واحــد علــى مجلــس الهيئــة ،وبالتالــي ضعــف
المســاءلة المجتمعيــة 69،واشــار تقريــر آخــر حــول نظــام النزاهــة فــي بلديــة البريــج علــى حصــول البلديــة ايضــا علــى
درجــة ضعيــف فــي فحــص المؤشــر المتعلــق باالنتخابــات واســتقاللية المجلــس البلــدي ،حيــث يســيطر لــون سياســي واحد
70
علــى مجلــس الهيئــة ،ودرجــة متوســط فــي التمثيــل والرقابــة وتطبيــق مؤشــرات النزاهــة والشــفافية والمســاءلة.
شــهد العــام  2019صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  19لســنة  2018بتعديــل نظــام موظفــي الهيئــات المحليــة
رقــم  1لســنة  2009الصــادر بتاريــخ  2019/1/27والــذي تضمــن العديــد مــن االحــكام المتعلقــة لموظفــي الهيئــات
المحليــة ،التــي شــملت نصوصــا تؤكــد علــى ضــرورة إجــراء االمتحانــات التنافســية والمقابــات الشــخصية للمرشــحين
عنــد التعييــن ،وكذلــك عنــد الترقيــة وتنظيــم إعالنــات داخليــة ومســابقة لذلــك (المادتيــن  14 ،7مــن النظــام) مــا يعــزز
71
النزاهــة والشــفافية فــي التعيينــات والترقيــات فــي وظائــف الهيئــات المحليــة.
حــدد قــرارا مجلــس الــوزراء رقــم  4ورقــم  5لســنة  2019اجــراء االنتخابــات فــي  17هيئــة محليــة فــي الضفــة الغربيــة،
وذلــك بعــد فقــدان النصــاب فــي بعــض هــذه الهيئــات باســتقالة بعــض اعضائهــا او نتيجــة حــل مجلــس الهيئــة بقــرار
مــن مجلــس الــوزراء ،او نتيجــة عــدم مشــاركة بعضهــا فــي انتخابــات اإلعــادة ،او فــك الدمــج الــذي كان قائمــا بيــن
بعــض الهيئــات ،وهــو توجــه إيجابــي يتعلــق بانتخــاب الهيئــة المحليــة ،وعــدم اللجــوء الــى سياســة تعييــن المجالــس
72
التــي ســادت فــي فتــرات ســابقة.
اصــدرت وزارة الحكــم المحلــي خــال العــام  2019تعليمــات للهيئــات المحليــة لتعييــن مدققــي حســابات قانونييــن
للتدقيــق علــى قوائمهــا الماليــة وحســاباتها الختاميــة ،والعمــل علــى تنظيــم مهنــة التدقيــق الخارجــي علــى الهيئــات
73
المحليــة.

 68تقرير مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه على الهيئات المحلية الفلسطينية ،االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة امان.2019 ،
 69النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي عمــل هيئــات الحكــم المحلــي :دراســة حــول نظــام النزاهــة المحلــي فــي بلديــة رفــح ،االئتــاف مــن اجــل النزاهــة والمســاءلة امــان،
.2019
 70دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي :بلدية البريج دراسة حالة ،االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة امان.2019 ،
 71العدد  151من الجريدة الرسمية الوقائع الصادر بتاريخ 2019/1/27
 72العدد  156من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2019/6/16
 73رسالة واردة من وزارة الحكم المحلي الى ائتالف امان بتاريخ .2019/10/20
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ويمكن تلخيص أبرز التطورات اإليجابية في مجال قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة بما يلي:
•التــزام جميــع رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات المحليــة والمكلفيــن فيهــا بتعبئــة إقــرارات الذمــة الماليــة
الموزعــة عليهــم وتســليمها للجهــة المختصــة.
•تحسن استجابة معظم الهيئات المحلية إلتاحة الحصول على المعلومات للمواطنين.
•مشــاركة العديــد مــن البلديــات للجمهــور فــي إعــداد خططهــا االســتراتيجية ،وبعقــد لقــاءات دوريــة او
متقطعــة مــع المواطنيــن ،وان كان لــم يتــم تنظيــم حضــور جلســات المجالــس كونهــا مغلقــة أمــام المواطنيــن.
•اســتجابة العديــد مــن مجالــس الهيئــات المحليــة لحضــور جلســات للمســاءلة المجتمعيــة المحليــة ،كمــا تــم
عقــد العديــد مــن جلســات االســتماع والتشــاور مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي.

النزاهة والشفافية والمساءلة في السلطة القضائية

مؤتمر صحفي لالئتالف االهلي الصالح القضاء وحمايتة

اســتمر فــي العــام  2019تراجــع واقــع النزاهــة واســتقالل القضــاء كان أبرزهــا اســتمرار تدخــل بعــض افــراد الســلطة
التنفيذيــة فــي أعمــال الســلطة القضائيــة ،وفــي الشــأن القضائــي ،حيــث اســتمر التدخــل فــي تعييــن رؤســاء المحكمــة
العليــا دون تنســيب قضائــي وعلــى نحــو مخالــف للقانــون ،األمــر الــذي عمــق االزمــة البنيويــة فــي الجســم القضائــي،
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وســاهم بنشــوء صراعــات بيــن أطــراف العدالــة ،جــزء منهــا اســتخدام
74
ســلطة القضــاء لتصفيــة الحســابات ،وتحقيــق مصالــح خاصــة.

اســـتمر فـــي العـــام  2019تراجـــع
واق ــع النزاه ــة واس ــتقالل القض ــاء
كان أبرزهــا تدخــل بعــض المتنفذيــن
ف ــي الش ــأن القضائ ــي

وعلــى ضــوء الدعــوات المتكــررة مــن أطــراف محليــة ودوليــة إلصــاح
الجهــاز القضائــي ومطالبــات المجتمــع المدنــي المتصاعــدة بإصــاح
القضــاء ووقــف تدخــل الســلطة التنفيذيــة فيــه صــدر عــن الســيد الرئيــس
بتاريــخ  2019/7/15قراريــن بقانــون ،األول قــرار بقانــون رقــم  16لســنة
 2019عــدل بموجبــه قانــون الســلطة القضائيــة رقــم  1لســنة 2002
بتخفيــض ســن تقاعــد القضــاة إلــى الســتين بــدال مــن الســبعين ســنة،
والثانــي القــرار بقانــون رقــم  17لســنة  2019حــل بموجبــه مجلــس القضــاء
ّ
وشــكل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي ،برئاســة رئيــس مجلــس
األعلــى
القضــاء األعلــى األســبق القاضــي عيســى أبــو شــرار لمــدة ســنة واحــدة
قابلــة للتمديــد لســتة أشــهر اخــرى بقــرار مــن الرئيــس ،يتولــى خاللهــا
كافــة صالحيــات مجلــس القضــاء األعلــى قانونــ ًا ،ويعمــل علــى إعــادة
تشــكيل هيئــات المحاكــم فــي كافــة الدرجــات ،وترتيــب أوضــاع القضــاء
وإعــداد مشــاريع القوانيــن الالزمــة لمتطلبــات تطويــر القضــاء واصالحــه،
وتعزيــز فــرص الوصــول للعدالــة وتقصيــر أمــد التقاضــي ،ومــن ثــم إعــادة
75
تشــكيل مجلــس القضــاء األعلــى وفقــا ألحــكام القانــون.
وبعــد الطعــن فــي القــرار الخــاص بالتقاعــد للقضــاة عنــد ســن الســتين عامــا
لــدى المحكمــة الدســتورية ،تــم التراجــع عــن القــرار وتــم إعــادة عــدد مــن
القضــاة والذيــن هــم أعمارهــم تتــراوح بيــن الســتين والســبعين عامــا .تــا
ذلــك اصــدار الرئيــس قــرار يقضــي بتشــكيل مجلــس تنســيقي أعلــى لقطــاع
العدالــة ،يضــم فــي عضويتــه كال مــن :المستشــار القانونــي للرئيــس ،ووزير
العــدل ،والنائــب العــام ،ومديــر عــام الشــرطة ،ونقيــب المحاميــن ،ومديــر
76
عــام الهيئــة المســتقلة لحقــوق االنســان.
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جــاء قرار محكمــة العــدل العليــا بتاريــخ  2019/1/15بإيقــاف النائــب العــام الســابق عــن العمــل ،بحجــة ان
محضــر التنســيب الصــادر عــن مجلــس القضــاء االعلــى كان غيــر مكتمــل النصــاب القانونــي .ويــرى ائتــاف أمــان
أن وقــف النائــب العــام عــن عملــه ليســت مســألة قانونيــة محضــة ،وأن القــرار جــاء نتــاج تحالفــات وتكتــات
داخليــة ووســط حالــة الصــراع بيــن مراكــز النفــوذ للوصــول إلــى الوظائــف العليــا ،وهــو ليــس األول مــن
نوعــه؛ فقــد صــدرت قــرارات مشــابهة وبنفــس الطريقــة ولــذات األســباب فــي قضيــة تعييــن رئيــس مجلــس
القضــاء األعلــى االســبق ،كمــا تــم إلغــاء قــرار تعييــن رئيــس ديــوان الفتــوى والتشــريع ،وهــو مــا يدلــل علــى
حالــة التوتــر بيــن أركان منظومــة العدالــة (القضــاء ووزارة العــدل والنيابــة العامــة والمحكمــة الدســتورية)
مــا يؤشــر علــى تراجــع فــي نزاهــة الحكــم وعــدم خضــوع التعيينــات فــي الوظائــف العليــا أليــة رقابــة .خاصــة
أن القــرار جــاء بعــد ثــاث ســنوات مــن شــغل النائــب العــام الســابق لمنصبــه ،عــدا عــن كونــه عضــو ًا فــي
مجلــس القضــاء األعلــى.
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مــا زال عــدم االســتقرار يشــوب القــرارات المتعلقــة بالشــأن القضائــي فــي قطــاع غــزة ،ســواء مــن حيــث جهــة إصــدار
القــرارات او مــن حيــث وضــوح اإلجــراءات وعــدم شــفافيتها؛ فقــد كان تعييــن رئيــس مجلــس العــدل األعلــى يتــم فــي
الفتــرة مــا قبــل العــام  ،2014عبــر التنســيب مــن قبــل الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة ،أمــا فــي الوقــت الحالــي ،فــإن
التنســيب يتــم بطريقــة غيــر معلنــة ،حيــث تــم تعييــن رئيــس جديــد للمجلــس فــي العــام  ،2019والــذي كان يشــغل قبــل
تعيينــه منصــب رئيــس ديــوان الموظفيــن ،دون أن تتضــح آليــة تعيينــه ،وكذلــك الحــال جــرى عنــد تعييــن النائــب العــام؛
فمنــذ العــام  2007تــم تعييــن  3نــواب عامييــن لقطــاع غــزة وإنهــاء خدماتهــم بواســطة قــرارات مــن الســلطة القائمة
فــي القطــاع ،فعلــى ســبيل المثــال صــدر قــرار بتعييــن المستشــار إســماعيل جبــر نائبــا عامــا فــي قطــاع غــزة ،والــذي تــم
تعيينــه الحقــا كرئيــس لديــوان الفتــوى والتشــريع ،ومــن ثــم صــدر قــرار بتعييــن المستشــار /ضيــاء المدهــون نائبــا عامــا،
وتــم تعييــن النائــب العــام الســابق الســيد /إســماعيل جبــر بقــرار مــن الحكومــة القائمــة رقــم (/11/63/6م.و/إ.ه) لســنة
 2008بعــد تنســيبه مــن وزيــر العــدل ،فــي حيــن تــم تعييــن النائــب العــام الحالــي الســيد  /ضيــاء المدهــون بواســطة
التنســيب مــن اللجنــة اإلداريــة الحكوميــة للمجلــس التشــريعي والــذي تمــت المصادقــة علــى تعيينــه بالقــرار(/3841غ.
ع.)1/5

الغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى شكل تطورا إيجابيا
جــاء قــرار بقانــون رقــم  14لســنة  2019بإلغــاء القــرار بقانــون رقــم  9لســنة  2018بشــأن محكمــة الجنايــات
الكبــرى ،والعــودة للعمــل بالقوانيــن واإلجــراءات واألحــكام التــي كان معمــوال بهــا ســابقا 78.منســجما مــع
مطالــب مؤسســات المجتمــع المدنــي بإلغــاء القــرار ،حيــث رأت فيــه انتهــاكا ألحــكام القانــون األساســي
المعــدل ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،وقانــون الســلطة القضائيــة ،وقانــون تشــكيل
المحاكــم النظاميــة ،وقانــون اإلجــراءات الجزائيــة ،ومســا خطيــرا بضمانــات المحاكمــة العادلــة وبصالحيــات
79
الســلطة القضائيــة واســتقاللها وحســن ســير العدالــة.
 77بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل قطاع العدالة .منشورات ائتالف أمان.2019 .
 78العدد  157من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2019/6/16
 79بيــان صــادر عــن االئتــاف األهلــي للرقابــة علــى العمليــة التشــريعية ومجلــس منظمــات حقــوق اإلنســان وشــبكة المنظمات األهليــة وائتــاف الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعية،
الذيــن يمثلــون أكثــر مــن ( )200مؤسســة مجتمع مدنــي بتاريــخ 2018/1/18
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النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل األهلي

جهـــود متفرقـــة بذلتهـــا بعـــض
المنظمـــات االهليـــة فـــي مجـــال
االلت ــزام بأح ــكام مدون ــة الس ــلوك
الخاصـــة وتعزيـــز واقـــع الشـــفافية
والمس ــاءلة ف ــي عمله ــا ،ودوره ــا
فـــي مكافحـــة الفســـاد

شــهد العــام  2019جهــودا متفرقــة بذلتهــا بعــض المنظمــات االهليــة
فــي مجــال تحســين واقــع النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي عملهــا،
ودورهــا فــي مكافحــة الفســاد ،حيــث تناولــت جلســات المســاءلة
المجتمعيــة مجــاالت متعــددة ،شــملت مســاءلة صنــاع القــرار فــي القطــاع
الزراعــي 80،والموازنــة العامــة والموازنــة التشــاركية لتعزيــز النهــج
التشــاركي ومبــادئ الشــفافية والمســاءلة فــي إعــداد الموازنــة الخاصــة
لــوزارة التنميــة االجتماعيــة 81،وموازنــة الهيئــات المحليــة للعــام 2019
وإطــاق مؤشــر الشــفافية الماليــة فــي البلديــات الفلســطينية 82،وتحســين
بيئــة المســاءلة المجتمعيــة واالهتمــام بأركانهــا وامــداد المواطنيــن
بالمعلومــات الالزمــة إلبقائهــم علــى اطــاع علــى مــا تقدمــه البلديــات
مــن خدمــات ومشــاريع 83،ونظــم الشــكاوى كآليــة للمســاءلة المجتمعيــة
وتعزيــز الســلم االهلــي وحــول فــرص وتحديــات انضمــام فلســطين
التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد .باإلضافــة الــى توقيــع
مذكــرات تفاهــم بيــن عــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وهيئــة
مكافحــة الفســاد الفلســطينية وذلــك بهــدف مشــاركة هــذه المؤسســات
فــي تنفيــذ انشــطة وبرامــج وسياســات االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة
الفســاد حســب مجــاالت عمــل كل منهــا.

•المســاعي المبذولــة علــى صعيــد االلتــزام بأحــكام
مدونــة ســلوك العمــل االهلــي
  منــذ إطــاق مدونــة ســلوك المؤسســات األهليــة الفلســطينيةبتاريــخ  2008/2/28حتــى نهايــة العــام  2019بلــغ عــدد
المؤسســات الموقعــة علــى المدونــة  620مؤسســة.
  بلــغ عــدد المؤسســات التــي حصلــت علــى مســاعدة فنيــة لتطبيــقالمدونــة نحو  197مؤسســة.
  بلــغ عــدد المؤسســات التــي حصلــت علــى شــهادة االلتــزامخــال الفتــرة  2014حتــى ( 2018فتــرة تنفيــذ مشــروع "تفعيــل
نظــام االلتــزام بمبــادئ مدونــة الســلوك")  34مؤسســة أهليــة
84
فلســطينية.

 80نشاطات ائتالف امان  2019مع مؤسسات المجتمع المدني .يوم المساءلة الوطني.
 81المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية «مفتاح» بتاريخ 2019/11/27
http://www.arij.org/ar/latest-news-ar 82
http://nablus.org/index.php/ar/newsarchive/2453-2019-03-30-06-46-29 83
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  أجـــرى مركـــز تطويـــر المؤسســات االهليــة الفلســطينية اخــر عمليـــة تحقـــق مـــن االلتــزام بمبــادئ مدونــةالســـلوك فــي العــام  2018وكانت لــ  7مؤسســـات أهلية شـــريكة لمؤسســـة إنقاذ الطفـــل ،ولــم يجر المركز
85
عمليــة تحقــق لاللتــزام بالمدونــة خــال العــام .2019
وفــي قطــاع غــزة بذلــت مؤسســات العمــل األهلــي جهــودا لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن خــال اإلنتــاج
المعرفــي ،حيــث أصــدرت "ورقــة سياســات توجيهيــة للمنظمــات األهليــة الفلســطينية فــي مواجهــة الفســاد"،
والممارســات الفضلــى المتبعــة مــن قبــل المنظمــات األهليــة فيمــا يتعلــق بالمســاءلة ،وبمــا يتــاءم مــع المعاييــر
األساســية للعمــل اإلنســاني ،وتطويــر اســتراتيجيات وأدوات المســاءلة المتبعــة مــن قبــل المنظمــات األهلية بمــا يتالءم
مــع المعاييــر األساســية للعمــل اإلنســاني ،واإلطــار العــام للتقييــم االســتراتيجي اإلنســاني ،والتمكيــن التشــاركي،
وإطــاق منصــة تع ُلــم إلكترونيــة عربيــة تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن المســاقات والموضوعــات التدريبيــة فــي
المهــارات الحياتيــة ،والقضايــا المدنيــة والتقنيــة .كمــا نفــذت العديــد مــن جلســات المســاءلة المجتمعيــة حــول "قضايــا
المــرأة مــن منظــور جنــدري" ،و"النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي مواجهــة الفســاد" ،وإدمــاج مفاهيــم وأدوات
ووســائل تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي برامــج عــدد مــن المؤسســات ،وخططهــا االســتراتيجية وبمــا يعــزز
دورهــا فــي المســاءلة المجتمعيــة.

•تحديات تعيق ممارسات المساءلة في المنظمات األهلية الفلسطينية
  أظهــر تقريــر أعدتــه شــبكة المنظمــات األهليــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة أن هنــاك العديــد مــن التحدياتتواجــه دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي المســاءلة المجتمعيــة ،والتــي أبرزهــا ضعــف المــوارد الماليــة
وضعــف الثقافــة المجتمعيــة غيــر المشــجعة ،كعــدم وضــوح مفهــوم المســاءلة المجتمعيــة ،حيــث تختصــر
المســاءلة المجتمعيــة فــي متابعــة شــكاوى الجمهــور ومــدى االســتجابة لهــا مــن المؤسســات العامــة،
86
وتقتصــر المنظمــات األهليــة علــى بعــض سياســات وأدلــة المســاءلة المجتمعيــة.
  بالرغــم مــن مــرور نحــو عشــرين عامــا مــن المصادقــة علــى قانــون الجمعيــات الخيريــة والهيئــات االهليــةالفلســطينية ،بمباركــة وترحيــب مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،ورغــم قيــام العديــد مــن مؤسســات
المجتمــع المدنــي بأنشــطة فــي ســبيل تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد ضمــن برامجهــا ونشــاطاتها ،اال
ان عــددا مــن مؤسســات العمــل االهلــي تواجــه تحــدي ضعــف المنظومــة المتعلقــة بالرقابــة والمســاءلة
الداخليــة والخارجيــة فمــا زالــت الرقابــة علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي تركــز علــى الرقابــة الســابقة
بالتركيــز علــى التدقيــق قبــل ترخيــص المنظمــة ،والتركيــز علــى االشــخاص المؤسســين لهــا ،امــا الرقابــة
الالحقــة فهــي ضعيفــة بشــأن االلتــزام بالنظــام االساســي للمؤسســة وااللتــزام بالشــفافية الكاملــة ومــدى
االلتــزام بأحــكام مدونــة ســلوك العمــل االهلــي ،ودور الهيئــات العامــة لهــذه المؤسســات وهــو مــا أكدتــه
المعلومــات الــواردة فــي تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة الســنوي للعــام  2018بعــد ان قــام بالرقابة
علــى عــدد مــن المنظمــات االهليــة ،حيــث تبيــن وجــود ضعــف فــي الرقابــة الداخليــة لــدى بعضهــا وغيــاب
الشــفافية عــن المــوارد الماليــة لــدى البعــض االخــر.
  يقــوم عــدد قليــل مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ،ويشــمل ذلــك المنظمــات االهليــة واالتحــاداتالعمالي ــة والنقاب ــات المهني ــة ،بنش ــر تفاصي ــل موازنات ــه للجمه ــور ،وع ــدد قلي ــل منه ــا يض ــع وينش ــر عل ــى
موقع ــه االلكترون ــي ق ــرارات هيئات ــه وخطط ــه وهيكل ــه التنظيم ــي ،وآلي ــة اتخ ــاذ الق ــرار ،وبالرغ ــم م ــن قل ــة
ح ــاالت الفس ــاد الت ــي قام ــت نياب ــة مكافح ــة الفس ــاد ف ــي التحقي ــق فيه ــا ،والمت ــورط فيه ــا مس ــؤولين م ــن

 85التقرير السنوي لمركز تطوير المؤسسات األهلية .2018 ndc
 86شبكة المنظمات االهلية في قطاع غزة .جلسة حول ممارسات المساءلة في المنظمات االهلية الفلسطينية في قطاع غزة ،ديسمبر .2019
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مؤسس ــات المجتم ــع المدن ــي بالمقارن ــة بالمتورطي ــن العاملي ــن ف ــي
القط ــاع الع ــام الحكوم ــي والهيئ ــات المحلي ــة ،ف ــإن بع ــض الح ــاالت
الت ــي ظه ــرت خ ــال الع ــام الماض ــي وفق ــا لس ــجالت هيئ ــة مكافح ــة
الفســاد والنيابــة ومحكمــة جرائــم الفســاد ،أشــارت الــى ان أبــرز
أش ــكال الفس ــاد ف ــي العم ــل األهل ــي ه ــو اس ــتغالل المنص ــب الع ــام
والمحســوبية والمحابــاة فــي العطــاءات والتعيينــات.
مطلـــوب إدراج شـــركات القطـــاع
الخ ــاص المس ــاهمة العام ــة والت ــي
تقـــدم خدمـــات عامـــة كأحـــد
الجهـــات التـــي تخضـــع لقانـــون
مكافحـــة الفســـاد الفلســـطيني،
ورقاب ــة فعال ــة م ــن قب ــل مراق ــب
الشـــركات وهيئـــة ســـوق رأس
المـــال

حوكمة القطاع الخاص
شــهد العــام  2019مجموعــة مــن الجهــود الراميــة الــى تعزيــز الحوكمــة
فــي القطــاع الخــاص الفلســطيني والعمــل على دعــم الجهــود المجتمعية
التــي تصــب فــي مكافحــة الفســاد ومنها:
• صــدرت التعليمــات رقــم  1لســنة  2018بتاريــخ  2019/1/27مــن
قبــل "مجلــس مهنــة تدقيــق الحســابات "87المتعلقــة بمعاييــر
رقابــة الجــودة والتدقيــق والمراجعــة وعمليــات التأكيــد االخــرى
ذات العالقــة ،والتــي أوصــت مدقــق الحســابات القانونــي المــزاول
للمهنــة ،ســواء كان فــردا او شــركة تدقيــق محليــة او ممثــل
لفــرع شــركة اجنبيــة ،او موظفــا لــدى اي منهــم ،االلتــزام بالمعايير
الدوليــة لرقابــة الجــودة والتدقيــق والمراجعــة وعمليــات التأكيــد
االخــرى والخدمــات ذات العالقــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر
التدقيــق ،والتأكيــد الدوليــة  IAASBوالمنبثــق عــن االتحــاد
الدولــي للمحاســبين  IFACوذلــك فــي جميــع أعمالــه المهنيــة
التــي يزاولهــا أثنــاء فحــص وتدقيــق ومراجعــة حســابات األفــراد
والشــركات والمؤسســات والهيئــات ،او عنــد تقديمــه للمشــورة
والخبــرة المهنيــة ،او قيامــه بأعمــال التحكيــم ،وفــي شــهادته
88
علــى صحــة وســامة الحســابات الختاميــة والبيانــات الماليــة.
• أصــدر مجلــس مهنــة تدقيــق الحســابات بتاريــخ 2019/1/27
تعليمــات رقــم  2لســنة  2018التــي تحــدد المعاييــر المحاســبية
الدوليــة التــي تعتمــد عليهــا المنشــآت الفلســطينية فــي إعــداد
بياناتهــا الماليــة ،ومنهــا المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر
الماليــة  IFRSوالمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقارير المالية للمنشــآت
89
الصغيــرة ومتوســطة الحجــم.
•صــدر عــن هيئــة ســوق رأس المــال تعليمــات رقــم  1لســنة 2019
بالتعامــل مــع األوراق الماليــة ،والتــي حظــرت التعامــل بالورقــة
الماليــة للشــركة المدرجــة فــي الســوق المالــي علــى المطلعيــن
 87أنشــأ قانــون مزاولــة مهنــة تدقيــق الحســابات رقــم ( )9لســنة 2004م مجلــس مهنــة تدقيــق الحســابات
ليتولــى المهــام واالختصاصــات التاليــة .1 :منــح رخــص مزاولــة مهنــة التدقيــق وفــق أحــكام هــذا القانــون.2 .
اقتــراح اللوائــح التنفيذيــة لتطبيــق هــذا القانــون .3 .توقيــع الجــزاءات التأديبيــة علــى المدققيــن المخالفيــن.
 .4إجــراء االمتحانــات المطلوبــة للترخيــص وفقــا لالئحــة التنفيذيــة .5 .أيــا مــن المهــام والصالحيــات األخــرى
المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون واألنظمــة الصــادرة بموجبــه.
 88العدد  151من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2019/1/27
 89العدد  151من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2019/1/27
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خــال العشــرة أيــام التــي تســبق اجتمــاع مجلــس إدارة الشــركة ،والتي يتــم فيها مناقشــة معلومــات جوهرية،
وذلــك لحيــن اإلفصــاح عــن قــرارات مجلــس اإلدارة للعمــوم .واعتبــرت لغايات ذلــك مطلعا كل من أعضــاء مجلس
اإلدارة وممثليهــم ،والشــركات التابعــة والحليفــة لهــم ،وصناديــق ادخــار موظفــي الشــركات والمفوضيــن
بالتوقيــع عــن الشــركة والرئيــس التنفيــذي والمديــر العــام ،ومــدراء الدوائــر والوحــدات ،والمدققيــن الداخلييــن
والخارجييــن ،وموظفــي هيئــة ســوق راس المــال ،والبورصــة .كمــا يبقــى الحظــر بخصــوص البيانــات الماليــة
90
للشــركة المدرجــة ،حتــى يتــم اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة الســنوية ونصــف الســنوية والربعيــة.
• قامــت هيئــة ســوق رأس المــال ووحــدة المتابعــة الماليــة خــال العــام  2019بتنفيــذ تدريبــات لرفــع وعــي
المســؤولين والعامليــن فــي قطاعــات التأميــن والتأجيــر التمويلــي بمخاطــر جريمتــي غســل األمــوال وتمويــل
االرهــاب.
وعلــى صعيــد الشــفافية ،ارتفعــت نســبة الشــركات التــي التزمــت باإلفصــاح عــن البيانــات االساســية فــي تقاريــر مالية
منشورة:
•الشــركات المســاهمة العامــة ،المدرجــة فــي ســوق المالــي "بورصــة فلســطين" ،الملتزمــة باإلفصــاح عــن
التقاريــر الدوريــة خــال العــام :2019
التقارير الدورية

آخر موعد
لإلفصاح

الشركات
المدرجة

الشركات الملتزمة نسبة االلتزام

التقارير السنوية المالية للعام 2018

2019/3/31

48

39

%81.25

البيانات المالية للربع األول من العام 2019

2019/4/30

48

42

%87.50

التقارير نصف السنوية للعام 2019

2019/8/16

48

43

%89.58

البيانات المالية للربع الثالث من العام 2019

2019/10/31

48

45

%93.75

وقــد التزمــت  29شــركة مســاهمة عامــة مدرجــة من أصل  48شــركة مدرجــة في بورصة فلســطين حتــى 2018/12/31
بتضميــن مكافــآت ونفقــات اعضــاء مجالــس ادارتهــا بصــورة تفصيليــة فــي التقارير الســنوية للعــام  2018بنســبة التزام
91
بلغت .%60.41
وبالرغــم ممــا تقــدم ،ال زالــت هنــاك مجموعــة مــن التحديــات تواجــه القطــاع الخــاص فــي عــام  2019فيمــا يتعلــق
بالنزاهــة والشــفافية والمســاءلة ومنهــا:
•حتــى تاريخــه ،لــم يتــم إدراج القطــاع الخــاص كأحــد القطاعــات التــي تخضــع لقانــون مكافحــة الفســاد
الفلســطيني ،وقــد أثــار اســتعراض التــزام فلســطين بتنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد العديــد
مــن التســاؤالت حــول تدابيــر منــع ضلــوع القطــاع الخــاص الفلســطيني فــي جهــود مكافحــة الفســاد ومنهــا:
مــدى فعاليــة دور مؤسســات الرقابــة علــى القطــاع الخــاص ،وعــدم وضــوح دور هيئــة مكافحــة الفســاد فــي
متابعــة قضايــا الفســاد فــي هــذا القطــاع.
 90العدد  152من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2019/2/19
 91رسالة واردة من هيئة سوق راس المال بتاريخ .2019/11/26
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•مــا زالــت رقابــة هيئــة ســوق راس المــال ومراقــب الشــركات علــى أعمــال الشــركات المســاهمة العامــة التــي
تديــر مرفقــا عامــا ،غيــر فعالــة كفايــة؛ فمثــا مازالــت بعــض الشــركات ال تلتــزم بتطبيــق كامــل أحــكام مدونــة
قواعــد حوكمــة الشــركات ســيما المتعلقــة بالشــفافية منهــا ،مثــل اســتمرار عــدم التــزام شــركتي االتصــاالت
بنشــر اتفاقيــة االمتيــاز ومــا حقهمــا وباألخــص الشــق المالــي منهــا.
•مــازال مطلوبــا مــن مجلــس اإلدارة فــي شــركتي االتصــاالت (جــوال ،اريــدو) باعتمــاد أنظمــة تحــدد جوانــب
تضــارب المصالــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل مفصــل ومعلــن ،والكشــف عــن نفقــات أعضــاء مجلــس اإلدارة
وحجمهــا ،والتســهيالت الممنوحــة لهــم ،وعــدد األســهم التــي يمتلكونهــا .ونشــر النظــام اإلداري المعتمــد
فيهمــا ،وســلم رواتــب الموظفيــن علــى الموقــع االلكترونــي.
•تحديد عدد الدورات التي يتولى بها شخص رئاسة مجلس اإلدارة في الشركة.
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ثاني ًا :أشكال الفساد وتجريم ومالحقة الفاسدين
أبرز أشكال الفساد في العام 2019

92

•بلــغ عــدد الشــكاوى والبالغــات الــواردة الــى هيئــة مكافحــة
الفســاد خــال العــام  2019مــا مجموعــه  904شــكوى وبــاغ.
قامــت الهيئــة بــرد  245منهــا لعــدم االختصــاص ،فــي حيــن بلــغ
عــدد الشــكاوى والبالغــات المــدورة مــن العــام الماضــي  2018مــا
مجموعــه  282شــكوى وبالغــا.
•توزعــت جرائــم الفســاد الــواردة الــى هيئــة مكافحــة الفســاد
خــال العــام  2019مــا بيــن الواســطة والمحســوبية ،والكســب
غيــر المشــروع ،والتهــاون فــي أداء واجبــات الوظيفــة العموميــة،
والتزويــر ،والرشــوة ،وإســاءة اســتخدام الســلطة ،وإســاءة ائتمــان،
والمســاس بالمــال العــام ،واالســتثمار الوظيفــي واالختــاس،
وعــدم االفصــاح عــن تضــارب مصالــح ،وغســل أمــوال.

توزيع الشكاوى والبالغات التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد
خالل العام  2019على القطاعات المختلفة:
القطاع

عدد الشكاوى والبالغات

القطاع العام

456

الهيئات المحلية

245

اتحادات ونقابات

13

جمعيات

36

غير خاضعين

21

أحزاب

0

المجموع

771

خالل العام 2019
تلقت هيئة مكافحة
الفساد ما مجموعه

904
شكوى وبالغ

يالحــظ ان عــدد الشــكاوى والبالغــات الــواردة الــى هيئــة مكافحــة الفســاد
تتركــز فــي االشــتباه او االدعــاء بوجــود حــاالت فســاد غالبــا فــي القطــاع
العــام بنســبة  %60.2مــن مجمــوع الشــكاوى والبالغــات وفــي الهيئــات
المحليــة بنســبة  %28.5فــي حيــن بقيــة القطاعــات (المجتمــع المدنــي مــن
اتحــادات ونقابــات وجمعيــات) شــكلت  %11.3مــن مجمــوع تلــك الشــكاوى
والبالغــات.
 92رسالة جوابية واردة من هيئة مكافحة الفساد بتاريخ .2019/1/13
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بلغ عدد الشكاوى والبالغات الواردة للهيئة خالل العام  2019الخاصة بفئات عليا  162شكوى وبالغا
موزعة على النحو التالي:
العدد

الفئة
فئة أولى

23

فئة عليا

 107بما يشمل القضاء واعضاء النيابة العامة

الوزراء /درجة وزير

 32بمــا يشــمل رؤســاء المؤسســات والدوائــر
والهيئــات الحكوميــة علــى اختــاف درجاتهــم
علمــا ان هنــاك شــكاوى وبالغــات مكــررة علــى
نفــس الشــخص.

 %82مــن المواطنيــن يــرون أن الفســاد يتركــز لــدى فئــة الموظفيــن العليــا ،حيــث مــا زال انطبــاع المواطنيــن
حــول صفــة مرتكبــي الفســاد بأنهــم (الموظفــون فــي الفئــات العليــا) مقابــل  %17يــرون ان الفســاد متركــز بيــن
صفــوف صغــار الموظفيــن.
كمــا يــرى نحــو ثلــث المســتطلعة آرائهــم ان أكثــر القضايــا عرضــه للفســاد هــي عمليــات الترقيــة والتعييــن فــي
93
الوظائــف العليــا.
أحالــت هيئــة مكافحــة الفســاد خــال العــام  2019مــا مجموعــه  86ملفــا الــى النيابــة العامــة ومقارنــة بالعــام 2018
بلغــت حجــم الملفــات المحالــة مــا مجموعــه  19ملفــا ،وهــذا مــرده زيــادة فــي عــدد الشــكاوى الــواردة خــال العــام
 2019كمــا تــم رفــد الهيئــة بموظفيــن جــدد باإلعــارة ،او التعاقــد لــإدارة العامــة للشــؤون القانونيــة واالدارة العامــة
للمتابعــة والمعلومــات ،مــا انعكــس إيجابــا علــى إنجــاز الملفــات الــواردة للهيئــة ،وبالتالــي زيــادة عــدد الملفــات
94
المحالــة للنيابــة.
يعــود الســبب فــي ارتفــاع عــدد الملفــات المحالــة مــن هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى النيابــة العامــة،
بعــد التثبــت مــن احتوائهــا علــى شــبهات فســاد إلــى مجموعــة مــن العوامــل ،منهــا تعييــن رئيــس جديــد
لهيئــة مكافحــة الفســاد وزيــادة توقعــات المواطنيــن مــن داخــل مؤسســات الدولــة وخارجهــا بسياســة
اكثــر فعاليــة مــن الوقــت الســابق ،مــا ادى لزيــادة عــدد المتوجهيــن للهيئــة التــي عملــت علــى اقــرار
نظــام حمايــة الشــهود والمبلغيــن الــذي صــدر فــي العــام  ،2019كذلــك انفتــاح الهيئــة علــى المجتمــع
وسياســاتها المتبعــة للتشــجيع علــى اإلبــاغ بكافــة الوســائل ،بمــا فيهــا الموقــع االلكترونــي ،وهــو مــا
انعكــس علــى إعــداد البالغــات والشــكاوى التــي وصلــت إلــى  904شــكاوى وبالغــات ،وهــو عــدد يقــارب
ضعــف مــا كانــت الهيئــة تتلقــاه ســنوي ًا.

 93استطالع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته فلسطين  ،2019االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة امان .سبق ذكره.
 94رسالة الكترونية واردة من االستاذة رشا عمارنة /المستشارة القانونية لهيئة مكافحة الفساد .بتاريخ .2019/1/19

88

واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2019

التقرير السنوي الثاني عشر

اظهر استطالع الرأي
حول واقع الفساد ومكافحته
في عام  2019ان

% 30

% 30

من المستطلعين يعتقدون ان
الوزارات والهيئات العامة االكثر
تعرضا للفساد.
يليها بالمرتبة الثانية وبنسبة

هيئـــة مكافحـــة الفســـاد أحالـــت
مـــا مجموعـــه  86ملفـــا الـــى
النياب ــة العام ــة خ ــال الع ــام 2019
مقارنـــة  19ملفـــا فـــي العـــام
 ،2018ش ــكلت القضاي ــا المتعلق ــة
بالتزويـــر ســـواء تزويـــر اوراق
رســـمية او خاصـــة ،او اســـتخدام
اوراق مـــزورة أبـــرز تهـــم الفســـاد
للقضاي ــا المنظ ــورة ف ــي محكم ــة
جرائـــم الفســـاد خـــال العـــام
.2019

% 21

% 21

مؤسسة الرئاسة

أما األجهزة األمنية فجاءت
بالمرتبة الثالثة وبنسبة

% 20

% 20

حجــم األمــوال المتحصلــة مــن أفعــال فســاد منــذ انشــاء
الهيئــة حتــى العــام  2019كمــا يلــي:95
البيان

بالدينار

بالشيكل

بالدوالر

بالجنيه
المصري

بالدرهم
اإلماراتي

المتحصالت
الجرمية

96,117

26,456,878

52,499,028

227,468

8,864,341

المبالغ
المستردة
ال تشمل
األصول
واألسهم
والعقارات

70,325

3,275,827

5,121,231

-

-
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لــم يفــرق قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني بيــن األمــوال المســتردة واألمــوال المتحصلــة ،حيــث اقتصــرت
المــادة  1مــن القانــون علــى تعريــف العائــدات اإلجراميــة بأنهــا" :كل الممتلــكات المتأتيــة أو المتحصــل عليهــا
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،مــن ارتــكاب جريمــة" .اســتخدمت اتفاقيــة االمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد
مصطلــح االســترداد فــي الفصــل الخامــس المرتبــط بالتعــاون الدولــي ،بمعنــى ان االتفاقيــة تعتبــر إجــراء
االســترداد مرتبطــا باألمــوال المنهوبــة لخــارج الدولــة ،والــذي يتطلــب التعــاون مــن طــرف الــدول المســتوردة
لألمــوال المنهوبــة فــي إعــادة تلــك األمــوال المنهوبــة.
يــرى ائتــاف امــان ان االســترداد هــو إجــراء يقصــد بــه اســتعادة األمــوال المتحصلــة مــن جرائــم الفســاد ،بينمــا
األمــوال المتحصلــة فهــي األمــوال الناجمــة عــن جريمــة فســاد بصــور مباشــرة او غيــر مباشــرة ،ويشــمل ذلــك
الفوائــد والعوائــد واالربــاح الناتجــة عــن تشــغيل األمــوال التــي تــم تحصيلهــا مــن خــال جريمــة فســاد.
وامــا فيمــا يتعلــق بكيفيــة التصــرف بكليهمــا ،فإنــه ووفقــا لقانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني،
فــإن كل مــن األمــوال المتحصلــة او األمــوال المســتردة يجــب ان يصــدر بمصادرتهمــا حكــم قضائــي،
حيــث نصــت الفقــرة  5مــن المــادة  9مــن القانــون ،والتــي حــددت اختصاصــات هيئــة مكافحــة الفســاد علــى النحــو
االتي" :التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد األمــوال والعائــدات والمتحصلــة مــن
جرائــم الفســاد ،علــى ان يصــدر قــرار المصــادرة بشــأنها عــن المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى".
وهــذا يعنــي أن االمــوال المتحصلــة والمســتردة وفــق القانــون يجــب ان تــورد للخزينــة العامــة .وعمليــا ،وحســب
هيئــة مكافحــة الفســاد ،فــإن األمــوال المتحصلــة تــورد لحســاب األمانــات التابــع لــوزارة الماليــة ،وعندمــا يصــدر
حكــم نهائــي بهــذه األمــوال ،فإنــه إذا كان أصــل المــال مــاال عامــا يتــم توريــده للخزينــة العامــة ،امــا إذا كان غير
ذلــك ،فإنــه يعــود للجهــة صاحبــة الحــق فيــه كالبلديــات واالتحــادات والجمعيــات الخيريــة ....الــخ.
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اشــار اســتعراض التــزام فلســطين بتنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فــي الفصــل الخامــس المتعلــق
بالتعــاون الدولــي فــي جهــود مكافحــة الفســاد الــى االلتــزام جزئــي فــي المتوســط العــام مــن قبــل فلســطين ألحــكام
هــذا الفصــل ،حيــث تــم اثــارة مجموعــة مــن المالحظــات والتســاؤالت منهــا:
•تدابيــر االســترداد المباشــر للممتلــكات والمصــادرة :ضــرورة تحديــد آليــات اســترداد الممتلــكات ،وغيــاب تشــريع
فلســطيني خــاص بالمســاءلة القانونيــة المتبادلــة (قانــون للتعــاون الدولــي القضائــي) ،وعــدم االفصــاح عــن
المعلومــات المتعلقــة بعائــدات الجرائــم ،وعــدم وجــود مــا يســمح فــي التشــريع الفلســطيني للتبــادل التلقائــي
للمعلومــات دون طلــب مســبق.
•ارجــاع الممتلــكات والتصــرف بهــا :عــدم وجــود احــكام قانونيــة تؤكــد علــى ارجــاع الممتلــكات المصــادرة
لمالكيهــا الشــرعيين ،وعــدم وضــوح اشــكال وطــرق التعويــض عــن االضــرار لضحايــا الجرائــم ،وعــدم إبــرام
اتفاقيــات تتعلــق بالتصــرف بالممتلــكات المصــادرة نهائيــا.
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خالفات بين وزراء زراعة سابقين حول جائزة مالية تكشف ضرورة وجود مدونة سلوك للوزراء ،وضرورة عدم
التدخل في أعمال هيئة مكافحة الفساد احتراما الستقالليتها
ادى فــوز مشــروع زراعــي فلســطيني بجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي (فئــة افضــل
مشــروع تنمــوي فــي مجــال نخيــل التمــر) فــي العــام  2015مــن خــال المشــاركة بمشــروع "تطويــر قطــاع
النخيــل فــي منطقــة األغــوار الفلســطينية" والمقــدم بأســماء اثنيــن مــن موظفــي الــوزارة باعتبارهمــا
مــن المســاهمين األساســيين فــي نجــاح المشــروع ،الــى اثــارة الكثيــر مــن الجــدل حــول أحقيــة الموظفيــن
بمبلــغ الجائــزة المذكــورة والبالــغ ثالثمائــة الــف درهــم اماراتــي ،حيــث تضاربــت آراء وزراء الزراعــة الذيــن
تعاقبــوا علــى الــوزارة فــي هــذا الشــأن ،بيــن مــن يــرى ان المبلــغ يجــب ان يكــون مــن حــق وزارة الزراعــة
كــون االشــخاص الفائــزون ســاهموا فــي المشــروع بطبيعتهــم الوظيفيــة ،والمبلــغ يجــب ان يدفــع
لحســاب وزارة الزراعــة لدعــم زراعــة نخيــل التمــر فــي فلســطين ،وبيــن مــن يــرى ان يتــم قســمة الجائــزة
مناصفــة بيــن المتقدميــن للجائــزة ،ألن شــروط الجائــزة وفقــا ألحــكام وشــروط المســابقة ،تقتضــي تحويــل
المبلــغ بأســماء االشــخاص الفائزيــن بــه ،فقــد حولــت قيمــة الجائــزة لحســاب الموظفيــن المتقدميــن لهــا.
بتاريــخ  2015/8/2تــم توجيــه كتــاب مــن قبــل رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد الــى وزيــر الزراعــة ،طالب ـ ًا فيــه
كافــة وثائــق المشــروع ليتســنى للهيئــة اســتكمال اجراءاتهــا للتحقــق مــن مــدى قانونيــة اســتحقاق الموظفيــن
للجائــزة مــن عدمــه .وبنــاء علــى هــذا الكتــاب قــام وزيــر الزراعــة بتزويــد الهيئــة بكافــة الوثائــق المطلوبــة ،إال
انــه وبتاريــخ  2015/9/11تــم توجيــه كتــاب مــن قبــل الســيد الرئيــس الــى رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد مفادهــا
بــأن تكــون جائــزة خليفــة لنخيــل التمــر منحــة للموظفيــن ،وان أي اعتــراض قــد وصــل هيئــة مكافحــة الفســاد
97
بخصوصهــا يعتبــر كأن لــم يكــن.
ان المعلومــات الــواردة أعــاه ،تفيــد بــأن هنــاك ثالثــة وزراء تعاقبــوا علــى وزارة الزراعــة فتــرة التقــدم ونيــل
الجائــزة ،وقــد كان لــكل منهــم رأي مختلــف عــن اآلخــر فــي أحقيــة الموظفيــن المذكوريــن بنيــل الجائــزة لهمــا
شــخصيا او لحســاب الــوزارة ،وبعــد شــكوى تــم تقديمهــا الــى هيئــة مكافحــة الفســاد للبــت فــي الموضــوع
تدخــل مكتــب الرئيــس وحســم األمــر لصالــح الموظفيــن واعتبرهــا منحــة لهمــا.

أشكال الفساد األكثر انتشار ًا حسب رأي الجمهور
بحســب اســتطالع راي المواطنيــن فــي  2019فــإن أشــكال الفســاد األكثــر انتشــار ًا فــي فلســطين كانــت كمــا
يلــي:
• %26مــن المســتطلعة آراءهــم يــرون ان الواســطة والمحســوبية هــي أكثــر أشــكال الفســاد انتشــارا فــي
فلســطين ،وبارتفــاع كبيــر فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة مــع قطــاع غــزة ( %34الضفــة الغربيــة %14 ،قطــاع
غــزة).
• %14يــرون ان اختــاس األمــوال العامــة والرشــوة مقابــل تقديــم الخدمــة العامــة ،هــي أكثــر أشــكال
الفســاد.
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• %12يرون إساءة استعمال السلطة وغسل األموال هي أكثر أشكال الفساد.
• %11يرون ذلك ممثال بإساءة االئتمان.
• %10يرون شكل الفساد هو المساس باألموال العامة.
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اسباب اللجوء إلى الواسطة من وجهة نظر المستطلعين:
أظهــرت نتائــج اســتطالع راي المواطنيــن حــول واقع الفســاد ومكافحته للعــام  2019ان  %22من المســتطلعين
يقولــون إن الســبب يعــود الــى عــدم الثقــة بنزاهــة مقدمــي الخدمــات ،بينمــا أشــار  %19منهــم إلــى الخــوف
مــن عــدم إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــة بســبب محدوديــة الفــرص ،وأشــار  %18منهــم إلــى «الخــوف مــن أن
يأخذهــا شــخص آخــر غيــر مســتحق بســبب الفســاد ،ونفــس النســبة تقريبــا أشــاروا إلــى تقصيــر الوقــت بعــدم
99
اتبــاع اإلجــراءات البيروقراطيــة.

تجريم الفاسدين ومالحقتهم
جدول بقضايا الفساد لدى محكمة جرائم الفساد لعام 2019
عدد القضايا المحولة للمحكمة

23

عدد القضايا المدورة من سنوات سابقة

37

عدد القضايا المفصولة من المحكمة

28

100

امــا أبــرز تهــم الفســاد للقضايــا الــواردة او المنظــورة او المفصولــة فــي محكمــة جرائــم الفســاد خــال العــام
 2019فكانــت :القضايــا المتعلقــة بالتزويــر ســواء تزويــر اوراق رســمية او خاصــة ،او اســتخدام اوراق مــزورة هــي
األبــرز وبلغــت  6قضايــا ،تالهــا القضايــا المتعلقــة بالرشــوة عرضــا وطلبــا وقبــوال بواقــع  4قضايــا ،وجــاءت القضايــا
المتعلقــة بالحصــول علــى منفعــة شــخصية بالمرتبــة الثالثــة بواقــع ثــاث قضايــا ،ثــم اســاءة االئتمــان واالختــاس
بواقــع قضيتيــن لــكل منهمــا ،وتوزعــت القضايــا األخــرى علــى تهــم االســتثمار الوظيفــي ،والكســب غيــر المشــروع،
وغســل األمــوال ،واســاءة اســتعمال الســلطة واالنتفــاع مــن الوظيفــة ...الــخ.
وكانــت أكثــر الجهــات التــي يعمــل بهــا المتهمــون المدانــون بجرائــم فســاد حســب محكمــة جرائــم الفســاد
للعــام  :2019مؤسســات وزاريــة وغيــر حكوميــة بواقــع  16متهمــا ،والهيئــات المحليــة بواقــع  6متهميــن ،وثالثــة
101
متهميــن مــن مصالــح خاصــة ،ومتهميــن مــن جمعيــات اهليــة ونقابــات مهنيــة.
 98استطالع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته  .2019ائتالف أمان .مصدر سابق الذكر.
 99المصدر السابق.
 100رسالة جوابية واردة من مجلس القضاء األعلى إلى ائتالف امان بتاريخ .2020/1/16
 101المصدر السابق.
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تلقــت هيئــة مكافحــة الفســاد منــذ إنشــائها ( )3949شــكوى وبالغــا ،حتــى نهايــة عــام  ،2019تعاملــت معهــا
واتخــذ االجــراء والمقتضــى القانونــي بشــأنها ،وقــداحيــل بعــد التثبــت والتحقيــق الــذي أجرتــه الهيئــة ()465
ملف ـ ًا الــى الســلطات القضائيــة المختصــة،فيمــا تشــير اإلحصائيــات الــى أن عــدد القضايــا التــي ُأحيلــت لمحكمــة
جرائــم الفســاد حتــى منتصــف شــهر 2019/11قــد بلــغ ( )208قضيــة ســجلت امــام محكمــة جرائــم الفســاد،
تــم الفصــل فــي ( )194قضيــة منهــا ،وقــد بلــغعــدد األحــكام الصــادرة باإلدانــة مــن بيــن تلــك االحــكام ()123
ً 102
حكم ـا.
وفــي قطــاع غــزة ،وجهــت نيابــة جرائــم األمــوال ومكافحــة الفســاد تهمــة اختــاس المــال العــام لـــ  3موظفيــن ،فــي
حيــن وجهــت تهمــة الرشــوة ل  5موظفيــن آخريــن .كمــا أعلــن الديــوان أنــه قــد اســتقبل فــي العــام  60 ،2018شــكوى
حــول مخالفــات ماليــة وإداريــة ،تمــت معالجــة  40منهــا فــي العــام  ،2018فيمــا حــوّل  13منهــا لجهــات االختصــاص
103
كالنيابــة العامــة لمتابعتهــا ،وقــد حفظــت  7منهــا.
وبلــغ عــدد المتوجهيــن لمركــز المناصــرة واالرشــاد القانونــي فــي ائتــاف امــان خــال العــام  2019نحــو  919متوجهــا،
وقــدم المركــز استشــارات قانونيــة واجرائيــة لنحــو  %93منهــم وتبنــى قضايــا بنســبة  %7منهــا ،وقــد بلغــت نســبة
القضايــا المشــتبه بهــا بالفســاد او المتعلقــة بنظــام النزاهــة ،وتتطلــب مزيــدا مــن المعلومــات  %18من القضايــا الواردة
للوحــدة فــي عــام  ،2019امــا طبيعــة الجهــات المدعــى عليهــا فقــد كانــت علــى المؤسســات الرســمية الوزاريــة وغيــر
الوزاريــة ،واألجهــزة األمنيــة والقضــاء والنيابــة العامــة بواقــع  ،%82والهيئــات المحليــة بواقــع  %16والمؤسســات
االهليــة والنقابــات المهنيــة بواقــع .%2
وشــكلت قضايــا الواســطة والمحســوبية الموضــوع األبــرز فــي القضايــا التــي تــم متابعتهــا مــن قبــل الوحــدة بواقــع
 %36تالهــا اســتغالل الوظيفــة ،واســتخدام المنصــب العــام لمصلحــة خاصــة بنســبة  %34وتوزعــت القضايــا المتبقيــة
104
علــى جرائــم الفســاد االخــرى.
 %53من المستطلعة آراءهم يرون أن الفساد في عام  2019قد ازداد.
بمقارنــة نتائــج اســتطالع  2019مــع نتائــج اســتطالع أمــان فــي العــام  ،2018فــإن هنــاك انخفاضــا واضحــا فــي
نســبة مــن يعتقــدون بــأن الفســاد قــد ازداد ،ففــي حيــن بلغــت نســبة مــن اعتقــدوا ان الفســاد فــي عــام 2018
قــد ازداد  %67مقابــل  %53فــي عــام  ،2019مــا يشــير الــى تحســن فــي انطباعــات المســتطلعين وهــو مؤشــر
ايجابــي.

 102موقع هيئة مكافحة الفسادhttps://www.pacc.ps/Blog/Post/40703.
 103تقرير " الفاعلية واالستقاللية في عمل ديوان الرقابة المالية واإلدارية في قطاع غزة .2019
 104ائتالف امان ،وحدة المناصرة القانونية.2019 ،
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جريمة غسل االموال:
تعتبــر مكافحــة جريمــة غســل االمــوال فــي فلســطين مبهمــة لعــدم قيام
اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال ،بنشــر ايــة تقاريــر او معطيــات
او احصائيــات ذات داللــة حــول حجــم تفشــي هــذه الجريمــة واالمــوال
المتحصلــة منهــا،
مطلـــوب مـــن اللجنـــة الوطنيـــة
لمكافحـــة غســـل األمـــوال نشـــر
التقريـــر المتعلـــق بجريمـــة غســـل
األم ــوال وتموي ــل اإلره ــاب لمعرف ــة
حج ــم الجريم ــة وم ــا يتعل ــق منه ــا
عل ــى ام ــوال متحصل ــة م ــن جرائ ــم
فســـاد.

فبالرغــم مــن مضــي أكثــر مــن عــام علــى تســليم رئيــس اللجنــة الوطنيــة
لمكافحــة غســل االمــوال وتمويــل اإلرهــاب تقريــر التقييــم الوطنــي
لمخاطــر جريمتــي غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب إلــى رئيــس الحكومــة
الســابعة عشــرة ،اال انــه حتــى تاريخــه ،لــم يتــم نشــر التقريــر المذكــور عبــر
القنــوات الرســمية المكلفــة بالنشــر قانونــا ،وذلــك وفقــا لألحــكام الواردة
فــي القراريــن بقانــون رقــم  20لســنة  2015ورقــم  13لســنة  2016بشــأن
مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،ســيما المــادة  25التــي تنــصّ
علــى قيــام مديــر وحــدة المتابعــة الماليــة بإعــداد التقاريــر اآلتيــة:
1 .1تقاريــر دوريــة تحددهــا اللوائــح والنظــم الصــادرة بموجــب أحــكام
هــذا القــرار بقانــون ،وكذلــك تقريــر ســنوي يقــدم للجنــة عــن
نشــاطات الوحــدة واألنشــطة المتعلقــة بعمليــات غســل األمــوال
أو تمويــل اإلرهــاب ،ويتــم نشــر التقريــر الســنوي بالصيغــة التــي
تعتمدهــا اللجنــة.
2 .2يصــدر مديــر الوحــدة تقريــر ًا إحصائيــا عــن اتجاهــات وآليات وأســاليب
وحــاالت مكافحــة غســل األمــوال ،وتمويــل اإلرهــاب والجرائــم
األصليــة.
علــى صعيــد االجــراءات والتدابيــر المتعلقــة بغســل األمــوال ،اشــار
اســتعراض فلســطين فــي اتفاقيــة االمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد
الــى ضــرورة تعريــف االشــخاص المعرضيــن سياســيا ،واالجــراءات المكثفــة
للعنايــة الواجبــة للعميــل فــي حالــة االشــخاص المعرضيــن سياســيا ،وتحديد
اجــراءات التحقيــق مــع المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة ،وكيفيــة قيــام
المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة بتحديــد الملكيــة المســتفادة ،ومــدى
الســماح بتلقــي قائمــة أســماء األشــخاص عالــي المخاطــر مــن طــرف دولــة
أخــرى لفــرض إجــراءات محــدده تجاههــم.
التحديــات التــي تواجههــا وحــدة المتابعــة الماليــة كمــا وردت في
105
تقريــر ديــوان الرقابة الماليــة واالداريــة 2018

 105التقرير السنوي للعام  2018لديوان الرقابة المالية واالدارية.2019 .
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•يوجــد ضعــف فــي متابعــة تقاريــر االشــتباه الــواردة للوحــدة ،حيــث مــا زال عــدد مــن تقاريــر االشــتباه للفتــرة
 2014-2007قيــد المتابعــة مــا يضعــف امكانيــة الحصــول علــى األدلــة والقرائــن ،كمــا يعيــق اإلجــراءات
القانونيــة الواجــب اتخاذهــا بحــق مرتكبــي هــذه الجرائــم.
•عــدم التنســيق مــع النيابــة العامــة بشــأن الحصــول علــى المعلومــات الالزمــة حــول اإلجــراءات المتخــذة
لحــاالت االشــتباه المحولــة مــن قبــل الوحــدة.
•إصــدار واعتمــاد اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل االمــوال وتمويــل االرهــاب لنظامهــا الداخلــي ،وســلم
رواتــب وأجــور موظفــي الوحــدة دون المصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء ،خالفــا لنصــوص القانــون
األساســي وقانــون مكافحــة غســل األمــوال ومنــع تمويــل االرهــاب.
وعليــه ،فــإن هنــاك ضــرورة لتفعيــل القــرار بقانــون بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتعديالتــه
مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال ،والقيــام بمهامهــا فــي نشــر التقريــر المتعلــق بجريمــة غســل
األمــوال وتمويــل االرهــاب الــذي يقــدم لهــا مــن وحــدة المتابعــة الماليــة بالصيغــة المناســبة .وتجــدر اإلشــارة الــى
أن ائتــاف أمــان قــد طالــب فــي عديــد المناســبات بنشــر هــذا التقريــر لمعرفــة حجــم هــذه الجريمــة فــي فلســطين،
ســيما مــا ينطــوي منهــا علــى امــوال متحصلــة مــن أصــول متعلقــة بجرائــم فســاد.
اطلــع ائتــاف أمــان علــى تقريــر التقييــم الوطنــي لمخاطــر جريمتــي غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب؛ حيــث
أظهــرت النتائــج ضعفــا (متوســط -منخفــض) فــي فاعليــة دور ســلطة النقــد فــي االشــراف والمتابعــة علــى
مجــال مكافحــة غســل األمــوال فــي المؤسســات التــي تقــع تحــت اشــراف ســلطة النقــد بشــكل عــام ،مــا
انعكــس ســلبا علــى درجــة المخاطــر والتهديــدات ضمــن هــذه القطاعــات مثــل البنــوك والمصــارف ،وقــد يعــود
الســبب الرئيســي فــي ذلــك إلــى ضعــف المــوارد البشــرية المؤهلــة والمدربــة علــى عمليــة المتابعــة ضمــن
وحــدة المتابعــة الماليــة بشــكل خــاص .لقــد أظهــرت النتائــج ان دور هيئــة ســوق رأس المــال كان أفضــل
(متوســط – مرتفــع) وهــو مــا انعكــس علــى درجــة المخاطــر والتهديــدات فــي القطاعــات التــي تشــرف عليهــا
مثــل قطاعــي التأميــن واألوراق الماليــة .إن عــدم وجــود إطــار ناظــم لقطــاع العقــارات والرقابــة عليهــا يشــكل
نقطــة ضعــف كبيــرة فــي مالحقــة جريمــة غســل األمــوال ،كما ترفــع مســتوى المخاطــر والتهديدات فــي هذا
القطــاع الــى مســتوى عــال جــدا .وكذلــك شــكلت جريمــة االتجــار بالمخــدرات والعقاقيــر واألدويــة الممنوعــة
مجــاال هامــا مــن حيــث حجــم تأثيرهــا علــى جريمــة غســل األمــوال.
كمــا أظهــرت النتائــج الحاجــة الــى تعزيــز منظومة النزاهــة وفاعلية المســاءلة لــدى كل من الجهــات التمثيلية
(كاتحــاد المحاســبين وجمعيــة البنوك...الــخ) باإلضافــة الــى أهميــة تأهيــل اقســام االمتثــال فــي الشــركات
بجريمــة غســل األمــوال واإلطــار القانونــي الناظــم وضــرورة مراجعــة وتقييــم سياســة مكافحــة المخــدرات
والعقاقيــر الممنوعــة ،وفاعليــة ودور الجهــات المســؤولة ذات العالقــة .إضافــة الــى حملــة رفــع وعــي عــام
بهــذه الجريمــة لــدى االطــراف ذات العالقــة ،والحاجــة الــى تفعيــل مدونــات ســلوك لــكل مــن هــذه الجهــات
التمثيليــة ،ان كانــت موجــودة او إعــداد مدونــات خاصــة بهــم وتأهيلهــم .إضافــة الــى مهــارات المســاءلة
وادواتهــا.
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لقــد حــاول ائتــاف أمــان الحصــول علــى معلومــات مــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحة غســل االمــوال أو مــن وحــدة المتابعة
الماليــة ،ولكــن لــم يتــم االســتجابة لطلبــه ،بالرغــم مــن أن التقريــر قــد تــم تســليمه للجهــات الرقابيــة الخارجيــة فــي
هــذا الشــأن .ان امتنــاع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل االمــوال عــن اصــدار التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل االمــوال
وتمويــل االرهــاب بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى تســليمه لرئيــس الحكومــة الســابقة ،وعــدم االســتجابة لطلــب أمــان
بالحصــول علــى معلومــات ذات عالقــة بجريمــة غســل األمــوال ،يقــوّض الشــفافية فيمــا يتعلــق بجريمــة خطيــرة مــن
جرائــم الفســاد ومعرفــة واقعهــا وحجمهــا فــي فلســطين ،ويتيــح المجــال تأويــل مبــررات رئيــس اللجنــة الوطنيــة
لمكافحــة غســل االمــوال.

الجرائم االقتصادية 2019
فــي قطــاع غــزة بلــغ عــدد القضايــا المحالــة للنيابــة العامــة ( )1350قضيــة ،بشــأن أشــخاص قامــوا بارتــكاب
جرائــم ومخالفــات اقتصاديــة ،وتــم عمــل تســويات لعــدد  851ملفــا ،كمــا نفــذت طواقــم حمايــة المســتهلك
مــن خــال الجــوالت اليوميــة التــي تنظمهــا علــى المحــات التجاريــة واألســواق ومخــازن التجــار عــدد 3465
جولــة تفتيشــية ،حيــث تــم خاللهــا زيــارة  35854منشــأة ونقطــة بيــع ،وبلــغ عــدد العينــات المســحوبة
للفحــص المخبــري 1658عينــة ،وقــد ســجلت عــدد المخالفــات  2071مخالفــة ،بينمــا بلغــت اجمالــي الكميــات
106
المتلفــة حوالــي  524694.95كغــم مــن المــواد الغذائيــة و 15024.64كغــم مــواد غيــر غذائيــة.
وفيمــا يخــص حجــم الجرائــم االقتصاديــة فــي الضفــة ،لــم يتمكــن ائتــاف أمــان مــن الحصــول علــى المعلومــات
المتعلقــة بهــا .مــع العلــم ان قضايــا الفســاد االقتصــادي تشــكل محــل اهتمــام المواطنيــن البســطاء بشــكل عــام،
وتعتبــر الشــرائح المجتمعيــة المهمشــة (الفقيــرة) أكثــر ضحايــا الفســاد فــي الغــذاء.

 106تقرير صادر عن وزارة االقتصاد الوطني عن السلطة القائمة في قطاع غزة ،2019 ،منشور في جريدة فلسطين  18يناير .2020
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ثالث ًا :الحوكمة في إدارة المال العام
•احتجاز أموال المقاصة من قبل إسرائيل وتأثيراته على موازنة العام 2019
فــي إطــار مواجهــة الظــروف االســتثنائية الناتجــة عــن خصــم إســرائيل لقيمــة
المخصصــات التــي تدفعهــا الحكومــة لعائــات األســرى ،أعلــن وزيــر الماليــة بتاريــخ
اســـتمرار األزمـــة الماليـــة
 2019/3/10تبنــي موازنــة طــوارئ تعتمــد علــى التقنيــن النقــدي إلــى حيــن انتهــاء
الناجمــة عــن وجــود عجــز
أزمــة المقاصــة مــع إســرائيل (وصــرف مــا يتوفــر مــن نقــد) ،وذلــك قبيــل انتهــاء
المــدة القانونيــة إلقــرار الموازنــة ،مــع العلــم ان التأخــر فــي إعــداد وإقرار مشــروع
دائـــم فـــي الموازنـــة
قانــون الموازنــة العامــة للســنة الماليــة  2019غيــر مبــرر ،إذ كان مــن المفتــرض
العامـــة
علــى الحكومــة االنتهــاء مــن المشــاورات وإعــداد الموازنــة قبــل نهايــة تشــرين
أول  ،2018أي قبــل اســتقالة حكومــة د .رامــي الحمــد اهلل ،وقبــل قــرار االحتــال
باالســتيالء علــى جــزء مــن أمــوال المقاصــة.
فقــد تمــت جدولــة دفــع الرواتــب بنســب تراوحــت بيــن  %60-%50وحافظــت الحكومــة علــى صــرف مخصصــات عوائــل
االســرى كاملــة 107.وقــد شــهد العــام  2019توقــف جــزء مــن المســاعدات الخارجيــة ،كمــا حــدث بالنســبة للمســاعدات
األمريكيــة.
ومــن جهــة أخــرى ،اتخــذت الحكومــة إجــراءات ماليــة مســت بمصالــح أعــداد كبيــرة مــن الموظفيــن ،مــن خــال تنفيــذ
قانــون مؤقــت يعــرف ب "التقاعــد المالــي" علــى آالف الموظفيــن ،وإحالــة آخريــن للتقاعــد المبكــر ،األمــر الــذي انعكــس
ســلبا علــى حيــاة المواطنيــن فــي القطــاع .وترافــق ذلــك بشــكل خــاص مــع قيــام الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة
بإعــادة الجبايــة ،وفــرض رســوم علــى المعابــر بعــد تشــكيل لجنــة للحكــم عــام  2019تحــت مســمى "لجنــة متابعــة
العمــل الحكومــي" وهــي لجنــة شــبيهة باللجنــة اإلداريــة التــي تــم حلهــا عــام  .2017وبعــد تشــكيل هــذه اللجنــة،
108
يمكــن القــول إن الوضــع فــي قطــاع غــزة عــاد تمامــا إلــى مــا قبــل اتفــاق القاهــرة عــام .2017
وجــاء إعــان وزيــر الماليــة بشــأن موازنــة الطــوارئ مســتندا إلــى تبنــي الرئيــس لهــذه الخطــوة ،بعــد ان أعلــن بأنــه
ســيتم العمــل علــى "صــرف مــا يتوفــر مــن نقــد ،والعمــل علــى تأميــن مــا يتأخــر مــن التزامــات ،وفــق ســلم أولويــات
عــادل ومنصــف وبمــا ال يؤثــر علــى الخدمــات األساســية المقدمــة للمواطنيــن" .كمــا أعلــن وزيــر الماليــة عــن تشــكيل
فريــق قيــادي إلدارة األزمــة ،يضــم عــدد ًا مــن الــوزراء وأعضــاء فــي اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح ومديــر المخابــرات
109
العامــة.
وبالرغــم مــن الحديــث عــن وجــود مرســوم أو قــرار رئاســي فــي اإلعــام الرســمي يتضمــن تشــكيل فريــق قيــادي إلدارة
االزمــة الماليــة ،إال انــه لــم يتــم نشــر هــذا القــرار او المرســوم ،ليوضــح صالحيــات وآليــات العمــل بمــا تــم تســميته
"موازنــة الطــوارئ" التــي ال يوجــد لهــا أي ســند قانونــي مــن حيــث التســمية.

 107مؤتمر صحافي لوزير المالية شكري بشارة بتاريخ .2019/3/10
 108الوكالة الوطنية لإلعالم ،غزة :تدوير حكومي بالواقع .أم لجنة إدارية جديدة في الخفاء؟https://www.watania.net/news/
 109مؤتمر صحفي مشترك لوزير المالية ووزير االعالم والناطق باسم الحكومة حول الوضع المالي للحكومة الفلسطينية بتاريخ .2019/3/10
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والحقــا لمــا تــم االتفــاق عليــه بيــن وزارتــي الماليــة الفلســطينية واإلســرائيلية ،وبتدخــل مــن قبــل رئيــس الهيئــة العامــة
للشــؤون المدنيــة ،بــأن تقــوم الحكومــة بشــراء الوقــود مطلــع شــهر ايلــول  2019بســعره دون ضريبــة البلــو ،وقيــام
الحكومــة الفلســطينية بتســلم  2مليــار شــيقل لقــاء ضريبــة المحروقــات منــذ بــدء أزمــة المقاصــة حتــى نهايــة شــهر
( 10أي بواقــع  8أشــهر) ،مقابــل تفعيــل اللجــان المشــتركة لبحــث كافــة القضايــا ،فقــد عــادت إســرائيل الــى تحويــل
بقيــة أمــوال المقاصــة الــى وزارة الماليــة الفلســطينية ،مــع بقــاء موضــوع مخصصــات األســرى خالفيــا ،وقــد وصــل
االقتــراض مــن البنــوك مبلــغ  486مليــون دوالر منــذ بدايــة األزمــة حتــى شــهر اب  2019وفقــا لوزيــر الماليــة ،وهــو
110
الحــد االقصــى ممــا يمكــن أن يتحملــه النظــام المالــي والجهــاز المصرفــي الفلســطيني.
دعــا الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة الحكومــة بمباشــرة العمــل لتطبيــق قــرارات المجلــس
111
الوطنــي بشــأن العالقــة االقتصاديــة مــع االحتــال واالنفــكاك االقتصــادي عنــه
•اسرائيل اقتطعت مليارات الدوالرات من أموال المقاصة خالل عدة سنوات دون شفافية
بلغــت قيمــة األمــوال التــي اقتطعتهــا إســرائيل وفقــا لوزيــر الماليــة الفلســطيني مــن ضريبــة المقاصــة نحــو 3.5
مليــار دوالر خــال الســنوات الخمــس األخيــرة أي ( ،)2019-2015أي حوالــي  13مليــار شــيقل ،حيــث تــم اقتطــاع
 11مليــار شــيقل بــدل خدمــات :كهربــاء ،وميــاه ،وتحويــات طبيــة ،وصــرف صحي دون حســابات مدققة وشــفافة
112
تحــت مســمى صافــي اإلقــراض.

ان تعزيــز الشــفافية الماليــة فــي احتســاب االقتطاعــات وتدقيقهــا ،لــن يمكــن اســرائيل مــن ســرقة حقوق الشــعب
الفلســطيني وأمواله.

تنبــه ائتــاف أمــان منــذ ســنوات الــى ضعــف متابعــة التدقيــق المالــي مــع إســرائيل ،خاصــة مــع وجــود مجموعــة مــن
السماســرة ،بمــن فيهــم ضبــاط ومســؤولون اســرائيليون فــي االدارة المدنيــة لالحتــال ،لهــم مصلحــة فــي عــدم
شــفافية مــا يتــم خصمــه لتســديد ديــون الكهربــاء والمــاء والصــرف الصحــي ،وهــو مــا يتطلــب تدقيــق حســابات
فلســطيني أوال بــأول ،قبــل خصــم الطــرف االســرائيلي لألمــوال الفلســطينية مــن جهــة ،ووقــف ايــة عالقــة مباشــرة بيــن
اي طــرف فلســطيني والجانــب االســرائيلي غيــر الطــرف الحكومــي الرســمي ،فيمــا يتعلــق بشــراء الكهربــاء او الميــاه
او ايــة عالقــة اخــرى فــي هــذا المجــال.

 110بيان صادر عن الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة-ائتالف أمان .2019/10/9
 111بيان صادر عن الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة بتاريخ 2019/2/23
 112تصريحــات وزيــر الماليــة شــكري بشــارة خــال لقائــه مــع إعالمييــن وصحفييــن اقتصادييــن فــي مركــز التدريــب المالــي والمحاســبي التابــع لــوزارة الماليــة فــي البيــرة بتاريــخ
 2019/9/4المنشــور عبــر جريــدة الحيــاة الجديــدة.
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•سياسات مالية حكومية لمجابهة االزمة المالية
نتيجــة لألزمــة الماليــة الحــادة التــي واجهتهــا الحكومــة خــال
العــام  2019فقــد تبنــت سياســات ماليــة تعتمــد علــى تفعيــل جبايــة
الضرائــب افقيــا ،واتبــاع سياســة تقشــفية محــددة بقــرارات معلنــة،
تقــوم علــى ضبــط االنفــاق العــام واالســتدانة المحليــة بهــدف ســد
العجــز ومنهــا:
•وقــف التعيينــات والترقيــات فــي الوظيفــة العموميــة ،والحفــاظ على
الحــد األدنــى مــن النفقــات التشــغيلية ،بمــا يشــمل وقــف اســتبدال
الســيارات الحكوميــة ،وخفــض مخصصــات الوقــود ،ووقــف اســتمالك
113
العقــارات.
•قــرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته رقــم ( )4المنعقــدة بتاريــخ
 2019/5/6العمــل علــى ضبــط وترشــيد اســتئجار المبانــي للمقــرات
الحكوميــة مــن خــال إنشــاء وتطبيــق نظــام وآليــة تضمــن االســتثمار
114
األمثــل للمبانــي ،وتوزيعهــا الســتخدامات الدوائــر الحكوميــة.
•أصــدر الســيد الرئيــس بتاريــخ  2019/8/19قــرار رقــم  73لســنة  2019بشــأن إنهــاء خدمــات كافــة مستشــاريه
"بصفتهــم االستشــارية" بصــرف النظــر عــن مســمياتهم أو درجاتهــم ،وإلغــاء العمــل بالقــرارات والعقــود
115
المتعلقــة بهــم ،وإيقــاف الحقــوق واالمتيــازات المترتبــة لهــم كمستشــارين.
•قــرار مجلــس الــوزراء فــي جلســته بتاريــخ  2019/4/15بشــأن ســفر الــوزراء الــى الخــارج ،حيــث تضمــن القــرار
وقــف ســفر الــوزراء إال فــي الحــاالت الضروريــة فقــط ،علــى ان يمثلهــم فــي الدعــوات الخارجيــة ســفراء دولــة
فلســطين فــي تلــك الــدول ،او موظــف مــن الفئــة العليــا ذات العالقــة ،وان يلتــزم الــوزراء بقــرارات مجلــس
الــوزراء الناظمــة لمهمــات الســفر الرســمية ،والحصــول علــى موافقــة رئيــس الــوزراء الخطيــة قبــل الســفر،
116
وإعــام األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء بذلــك.
•خطة التقشف للمراكز المالية العامة
بالرغــم مــن أهميــة بعــض الخطــوات التقشــفية التــي قامــت بهــا الحكومــة لمواجهــة األزمــة الماليــة القائمــة،
اال ان هــذه االجــراءات ليســت فــي إطــار خطــة جديــة للتقشــف والترشــيد ،تشــمل خفــض بنــد صافــي اإلقــراض
ومحاربــة التهــرب الضريبــي؛ فقــد طالــب الفريــق األهلــي منــذ أواخــر عــام  2015بضــرورة تبنــي خطــط واقعيــة
شــاملة وتشــاركية للتقشــف وترشــيد االنفــاق العــام ،تعكــس توجهــات وإرادة جديــة للترشــيد ،علــى أن تبنــى
علــى أســاس التوزيــع العــادل للمــوارد واالعبــاء ،مــع ضــرورة عدم المســاس بالبرامــج الداعمــة للفقــراء والفئات
المهمشــة ،وتحديــدا تلــك التــي تنفذهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة .وااللتــزام بمــا ورد فــي اســتراتيجية إدارة
المــال العــام مــن التزامــات ذات عالقــة بحســن ادارة المتوفــر مــن المــال العــام ،وتحويــل التقشــف الــى خطــط
ملزمــة التنفيــذ ،ومحاســبة االطــراف التــي ال تلتــزم بهــا فــي حــال مخالفــة التوجهــات العامــة التــي تــم اعالنهــا
ومنهــا علــى ســبيل المثــال؛
113
114
115
116

قرار بقانون صادر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ .2019/3/25
تقرير األداء الحكومي 2019
الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية العدد  159بتاريخ .2019/9/18
الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية العدد  156الصادر بتاريخ .2019/6/16
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تــم خــال العــام  2019انشــاء بعــض الهيئــات والــوزارات الجديــدة مثــل مرســوم رقــم  6لســنة  2019بشــأن انشــاء
المكتبــة الوطنيــة الفلســطينية ،كمؤسســة جديــدة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة المســتقلة واالســتقالل المالــي
واالداري 117وقــرار بقانــون رقــم  39لســنة  2018بشــأن انشــاء وزارة لإلعــام ،والقــرار بقانــون رقــم  11لســنة
 2019بشــأن فصــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي الــى وزارتيــن وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي ،واســتحداث وزارة الريــادة والتمكيــن وذلــك دون االعــان للجمهــور عــن مســوغات ومبــررات
118
مقنعــة لتلــك القــرارات.

•شفافية الموازنة العامة للعام 2019
حــددت مبــادرة شــراكة الموازنــة الدوليــة ( International Budget Partnership (IBPوشــركاؤها فــي الــدول المختلفة
ثمانــي وثائــق أساســية يجــب أن تكــون متاحــة لضمــان الحــد األدنــى مــن شــفافية الموازنــة العامــة مــن خــال مبــادرة
الموازنــات المفتوحــة  Open Budget Initiativeوهــي إصــدار الوثائــق التاليــة:
•بيان ما قبل الموازنةPRE-BUDGET STATEMENT .
•ملخص مقترح الموازنةEXECUTIVE’S BUDGET PROPOSAL .
•موازنة المواطنCITIZENS BUDGET .
•الموازنة العامة المقرّة والمعتمدةENACTED BUDGET .
•التقارير الدورية (الشهرية والربعية)IN-YEAR REPORTS .
•التقرير النصف سنويREVIEW YEAR-MID .
•تقرير نهاية السنةREPORT YEAR-END .
•التقرير المدققREPORT AUDIT .
ومــن خــال تتبــع مــا نشــرته وزارة "الماليــة والتخطيــط» لوثائــق الموازنــة العامــة ،ومــدى التزامهــا بنشــر تلــك الوثائــق
فــي الوقــت المخصــص لهــا ،اســتنادا إلــى األحــكام القانونيــة ذات الصلــة "القانــون األساســي الفلســطيني ،وقانــون
الموازنــة العامــة" واسترشــادا بمعاييــر الموازنــات الدوليــة ،فــإن نتائــج تتبــع نشــر وثائــق الموازنــة العامــة فــي العــام
 2019كانــت علــى النحــو التالــي:
الوثيقة
بيان ما قبل الموازنة
ملخص مقترح الموازنة
الموازنة العامة المقرّة والمعتمدة
موازنة المواطن
التقارير الدورية (الشهرية والربعية).
التقرير النصف سنوي
تقرير نهاية السنة
التقرير المدقق

نشرت للجمهور

لالستخدام الداخلي

لم تنشر

تم النشر
لم ينشر
لم تنشر
لم تنشر
تم النشر
لم ينشر
لم ينشر
لم يحن موعدها

 117الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية العدد  155بتاريخ 2019/5/15
 118الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية العدد  154الصادر بتاريخ .2019/4/16
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يالحــظ مــن الجــدول أن مــا نشــر وثيقتــان مــن أصــل  8تمثــل الحــد األدنــى ،وهمــا بيــان مــا قبــل الموازنــة والتقاريــر
الشــهرية ،فــي حيــن أن باقــي الوثائــق لــم يتــم نشــرها .ومــع االخــذ باالعتبــار خصوصيــة الوضــع المالــي خــال العــام
 2019واعتمــاد موازنــة الطــوارئ ،حيــث لــم يكــن هنــاك قانــون للموازنــة العامــة لعــام  2019وإنمــا تــم العمــل وفــق
إجــراءات ومبــادئ لتنظيــم أداء الموازنــة للعــام  2019تــم نشــرها فــي الجريــدة الرســمية ،يمكــن القــول بــان معاييــر
شــفافية الموازنــة بالمقارنــة مــع العــام  ،2018قــد تراجعــت ،حيــث تــم خــال العــام  2018نشــر  4وثائــق مــن أصــل ،8
وهــي بــاغ الموازنــة ،والموازنــة العامــة المقــرة والمعتمــدة ،وموازنــة المواطــن ،والتقاريــر الدوريــة .فــي حيــن لــم
يتــم نشــر ملخــص مقتــرح الموازنــة ،والتقريــر النصــف الســنوي ،وتقريــر نهايــة الســنة ،والتقريــر المدقــق.

https://www.youtube.com/watch?v=3P9Z131IsIw
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البيانات المالية في قطاع غزة

لدع ــم ش ــفافية الموازن ــة العام ــة
مطلـــوب مـــن الســـلطات القائمـــة
فـــي قطـــاع غـــزة اإلفصـــاح عـــن
التقاري ــر والبيان ــات المالي ــة الخاص ــة
والمعتمـــدة لعـــام .2019

طالــب الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة الســلطات العامــة
القائمــة فــي قطــاع غــزة ،بضــرورة اإلفصــاح عــن التقاريــر الماليــة لديهــا،
وتزويــده بالبيانــات الماليــة الخاصــة بالخطــة المعتمــدة لعــام ،2019
ليتمكــن مــن االطــاع عليهــا وتحليلهــا ،وتقديــم المقترحــات التــي مــن
شــأنها تحســين إدارة المــال العــام ،حســبما كانــت قــد تعهــدت بــه التزامـ ًا
بمبــادئ الشــفافية واالنفتــاح علــى المواطــن .حتــى تاريــخ اعــداد هــذا
التقريــر ،لــم يســتطعَ الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة
رصــد أيــة بيانــات ماليــة حــول الموازنــة التــي تديرهــا الســلطة القائمــة في
قطــاع غــزة ،رغــم مخاطبــة المســؤولين حــول ذلــك ،األمــر الذي اعــاق عمل
المختصيــن مــن الفريــق األهلــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي والباحثيــن
فــي تحليــل البيانــات وتقديــم التوصيــات بشــأنها ،وبشــكل خــاص البيانــات
المتعلقــة باإليــرادات التقديريــة لعــام  ،2019اإليــرادات المحليــة ( ضريبيــة
وغيــر ضريبيــة) ،كذلــك النفقــات التقديرية لعــام  ،2019والرواتــب واألجور،
والنفقــات التشــغيلية والتحويليــة والرأســمالية والتطويريــة ،إضافــة الــى
اإليــرادات والنفقــات المحققــة (الفعليــة) لعــام  ، 2019مــع العجــز فــي
الموازنــة والمســاعدات الخارجيــة ،إضافــة الــى التقاريــر الماليــة الشــهرية
أو التقريــر النصــف ســنوي ،وتقريــر الحســاب الختامــي لعــام 2018ولكــن
119
لــم يتــم توفيــر هــذه المعلومــات.

•استراتيجية إدارة المال العام 2022-2017
تشــير مراجعــة أوليــة ألهــداف اســتراتيجية إدارة المــال العــام واإلجــراءات
والمؤشــرات والمعاييــر المتعلقــة بهــا ،ان معظــم األهــداف المطلــوب
تحقيقهــا فــي إطــار هــذه االســتراتيجية لــم تتحقــق حتــى عــام ،2019
وذلــك بعــد مضــي نصــف المــدة الزمنيــة لالســتراتيجية  ،2022-2017علمــا
بــان بعــض اإلجــراءات المطلوبــة يتــم العمــل علــى تحقيقهــا ،وبالتالــي
يمكــن القــول بــأن االســتراتيجية وتحديــدا اإلجــراءات التــي تعنــى بالتطويــر
بحاجــة الــى إعمالهــا وتطبيقهــا.
وبالرغــم مــن اهميــة الفحــص الدقيــق لمــدى التطــور فــي تحقيــق
االهــداف االســتراتيجية الثــاث التــي تضمنتهــا االســتراتيجية ،إال ان الهــدف
االســتراتيجي الثانــي ،والمتعلــق بااللتــزام بأنظمــة محاســبية شــفافية،
شــاملة ،ملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة ومتصلــة بنظــام رقابة وتدقيــق داخلي
وخارجــي فعــال ،هــو االكثــر أهميــة لجهــود تعزيــز النزاهــة ومكافحــة
 119رســالة صــادرة عــن الفريــق االهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة الــى وزارة الماليــة فــي غــزة بتاريــخ
2019/10/29

102

واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2019

التقرير السنوي الثاني عشر

الفســاد فــي ادارة المــال العــام ،مــازال النظــام بحاجــة الــى العديــد
مــن االجــراءات المتعلقــة بتنفيــذ هــذا الهــدف كنشــر مجموعــة وثائــق
الموازنــة الكاملــة ،واعــداد بيانــات حــول المخاطــر الماليــة ،والتحديــد
الكمــي للنفقــات الضريبيــة وعــرض شــامل ومتكامل للمعلومــات المتعلقة
بــأداء تقديــم الخدمــة العامــة ومخرجاتهــا ،والتــي يجــب أن تكــون جــزءا
ال يتجــزأ مــن الوثائــق الداعمــة التــي توفرهــا وزارة الماليــة مــع الموازنــة
المقترحــة ،وإتاحــة حــق الجمهــور علــى االطــاع علــى البيانــات الماليــة
حيــث أن المعاييــر تفتــرض نشــر مقتــرح قانــون الموازنــة قبــل إقــراره.
وفيمــا يتعلــق بتحســين دقــة التقاريــر الماليــة وتوقيتهــا وامتثالهــا
وتطويــر انظمــة وضوابــط التدقيــق والرقابــة الداخليــة والخارجيــة علــى
ادارة المــال العــام ،وبالرغــم مــن تنفيــذ بعــض اإلجــراءات بشــكل كامــل او
جزئــي مثــل تحســين عمليــة متابعــة تنفيــذ الموازنــة خــال ســنة التنفيــذ،
ودمــج معاييــر المحاســبة الدوليــة وقيــام ديوان الرقابــة الماليــة واالدارية
بمتابعــة تطبيــق كافــة معاييــر االنتوســاي ،وكافــة المعاييــر التــي تحكــم
عمليــات الرقابــة علــى القطــاع العــام ،اال انــه مطلــوب القيــام باإلجــراءات
التــي تتطلــب فحــص مــدى التقــدم فيهــا فــي اطــار وزارة الماليــة ،مثــل:
رصــد العمليــات غيــر المســجلة فــي التقاريــر الماليــة واســتحداث وحــدة
ضبــط الجــودة وتطويــر انظمــة الرقابــة الماليــة ،وتوســيع وتفعيــل
صالحيــات وحــدات التدقيــق الداخلــي التــي لــم يتــم انجازهــا وفقــا ألهداف
الخطــة االســتراتيجية.

مـــا زالـــت معظـــم األهـــداف
االســـتراتيجية إلدارة المـــال العـــام
الـــواردة فـــي أجنـــدة السياســـات
الوطنيـــة بحاجـــة الـــى جهـــد
ومتابعـــة لتحقيقهـــا.

ان اســتراتيجية إدارة المــال العــام  ،2022-2017تظهــر الحاجــة الملحــة
لعمليــة إصــاح ممنهــج إلدارة المــال العــام ،مــن خــال تدخــات واضحــة
محــددة باألطــر الزمنيــة وبمــا يضمــن تحقيــق أهــداف االســتراتيجية.
ونظــرا لمــا يشــكله موضــوع حســن إدارة المــال العــام لمنــع إســاءة
اســتخدامه ومحاصــرة الفســاد ،فــا بــد مــن متابعــة تقييــم مــدى االلتــزام
بتنفيــذ االســتراتيجية ،كمــا يجــب أن تتضمــن الخطــة الوطنيــة لمكافحــة
الفســاد اإلجــراءات والتدابيــر والتدخــات التــي تضمــن االمتثــال ،وتحقيــق
االســتراتيجية القطاعيــة إلدارة المــال العــام ،وتضمــن المضــي فــي عمليــة
اإلصــاح الممنهــج إلدارة المــال العــام.

واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2019

103

التقرير السنوي الثاني عشر

النفقات التطويرية المخصصة للقطاع االجتماعي

120

تعتبــر النفقــات التطويريــة مــن وجهــة نظــر الموازنــة الفلســطينية فــي معظــم االحيان غيــر ملزمــة ،ومرتبطــة بالتمويل
وتوفــر المــوارد ،وأولوياتهــا عــادة مــا تكــون متأخــرة وبســبب قلــة االمكانيــات الماليــة ،وضعــف مصــادر االيــرادات
المحليــة حيــث يتــم االعتمــاد فــي تمويلهــا علــى الــدول المانحــة او علــى ايــرادات مــن خــارج صنــدوق االيــرادات
الضريبيــة ،وهــذا مــا انتهجتــه الحكومــة الفلســطينية خــال الســنوات الســابقة؛ اذ تفيــد بيانــات وزارة المالية أن النســبة
األكبــر فــي تمويــل النفقــات التطويريــة يأتــي مــن خــارج إطــار االيــرادات المحليــة الفلســطينية الذاتيــة ،أي مــن الــدول
121
المانحة.النفقــات التطويريــة للعــام  2019علــى أســاس االلتــزام ومقارنتهــا بالعــام 2018

مركز مسؤولية

العام 2019

إجمالي النفقات التطويرية

1,214,844,000

نسبة اإلنفاق التطويري لكل مركز
مسؤولية من إجمالي النفقات
التطويرية للعام 2019

العام 2018

1,297,857,000

وزارة الداخلية واألمن العام

136,903,000

% 11

187,369,000

وزارة الحكم المحلي

198,131,000

% 16

112,807,000

سلطة المياه

152,745,000

% 13

173,013,000

وزارة الزراعة

50,727,000

%4

67,331,000

وزارة التربية والتعليم

300,206,000

% 25

304,386,000

وزارة الصحة

68,067,000

%6

33,420,000

باقي الوزارات والمؤسسات
الحكومية

308,065,000

% 25

419,531,000

المصدر :وزارة المالية البيانات المالية للعامين  2019و2018

ويتضــح مــن خــال الجــدول المرفــق أن أعلــى إنفــاق تطويــري كان لصالــح وزارة التربيــة والتعليــم والــذي تجــاوز 300
مليــون شــيقل ،تليهــا وزارة الحكــم المحلــي وســلطة الميــاه ووزارة الداخليــة واألمــن العــام .فــي حيــن أن النفقــات
التطويريــة لــوازرة الصحــة بلغــت  68مليــون شــيقل ،والتــي شــكلت  %6مــن إجمالــي اإلنفــاق التطويــري 122.يــرى ائتــاف
أمــان ضــرورة زيــادة نصيــب وزارة الصحــة مــن النفقــات التطويريــة ،للمضــي قدمــا نحــو تحســين الخدمــات الصحــة
الحكوميــة وتوطيــن الخدمــة ،والتخفيــف مــن التحويــات الطبيــة إلــى الخــارج ،وتحديــدا فــي ظــل قــرار وقــف التحويــل
إلــى المستشــفيات اإلســرائيلية.
 120واقــع النفقــات التطويريــة فــي الموازنــة العامــة فــي ظــل تراجــع المنــح والمســاعدات الخارجيــة وتأثيرهــا علــى تقديــم الخدمــات العامــة للتعليــم والصحــة والتنميــة
االجتماعيــة.2019 ،
 121انظر :وزارة الماليةhttp://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2019/jan.2019.ar.pdf :
و http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2018/2018-jan-arb.pdf
 122تقريــر وزارة الماليــة التراكمــي لشــهر كانــون اول  ،2019الصــادر عــن وزارة الماليــة بتاريــخ 28 :كانــون ثانــي  ،2020تــم الدخــول الــى رابــط التقريــر بتاريــخ http:// 2020/2/6
www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/monthly/2019/Dec.2019.ar.pdf
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بلغت النفقات التطويرية الفعلية خالل العام  ،2019مبلغ ( )1,214,844,000شيكل ،موزعة تبعا
للقطاعات المختلفة على النحو االتي:123
النفقات التطويرية/بالشيكل

النسبة

القطاع
اإلدارة العامة

95,911,000

0.08

األمن والنظام

358,464,000

0.30

الشؤون المالية

180,893,000

0.15

الشؤون الخارجية

3,236,000

0.02

التنمية االقتصادية

143,657,000

0.12

الخدمات االجتماعية

376,917,000

0.31

الخدمات الثقافية واإلعالمية

34,815,000

0.03

خدمات النقل واالتصاالت

20,951,000

0.02

1,214,844,000

1

124

المجموع

شكل يوضح توزيع النفقات التطويرية خالل العام  2019على القطاعات المختلفة

 123تقرير وزارة المالية التراكمي لشهر كانون اول  ،2019الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 28 :كانون ثاني .2020
 124توجد بيانات تفصيلية لكل مركز مسؤولية في كل قطاع.
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نستنتج من خالل البيانات اعاله ما يلي:

مطلـــوب توفيـــر تمويـــل واعـــداد
خطـــة خاصـــة إلصـــاح وتطويـــر
المنظوم ــة الصحي ــة وبش ــكل خ ــاص
تطوي ــر البني ــة التحتي ــة واس ــتكمال
بنـــاء نظـــام التأميـــن الصحـــي
الشـــامل االلزامـــي للمضـــي قدمـــا
نحـــو تحســـين الخدمـــات الصحيـــة
الحكوميـــة وتوطيـــن الخدمـــة،
والتخفيـــف مـــن التحويـــات الطبيـــة
إلـــى الخـــارج مـــع وقـــف النفقـــات
غيـــر الضروريـــة والتـــي يمكـــن
التعايـــش بدونهـــا.

•الخدمــات االجتماعيــة اســتحوذت علــى أكبــر نســبة مــن النفقــات
التطويريــة.
•وزارة التربيــة والتعليــم العالــي حصلــت على اعلى نســبة مــن النفقات
التطويريــة ،مقارنــة بباقــي مراكــز المســؤولية ،والتــي بلغــت خــال
العــام  ،2019مبلــغ ( )300,206,000شــيكل ،ويرجــع ذلــك بشــكل
أســاس الــى ســلة التمويــل المشــترك لدعــم قطــاع التعليــم ،JFA
والتــي تعتبــر نفقاتهــا ضمــن النفقــات التطويريــة ،علمــا ان التقاريــر
الماليــة  2019مــا زالــت تعتمــد نفقــات موحدة لــكل مــن وزارة التربية
والتعليــم ،ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.
•ثانــي أكبــر مركــز مســؤولية مــن حيــث النفقــات التطويريــة ،كان
لــوزارة الحكــم المحلــي وبلغــت ( )198,131,000شــيكل خــال العــام
.2019
•علــى الرغــم مــن وجــود تطــور واضــح فــي النفقــات التطويريــة
الخاصــة بــوزارة الصحــة فــي العــام  ،2019حيــث بلغــت تلــك النفقــات
( )68,067,000شــيكل ،مقارنــة بـــ ( )33,420,000شــيكل فــي العــام
 2018اي تضاعفــت النفقــات التطويريــة لــوزارة الصحــة ،اال أنــه مــا
زالــت الضــرورة تقتضــي زيــادة االنفــاق التطويــر لقطــاع الصحــة.
•بشــكل عــام كان أثــر ازمــة المقاصــة علــى النفقــات التطويريــة
محــدودا ،كــون النفقــات التطويريــة تعتمــد علــى الدعــم الخارجــي،
إضافــة الــى الدعــم المخصــص مــن الخزينــة العامــة.
يــرى ائتــاف أمــان ان النفقــات الجاريــة ارتفعــت الــى حــد ال يمكــن التراجع عنه
بســهولة ،وذلــك علــى حســاب النفقــات التطويريــة ،التــي أصبــح مــن الصعــب
تغطيــة النقــص فيهــا عــن طريــق زيــادة المخصصــات مــن اإليــرادات المحليــة
(تتــراوح نســبة النفقــات التطويريــة مــن النفقــات الجاريــة مــا بيــن % 25-% 20
فــي األعــوام األخيــرة) االمــر الــذي يــؤدي الــى اعطــاء اقتطــاع إنفــاق جــار قد
يكــون طارئــا أو التــزام مالــي ال يمكــن التخلــي عنــه األولويــة علــى النفقــات
التطويريــة .وفــي المحصلــة فــان تراجــع التمويــل الخارجي الــذي يعتمد عليه
125
فــي تمويــل النفقــات التطويريــة أثــر بشــكل ســلبي على هــذه النفقــات.
كمــا توجــد مشــكلة حقيقيــة في الســقوف المخصصــة للنفقــات التطويرية
مــن حيــث القيمــة أوال ،ومــن حيــث االلتــزام بهــا ثانيــا ،فهــي باألســاس
منخفضــة وال تكفــي إلحــداث تطويــر ونمــو ،كمــا انــه ال يتــم صــرف كامــل
المخصصــات ،األمــر الــذي أوجــد فجــوة تمويــل وزاد مــن قيمــة المتأخــرات
علــى القطــاع االجتماعــي .وهــذا الوضــع أدى الــى عــدم تخصيــص مبالــغ
اضافيــة لإلنفــاق التطويــري ،وأدى أيضــا الــى وقــف عمليــة التخطيــط
للموازنــات المســتقبلية.

 125واقــع النفقــات التطويريــة فــي الموازنــة العامــة فــي ظــل تراجــع المنــح والمســاعدات الخارجيــة وتأثيرهــا
علــى تقديــم الخدمــات العامــة للتعليــم والصحــة والتنميــة االجتماعيــة ،منشــورات ائتــاف امــان.2019 .
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•فيمــا يخــص وزارة التنميــة االجتماعيــة ،فقــد تراجعــت النفقــات
التطويريــة ،والنفقــات اإلنســانية لألســر الفقيــرة والمهمشــة،
مــع مالحظــة ان  200ألــف أســرة أصبحــت عــام  2019بحاجــة
المســاعدات كمــا ان جــزءا مــن النفقــات الجاريــة التشــغيلية التــي
لهــا عالقــة بتقديــم الخدمــات قــد تأثــرت ولــم تواكــب الزيــادة فــي
الطلــب علــى تلــك الخدمــات ســواء كانــت صحيــة او تعليميــة.

•االلتــزام القانونــي بتقديــم الحســاب الختامــي فــي
المواعيــد المحــددة قانونــا
اصــدرت وزارة الماليــة الحســاب الختامــي التجميعــي النهائــي لدولــة
126
فلســطين لعامــي  2014و 2015وذلــك فــي نهايــة العــام .2019
تضمــن التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة للعــام 2018
الصــادر منتصــف العــام  2019تقريــرا حــول الحســاب الختامــي للســنة
الماليــة المنتهيــة  2013حيــث قــام الديــوان بالتدقيــق علــى البيانــات
الماليــة لدولــة فلســطين؛ والتــي تتكــون مــن “قائمــة مقارنــة الموازنــة
مــع الفعلــي" و"البيــان الموحــد للمقبوضــات والمدفوعــات النقديــة"،
كمــا وردت فــي  2013/12/31وملخــص للسياســات المحاســبية الهامـــة
وإيضاحــات تفســيرية أخــرى.

اش ــار تقري ــر دي ــوان الرقاب ــة المالي ــة
واإلداريــة الــى جملــة مــن التحفظــات
الماليـــة علـــى الحســـاب الختامـــي
شـــملت اإليـــرادات والمقبوضـــات
الضريبي ــة وغي ــر الضريبي ــة واي ــرادات
وخصميـــات المقاصـــة واالقـــراض.

وقــد اشــار التقريــر الــى جملــة مــن التحفظــات الماليــة علــى الحســاب
الختامــي ،شــملت اإليــرادات والمقبوضــات الضريبيــة وغيــر الضريبيــة
وايــرادات وخصميــات المقاصــة واالقــراض (مجالــس محليــة ،ميــاه،
كهربــاء ،وإعــادة اقــراض و مقاصــة  )2013وايــرادات البلديــات (ضريبــة
االمــاك والرخــص التشــغيلية) وايــرادات مؤسســات الموازنــة المركزيــة،
كمــا شــملت التحفظــات علــى الحســاب الختامــي نفقــات الرواتــب واالجــور
وعــدم وضــوح صافــي التدفقــات النقديــة للهيئــة العامــة للبتــرول ،إضافــة
الــى ســرد عشــرات المالحظــات الفنيــة واالجرائية ،عــدا عن الفجــوة الزمنية
مــا بيــن انتهــاء الســنة الماليــة واعــداد الحســاب الختامــي ،ومــا فيــه مــن
مخالفــة لألحــكام القانونيــة وقــد خلــص تقريــر الديــوان الــى جملــة مــن
127
المالحظــات علــى الحســاب الختامــي لســنة .2013
صحيــح أن الرئيــس قــام بالمصادقــة علــى مشــاريع الموازنــات العامــة
قبــل إصدارهــا ولكنــه ال يقــوم عمليــا او نظريــا بالرقابــة والمحاســبة
علــى مــدى االلتــزام بهــا األمــر الــذي يجعــل مــن هــذه الوثائــق ليســت
ذات جــدوى ،والتــي مــن المفتــرض أن تعدهــا وزارة الماليــة ويدقــق
عليهــا ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ،ويحيلهــا للمجلــس التشــريعي
للمحاســبة علــى ضوئهــا.
http://www.pmof.ps/pmof/documents/accounts/finalAccounts/2014-2015/Consolidated%20
126
Statement%20of%20%20Comparison%20of%20Budget%20and%20Actual%20Arb.pdf
 127التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واالدارية للعام  2018الصادر في .2019 /5/20
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•الدين العام وتأثيره على الخدمات األساسية للمواطن
الفلسطيني

خطـــورة ارتفـــاع قيمـــة الديـــن
العـــام تكمـــن فـــي كونـــه يمـــس
ويؤثـــر علـــى الخدمـــات الضروريـــة
لألجيـــال المقبلـــة كمـــا يمـــس
بمبــدأ تحقيــق العدالــة االجتماعيــة
ويزعـــزع ثقـــة المواطنيـــن فـــي
حـــال انهيـــار هيئـــة التقاعـــد

اســتمرت الحكومــة الفلســطينية باالقتــراض داخليــا مــن البنــوك وخارجيــا
مــن الحكومــات والمؤسســات الدوليــة ،بهــدف تعويــض العجــز الحاصــل
فــي الموازنــة ،حيــث بلــغ إجمالــي االلتزامــات الماليــة علــى الحكومــة
الفلســطينية للعــام  2019مــا يقــارب  17.8مليــار شــيقل ،وتشــمل الديــن
العــام  9,6مليــار شــيقل ،وديــون هيئــة التقاعــد التــي تقــدر ب  8,2مليــار
شــيقل 128.وتكمن خطــورة ارتفــاع قيمــة الديــن العــام فــي كونــه يمــسّ
ويؤثــر علــى الخدمــات الضروريــة لألجيــال المقبلــة كمــا يمــس بمبــدأ
129
تحقيــق العدالــة االجتماعيــة.

ينبغــي توخــي الوضــوح فــي إعــان البيانــات المتعلقــة بالديــن العــام،
وان يشــمل االعــان المتأخــرات للقطــاع الخــاص وديــون صنــدوق
هيئــة التقاعــد وفقــا للحســابات التــي مــن المفتــرض االتفــاق عليهــا،
لتســوية رســمية بيــن صنــدوق التقاعــد والخزينــة العامــة ،حيــث ســبق
ان تــم االعــان مــن قبــل الحكومــة انهــا بصــدد القيــام بذلــك ،ووضــع
خطــة وطنيــة لســداد هــذا الديــن ،والتزامهــا بالتحويــل شــهريا لحصة
مســاهمة الحكومــة اضافــة الــى حصــة الموظــف وفقــا للقانــون.

 128تقرير أداء الموازنة العامة  ،2019الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة2020 .
 129تقرير حول واقع الدين العام ومتأخرات القطاع الخاص في فلسطين ،ائتالف أمان.2019 .
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رابع ًا :قضايا تحت الضوء
•المعاييــر الخاصــة بتصنيــف واختيــار المســتفيدين مــن مخصصــات الــزكاة وضعــف بيئــة
النزاهــة فــي عمــل هيئــة الــزكاة فــي قطــاع غــزة
يحظــى ملــف إدارة الــزكاة باهتمــام كبيــر لــدى أوســاط وشــرائح كبيــرة فــي قطــاع غــزة ،لــدوره فــي ســد جــزء مــن
حالــة العــوز التــي يعيشــها المواطنــون فــي ظــل الحصــار وتراجــع األوضــاع االقتصاديــة وارتفــاع نســب الفقــر والبطالــة،
حيــث وصلــت نســب البطالــة الــى مســتويات مقلقــة للغايــة ،فقــد بلــغ معــدل البطالــة بيــن الخريجيــن فــي نهايــة العــام
130
 2018الــى  ،%50مقابــل  %31المعــدل العــام للبطالــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
مــن خــال دراســة آليــات عمــل هيئــة الــزكاة فــي غــزة لوحــظ عــدم وجــود معاييــر معتمــدة لتصنيــف المســتفيدين
واختيارهــم ،وضعــف آليــات المســاءلة وفعاليــة الجهــات الرقابيــة ألعمــال الهيئــة ،وفــي اعتماد الشــفافية فيمــا يتعلق
بإيراداتهــا ونفقاتهــا ،وعــدم وصــول المســتفيدين للبيانــات والمعلومــات حــول شــروط االختيــار او المعلومــات الماليــة،
وعــدم وجــود تعليمــات تتعلــق بمنــع تضــارب المصالــح ،وعــدم اعتمــاد مدونــة ســلوك خاصــة بالعامليــن فــي الهيئــة.
يوصــي ائتــاف أمــان بضــرورة اعتمــاد ونشــر معاييــر صــرف الــزكاة لمســتحقيها ،وتمكيــن األطــراف الرقابيــة
مــن االطــاع علــى الملفــات المتعلقــة بــإدارة ملــف الــزكاة ،خاصــة المعلومــات الماليــة ذات العالقــة باإليــرادات
والنفقــات ،وتعزيــز شــفافية المواقــع اإللكترونيــة ،بمــا يضمــن وصــول الجمهــور للمعلومــات ومعاييــر وشــروط
التقديــم ،وأرقــام اتصــال مخصصــة الســتقبال الشــكاوى.

•رفع رواتب الوزراء ورؤساء بعض المؤسسات العامة
تــم رفــع رواتــب الــوزراء ومــن فــي حكمهــم فــي ظــل الحكومــة الســابعة عشــرة (حكومــة د .رامــي الحمــداهلل)
وذلــك بعــد تأشــير الرئيــس علــى مذكــرة بهــذا الشــأن ،رفعــت مــن أطــراف فــي الحكومــة الــى الســيد الرئيــس مخالفــة
ألحــكام القانــون رقــم  11لســنة  2004بشــان مكافــآت ورواتــب أعضــاء المجلــس التشــريعي وأعضــاء الحكومــة
والمحافظين الــذي يحــدد الحقــوق الماليــة لهــذه الفئــات ،وهــو مــا يعتبــر ليــس فقــط مخالفــة للقانــون الــذي حــدد
بشــكل واضــح ال لبــس فيــه مكافــآت رئيــس الــوزراء والــوزراء بشــكل محــدد ،والتــي ال يجــوز تعديلهــا إال بتعديــل
القانــون ،وانمــا كشــف عــن حالــة مــن تضــارب المصالــح بقيــام الحكومــة او وزرائهــا بتحديــد امتيــازات مالية ألنفســهم،
رغــم عــدم نزاهــة هــذا اإلجــراء الــذي ترافــق مــع عــدم االلتــزام بالشــفافية ،حيــث تــم ذلــك دون إعــان الحكومــة
للقــرار الرئاســي برفــع رواتــب الــوزراء للجمهــور او نشــره فــي الجريــدة الرســمية ،الــى ان تــم الكشــف عــن الموضــوع
عبــر صفحــات وســائل التواصــل االجتماعــي ،برفــع راتــب رئيــس الــوزراء مــن  4االف دوالر الــى  6االف دوالر ،والــوزراء مــن
 3االف دوالر الــى  5االف دوالر.
وفضــا علــى مــا تقــدم ،فقــد شــاب تنفيــذ القــرار عــدم نزاهــة التنفيــذ ،حيــث حصــل العديــد منهــم علــى الزيــادة بأثــر
رجعــي ،ومطالبــة هيئــة التقاعــد العــام بمحاســبتهم وفقــا لقيمــة المكافــأة الجديــدة وليــس القيمــة الــواردة فــي
القانــون.
 130دراسة أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء حول الفجوة بين التعليم وسوق العمل 2019/7/14
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وقــد أصــدر الســيد الرئيــس قــرارا بتاريــخ - 2019/8/19لــم ينشــر حتــى تاريخه-ينــص علــى إلــزام رئيــس وأعضــاء
الحكومــة الســابعة عشــرة بإعــادة المبالــغ التــي كانــوا قــد تقاضوهــا عــن الفتــرة التــي ســبقت «تأشــيرة» الرئيــس
الخاصــة برواتبهــم ومكافآتهــم ،علــى أن يدفعــوا المبلــغ المســتحق عليهــم دفعــة واحــدة ،واعتبــار المبالــغ التــي
تقاضوهــا الحق ـ ًا لتأشــيرته مكافــأة .وحتــى نهايــة العــام  2019ال يوجــد اي معلومــة رســمية تؤكــد اعــادة الــوزراء
للمبالــغ التــي حصلــوا عليهــا تنفيــذا لقــرار الســيد الرئيــس ،باســتثناء اعــادة وزيــر الماليــة  81,600دوالر الــى الخزينــة
العامــة ،131وقــد وعــد رئيــس الــوزراء د .محمــد اشــتيه ،بالعــدول عــن قــرار زيــادة ألفــي دوالر علــى راتبــه ورواتــب ســائر
132
الــوزراء.
قــام ائتــاف أمــان بمخاطبــة وزيــر الماليــة لالستفســار حــول مــدى إنفــاذ وتطبيــق قــرار الرئيــس ،وكيــف تــم التعامــل
مــع تحصيــل تلــك المبالــغ مــن وزراء الحكومــة الســابقة ،وشــمل االستفســار عــن وزراء حالييــن كانــوا فــي الحكومــة
الســابقة ،او رؤســاء هيئــات بدرجــة وزيــر حــول مــدى اســتجابتهم إلرجــاع المبالــغ اإلضافيــة التــي تحصلــوا عليهــا فــي
األشــهر األولــى ،وبشــكل مخالــف لقانــون رقــم  11لســنة  .2004وبالرغــم مــن تــداول الكثيــر مــن المعلومــات حــول
الموضــوع عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي .فقــد ســعى ائتــاف امــان للحصــول علــى المعلومــات مــن مصدرهــا،
133
ولكــن االئتــاف لــم يتلــقَ رد ًا بخصوصهــا.
•رواتب كبار المسؤولين بحاجة الى تنظيم عادل وملزم لمنع استغالل الوظيفة
صــدر قــرار رئاســي رقــم  15لســنة  2019ونشــر فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ  2019/7/10بتشــكيل لجنــة لتصويــب
رواتــب ومســتحقات كبــار موظفــي الدولــة ومــن فــي حكمهــم ،علــى ان تقــدم اللجنــة توصياتهــا الــى الرئيــس
خــال شــهر مــن تاريــخ صــدور القــرار 134ولــم يتــم نشــر هــذه التوصيــات علــى الرغــم مــن المطالبــة بنشــرها ،كمــا
لــم يتــم اتخاذهــا قــرارات الحقــة ذات عالقــة بالموضــوع.
لقــد ســبق أن طالــب ائتــاف أمــان بتنظيــم احتســاب رواتــب جميع المســؤولين الذين يرأســون مؤسســات عامــة وزارية
أو غيــر وزاريــة ،وفــق معاييــر واســس ملزمــة تراعــي معــدّل الرواتــب فــي القطــاع العــام ،وال تتيــح االســتخدام غير
النزيــه لمفهوم اســتقالل هذه المؤسســات.
•استيفاء بعض المسؤولين والوزراء بدالت سكن رغم وجود منازل مملوكة او مستأجرة لهم في رام اهلل
قــام بعــض الــوزراء ومــن فــي حكمهــم بالحصــول علــى بــدل ســكن ،بالرغــم ان معظمهــم لديهــم منــازل وشــقق
فــي مدينــة رام اهلل المقــر المؤقــت للحكومــة ،وقــد تضمــن قــرر الرئيــس اســتعادة كافــة المبالــغ التــي تقاضاهــا
رئيــس وأعضــاء الحكومــة الســابعة عشــرة بــدل اإليجــار ،ممــن لــم يثبــت اســتئجارهم خــال نفــس الفتــرة  ،135ومــن
غيــر المؤكــد أن القــرار قــد تــم تنفيــذه ،حيــث ال تقــوم وزارة الماليــة بنشــر المعلومــات المتعلقــة بتنفيــذ القــرار.

 131بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بتاريخ  2019 /8/26بعد استالم كشف بتحويلة للمبلغ.
 132جريدة الحدث 2019/6/15
 133رسالة ارسلت لوزير المالية حول رواتب الوزراء بتاريخ 2019/10/3
 134الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية العدد  157الصادر بتاريخ .2019/7/10
 135وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية  -وفا http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=q5b7T3a859726098924aq5b7T3
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إن مثــل هــذه الممارســات تؤثــر علــى درجــة ثقــة المواطنيــن بنزاهــة المســؤولين مــن جهــة ،وفــي شــفافية عمــل
الحكومــة مــن جهــة ثانيــة ،اضافــة الــى أن إنفــاق المــال العــام فــي غيــر مجــاالت اساســية فــي ظــل االزمــة الماليــة
التــي تعانــي منهــا دولــة فلســطين ،ومحدوديــة المــوارد الماليــة الناتجــة عــن تراجــع الدعــم الدولــي وقرصنــة
االحتــال االســرائيلي ألمــوال المقاصــة ،يضعــف مصداقيــة الحكومــة وجديتهــا فــي تطبيــق السياســة التقشــفية
المعلــن عنهــا.

•صناديق عامة تدر ماال عاما أو تستخدمه
 استمرار تعطيل قانون "صندوق االستثمار الفلسطيني 136ينعكس سلبا على حوكمة الصندوقحتــى العــام  2019لــم يتــم اصــدار قانــون خــاص لغايــات تنظيــم عمــل صنــدوق االســتثمار الفلســطيني ،طبقـ ًا ألحــكام
القانــون األساســي الــذي اشــترط وجــود قانــون خــاص (وفقــا للمــادة  21مــن القانــون) ،ممــا صعــب اخضاعــه للقوانيــن
التــي تحكــم عمــل الشــركات المســاهمة العامــة فــي فلســطين ،بمــا فــي ذلــك قانــون الشــركات ،وهــو مــا أدى لوجــود
إربــاك وتداخــل قانونــي يحيــط فــي تحديــد مرجعيــات عمــل الصنــدوق وهويتــه ،وكذلــك حــدود المهــام والصالحيــات
التــي تتمتــع بهــا هيئتــه العامــة ومجلــس إدارتــه.
137

انضــم الصنــدوق الــى مجموعــة العمــل الدولــي لصناديــق الثــروة الســيادية ،وأكمــل شــروط العضويــة فيهــا ،وبالرغــم
مــن التــزام الصنــدوق بمبــادئ الحوكمــة المنبثقــة عــن مؤتمــر ســنتياغو ،اال أن ذلــك ال يمنــع التــزام الصنــدوق بمدونــة
حوكمــة الشــركات فــي فلســطين المقــرة مــن اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة فــي عــام  2009كونــه مســجال كشــركة
وفقــا للقانــون الفلســطيني .إن تنســيب المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل مجلــس اإلدارة نفســه فيــه مخالفــة
لألصــول والحوكمــة الرشــيدة ومعاييــر تجنــب تضــارب المصالــح ،فمــن مبــادئ النزاهــة المتعــارف عليهــا دوليــا وفــي
القوانيــن الفلســطينية ،ال يحــق لجهــة معينــة (مثــا مجلــس إدارة) تنســيب قــرار تكــون هــي صاحبــة المصلحــة فيــه.
وعلــى صعيــد تعزيــز مبــادئ الشــفافية ،فإنــه يتــم نشــر موازنــة الصنــدوق علــى موقعــه االلكترونــي ،اال انــه يوجــد
إشــكالية فــي اإلفصــاح عــن الرواتــب واالمتيــازات واالســتثمارات خاصــة الخارجيــة منهــا .ونقــص في نشــر قيمــة العوائد
واألربــاح ،وال توضــع كجــزء ملحــق بالموازنــة العامــة كمــا يفتقــد الصنــدوق لوجــود نظــام شــكاوى محوســب.

 136تأســس صنــدوق االســتثمار الفلســطيني فــي العــام  ،2003وهــو شــركة مســاهمة عامــة مســجل لــدى وزارة االقتصــاد الوطنــي .وهــو المســتثمر الرئيســي فــي قطــاع الطاقة
المتجــددة ،وقطاعــات الزراعيــة ،والبنيــة التحتيــة ،والعقــارات ،والتكنولوجيــا ،وريــادة األعمــال فــي فلســطين .يشــغل صنــدوق االســتثمار الفلســطيني موقع ـ ًا إلنشــاء مشــاريع
التنميــة فــي مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات الهامــة والمشــاركة فــي االســتثمار فيهــا.
 137االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة امان ،حوكمة صندوق االستثمار الفلسطيني.2018 ،
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مراجعــة وتقييــم اعمــال وسياســات اإلدارة التنفيذيــة لشــركة ســند مــن قبــل مجلــس اإلدارة يحــد مــن الخســائر
التــي تحملتهــا الشــركة قبــل العــام  2019ألســباب متعــددة ،كان أبرزهــا انهــاء احتــكار اســتيراد االســمنت وفتــح
المجــال لالســتيراد مــن الخــارج ،حيــث اتخــذ مجلــس اإلدارة عــددا مــن اإلجــراءات التــي تتعلــق بضــرورة تعزيــز
شــفافية عمــل الشــركة ،بمضاعفــة االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات التــي تخضــع للتدقيــق الداخلــي ،لضمــان
اســتمرار االنضبــاط وااللتــزام المالــي واإلداري حســب األصــول والمعاييــر العالميــة .وفــي هــذا الجانــب تــم اتخــاذ
عــدد مــن اإلجــراءات التــي تتعلــق بتقليــص وتقنيــن النفقــات والســيطرة علــى المصاريــف والعمليــات التشــغيلية،
والتخلــص مــن األصــول غيــر المتعلقــة باألنشــطة األساســية للشــركة ،وإعــادة هيكلــة الشــركات األساســية التابعة
لهــا ،حيــث اتضــح فــي نتائجهــا الماليــة األوليــة للعــام  2019اســتمرار وجــود خســائر علــى المســتوى التجميعــي
للشــركة مــن مختلــف أنشــطتها ،وبنــاء علــى ذلــك قــرر مجلــس اإلدارة حصــر عمــل شــركة ســند فــي مجالــي تجارة
وتصنيــع االســمنت فقــط ،واالنســحاب مــن نشــاطاتها واســتثماراتها األخــرى ،كتجــارة الحديــد وعمــل الكســارات
138
واإلســراع فــي إنشــاء مطحنــة اإلســمنت.
ان ائتــاف امــان يــرى بذلــك توجهــا إيجابيــا بفــك االرتبــاط الكامــل بشــركة نيشــر اإلســرائيلية لإلســمنت التــي كانــت
تحتكــر توريــد اإلســمنت الــى األراضــي الفلســطينية.

 حوكمة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعيةواجــه صنــدوق التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة منــذ تأسيســه فــي العــام
 2003العديــد مــن العقبــات واإلشــكاليات التــي اثــرت علــى المهــام الموكلــة
لــه كأداة اساســية لمعالجــة مشــكلة البطالــة والتشــغيل فــي فلســطين،
وكمرجعيــة للمؤسســات العاملــة فــي هــذا المجــال .ومــن خــال تنــاول
موضــوع الصنــدوق بالدراســة ،تبيــن ان اإلطــار القانونــي للصنــدوق (مرســوم
رقــم  9لســنة  )2003ينقصــه العديــد مــن األحــكام التــي ينبغــي توفرهــا
فــي القوانيــن المتعلقــة بالصناديــق الخاصــة التــي تســتخدم مــاال عامــا،
ومنهــا علــى وجــه الخصــوص ،التحديــد الواضــح والصريــح ألهــداف الصنــدوق
ومهامــه وصالحياتــه ،وطبيعــة العالقــة بيــن الجهــات اإلشــرافية (مجلــس
اإلدارة) والجهــات التنفيذيــة فيــه ،وغيــاب االســتقرار فــي البنــاء المؤسســي
للصنــدوق طيلــة المرحلــة الســابقة والتغييــر المســتمر فــي إدارتــه العليــا،
وعــدم اقــرار النظــام المالــي لــه ،وضعــف المــوارد الماليــة للصنــدوق ،كل ذلك
حــال دون بنــاء مؤسســة مســتقرة ،ومراكمــة السياســات والخبــرات والقــدرات
لــدى الصنــدوق.

 138البيانات المالية االولية لشركة سند للعام  2019المفصح عنها في بورصة فلسطين المنشورة بتاريخ  2020/2/27في جريدة القدس.
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وعلــى الرغــم مــن إعــداد بعــض األدلــة الخاصــة التــي تحــدد معاييــر تقديــم الخدمــات فــي الصنــدوق ،أال ان جــزءا مــن
هــذه األدلــة غيــر مقــر حســب األصــول ،وغيــر معمــول بــه بالضــرورة ،األمــر الــذي يفتــح المجــال لتدخــل عوامــل اخــرى
فــي تقديــم هــذه الخدمــات او تضــارب المعاييــر وعــدم توحيدهــا ،خاصــة مــع غيــاب نظــام الكترونــي محوســب لتقديــم
طلبــات تلقــي الخدمــة ،يقــوم بفحــص وتقييــم المعاييــر الكترونيــا ودون التدخــل الشــخصي مــن العامليــن ،ممــا يعــزز
ضمانــات النزاهــة والشــفافية والرقابــة والمســاءلة فــي اســتخدام أمــوال الصنــدوق ومشــاريعه .وقــد ســبق أن أشــار
التقريــر الــذي أعــده ديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة للتدقيــق علــى مشــاريع الصنــدوق ،الــى وجــود بعــض حــاالت
تضــارب المصالــح فــي اختيــار بعــض المؤسســات التــي تتولــى تنفيــذ مشــاريع الصنــدوق ،ســواء فــي برنامــج التشــغيل
المؤقــت او برنامــج التشــغيل الذاتــي.
 -حوكمة صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية

ُأنشــئ الصنــدوق بموجــب أحــكام القــرار بقانــون رقــم ( )12لســنة 2013م ،وهو صندوق مســتقل متخصــص بالتعويضات
عــن الكــوارث الطبيعيــة والتأمينــات الزراعيــة بكافــة أشــكالها ،علــى أن يكــون لــه حســابان :حســاب خــاص بالتعويضــات
عــن الكــوارث الطبيعيــة ،وحســاب آخــر بالتأمينــات الزراعيــة بكافــة أشــكالها ،إال ان الصنــدوق اســتمر فــي التعثــر فــي
مجــال التأمينــات والتعويضــات عــن االضــرار الزراعيــة ،بســبب عــدم توفيــر المــوارد الماليــة الالزمــة ،وبقــي دور الصنــدوق
مقتصــرا علــى تقديــم المســاعدات للمزارعيــن فــي القطــاع الزراعــي بشــكل عــام.
إن مراجعــة اإلطــار القانونــي والمؤسســي للصنــدوق تؤشــر بشــكل واضــح إلــى العديــد مــن جوانــب النقــص فــي
الحاكميــة الجيــدة فــي عمــل الصنــدوق مــن زاويــة قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة ،فقــد أعطــي
رئيــس الصنــدوق صالحيــات واســعة جــد ًا جعلــت دور مجلــس االدارة هامشــي ًا فــي العديــد مــن القضايــا ،وهــو مــا قــاد
إلــى العديــد مــن حــاالت تضــارب المصالــح وإشــكاليات فــي التعييــن والوظائــف وغيــاب واضــح لــدور مجلــس اإلدارة.
ان اشــكالية الحوكمــة فــي معظــم الصناديــق تتمثــل فــي ضعــف المســاءلة ألعمالهــا مــن قبــل الحكومــة ومجالــس
ادارتهــا او هيئاتهــا العامــة ،والــى عــدم االلتــزام بمبــادئ الشــفافية الكاملــة فــي اتخــاذ القــرارات ونشــرها ،وبشــكل
عــام جــرى اقامــة هــذه الصناديــق دون وجــود سياســة حكوميــة مقــرة وملزمــة فــي هــذا المجــال.
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صــدر عــن مجلــس الــوزراء قــرار رقــم  18/13/09بتشــكيل لجنــة وزاريــة لدراســة آليــات تحويــل عــدد مــن الصناديق
التخصصيــة القائمــة حاليــا تحــت إطــار متكامــل يتمثــل بإنشــاء المصــرف الحكومــي لالســتثمار والتنميــة برئاســة
رئيــس الــوزراء.

https://www.youtube.com/watch?v=gdr1y5Ta_74

•استمرار عمل الهيئة العامة للبترول دون قانون ناظم
حتــى نهايــة عــام  2019لــم تحســم حالــة عــدم اليقيــن لــدى الحكومــة حــول جهــة االشــراف الرســمية علــى قطــاع
البتــرول ومشــتقاته ومــوارده (ســلطة الطاقــة او وزارة الماليــة او مجلــس الــوزراء) او حــول دور الحكومــة مــن
حيــث اســتمرار تولــي عمليــة التوزيــع او تــرك ذلــك للتنافــس بيــن شــركات القطــاع الخــاص .ولذلــك لــم يتــم اســتكمال
اإلطــار التشــريعي الناظــم لعمــل الهيئــة العامــة للبتــرول او اســتكمال اإلطــار المؤسســاتي والفصــل مــا بيــن األطــراف
المؤسســاتية المســؤولة عــن إقــرار السياســة واألطــراف المنفــذة لهــا ومراقبــة تطبيقهــا ،بالرغــم مــن أن الحكومــة
الســابقة (الســابعة عشــرة) قــد قــررت إحالة مشــروع قانــون الهيئــة العامــة للبتــرول إلــى أعضــاء مجلــس الــوزراء
139
لدراســته ،وإبــداء المالحظــات بشــأنه ،تمهيــد ًا إلقراره ،وذلــك فــي جلســتها رقــم ( )233بتاريــخ 2018/12/18

 139جلسة الحكومة بتاريخ .2018/7/17

114

واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2019

التقرير السنوي الثاني عشر

ان اســتمرار هــذا االرتبــاك والتــردد طيلــة األعــوام الســابقة يتطلــب ســرعة العمــل إلجــراء مراجعــة جــادة للموضــوع
وانهــاء الصــراع علــى الصالحيــات بيــن االطــراف الرســمية ،خاصــة بعــد توصــل الجانــب الفلســطيني فــي شــهر آب مــن
العــام  2019التفــاق مــع الجانــب اإلســرائيلي يقضــي بقيــام الجانــب الفلســطيني بجبايــة ضريبــة المحروقــات (البلــو)
140
بــدال مــن إســرائيل االمــر الــذي قــد يهــدد قيمــة االيــرادات المتحصلــة فــي هــذا الجانــب.
اشــارت تقاريــر أمــان للســنوات الثــاث األخيــرة ،وتقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة لعــام  2018الــى خطــورة
اســتمرار عــدم وجــود تشــريع ينظــم عمــل الهيئــة العامــة للبتــرول ،وأثــر ذلــك علــى الرقابــة الداخليــة والضوابــط
الناظمــة لعملهــا ،وحــال دون قيــام الهيئــة بتنفيــذ المهــام المنوطــة بهــا بشــكل منظــم ،مــا ترتــب عليــه الكثيــر
مــن األخطــاء فــي أعمالهــا خاصــة فــي أرصــدة حســابات الذمــم (المديونيــة) وأرصــدة كميــات المحروقــات وغيرهــا،
كمــا أن الوضــع القائــم باعتبــار الهيئــة جــزءا مــن وزارة الماليــة ال يتناســب وطبيعــة عملهــا كمؤسســة تديــر مــال
عــام وتمــارس أعمــال تجاريــة ،مــا ترتــب عليــه تكبــد الهيئــة وبالتالــي خزينــة الدولــة تكاليــف تمثلــت فــي بــدل فوائــد
وعمــوالت ناتجــة عــن التســهيالت المصرفيــة الممنوحــة للهيئــة ،بــدل نقــل محروقــات ،بــدل إيجــار مســتودعات ،بــدل
فاقــد مــن المحروقــات ،فضــا عــن وجــود تقصيــر مــن قبــل الهيئــة فــي متابعــة ملفــات شــركات /محطــات المحروقــات
والغــاز والرخــص المتعلقــة بهــا ،وإجــراءات التغييــر فــي ملكيتهــا وعــدم تجديــد ترخيصهــا ،وعــدم ســداد المديونيــة
141
المســتحقة عليهــا.

 140صفحة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ على تويتر .2019/8/22
 141التقرير السنوي لديوان الرقابة  2018الصادر في  ،2019/5/20ص39-38
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ان اســتمرار ظاهــرة بيــع الســوالر والبنزيــن بأســعار منخفضــة جــدا عــن االســعار الرســمية فــي مناطــق متعــددة
فــي الضفــة ،وبشــكل خــاص فــي الجنــوب ،يؤكــد وجــود ثغــرات فــي دور الهيئــة العامــة للبتــرول الرقابــي.

صورة االجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط المُنعقد في القاهرة بتاريخ  2020/1/16حيث تظهر الصورة اعضاء المنتدى الذي
تأسس في يناير كانون الثاني  2019وهي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا واألردن ودولة فلسطين.

إن بقــاء وضــع الهيئــة العامــة للبتــرول دون تشــريع ينظــم عملهــا ســيؤدي الــى اســتمرار ظهــور حــاالت الفســاد التــي
ُأهــدرت بســببها مالييــن الــدوالرات مــن أمــوال الشــعب الفلســطيني ،وأفلــت فيهــا بعــض كبــار الفاســدين مــن العقــاب.

•اتفاق الغاز الطبيعي
أصــدرت الجهــات االســرائيلية الرســمية ،وبشــكل خــاص رئيــس الحكومــة نتنياهــو خــال العــام  2019أكثــر مــن بيــان
رســمي حــول حقــول الغــاز الطبيعــي فــي شــرق البحــر المتوســط ،واعلنــت عــن تأســيس «منتــدى غــاز شــرقي البحــر
المتوســط» بمشــاركة كل مــن مصــر وإســرائيل واليونــان وقبــرص وإيطاليــا واألردن ودولــة فلســطين .فــي هــذا الســياق
يتــم نقــل الغــاز المســتخرج مــن الميــاه االقليميــة الــى مصــر مــن أجــل تســييله ونقلــه الــى اوروبــا عبــر البحــر المتوســط،
ومعــروف أن جــزءا منــه هــو حــق ومــورد طبيعــي للشــعب الفلســطيني.
ولــم يصــدر أي اعــان رســمي بهــذا الشــأن مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية او صنــدوق االســتثمار او ســلطة الطاقــة
والمــوارد الطبيعيــة ،ويجــري تنفيــذ كل ذلــك فــي ظــل اســتمرار عــدم النشــر للمعلومــات ذات الصلــة ،او طبيعــة
مشــاركتها فــي المنتــدى مــا إذا كنــا مســتهلكين للغــاز أم كشــريك ،ولــه مــورد وملكيــة فــي حقــل الغــاز فــي قطــاع
غــزة ،حيــث لــم يتــم نشــر ايــة معلومــات حــول الحقــوق الفلســطينية فــي غــاز المتوســط ،وااللتزامــات المترتبــة الحقــا
علــى الفلســطينيين ،والفوائــد مــن توقيــع تلــك االتفاقيــات.
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تجــدر اإلشــارة إلــى أن مجلــس الــوزراء الفلســطيني اتخــذ فــي آذار مــن العــام  2018قــرارا بالمصادقــة علــى خــروج
شــركة «رويــال داتــش شــل» ،وهــي شــركة بريطانيــة هولنديــة آلــت اليهــا حقــوق تطويــر حقــل الغــاز قبالــة ســواحل
غــزة بعــد اســتحواذها ،فــي العــام  ،2015علــى شــركة "بــي جــي" البريطانيــة الممنوحــة امتيــاز تطويــر الحقــل فــي
العــام .2000
وفــي مطلــع نيســان الماضــي ،منــح حقــوق تطويــر حقــل الغــاز الفلســطيني لتحالــف جديــد ،يضــم صنــدوق االســتثمار
الفلســطيني وشــركة اتحــاد المقاوليــن العالميــة (ســي ســي ســي) ،مــع تفويــض صنــدوق االســتثمار بالتفــاوض
مــع شــركة عالميــة ،لتكــون طرفــا ثالثــا فــي هــذا التحالــف بــدال مــن "شــل" .وعلــى إثــر هــذا القــرار أجــرى صنــدوق
االســتثمار الفلســطيني مفاوضــات مــع عــدد مــن الشــركات العالميــة للدخــول ضمــن التحالــف الجديــد لتطويــر حقــل الغــاز
142
الفلســطيني قبالــة ســواحل غــزة ،بعــد خــروج شــركة "شــل» منــه.
يعتقــد ائتــاف أمــان أن االلتزامــات المترتبــة علــى دولــة فلســطين -بموجــب توقيعهــا علــى اتفاقيــة االمــم المتحــدة
لمكافحــة الفســاد-فيما يتعلــق بالمعلومــات الخاصــة بمــا آلــت اليــه األمــور فــي اســتثماراتها فــي حقــل غــاز غــزة
ماريــن وطبيعــة وتفاصيــل مشــاركة فلســطين فــي منتــدى غــاز شــرق البحــر المتوســط ،والــذي عقــد اجتماعــه الــوزاري
األول فــي القاهــرة بحضــور رئيــس صنــدوق االســتثمار الفلســطيني د .محمــد مصطفــى كممثــل عــن دولــة فلســطين،
يعتقــد أمــان بأنــه يقتضــي اتخــاذ االجــراءات لتحســين الشــفافية فــي المعلومــات العامــة ،وتبنــي إجــراءات مــن أجــل
الســماح للجمهــور بالوصــول الــى المعلومــات واالطــاع عليهــا ،وقــد شــددت مواثيــق مكافحــة الفســاد العالميــة
علــى هــذه القيمــة ،لمــا للمعلومــات مــن قــوة فــي الكشــف عــن الفســاد ومالحقــة الفاســدين ومنــع اإلفــات مــن
العقــاب.

•األزمة المالية لشركة كهرباء محافظة القدس

 142اذاعة صوت فلسطين  http://vop.ps/page-35410.htmlبتاريخ .2018/4/4
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إن عــدم النزاهــة الناجمــة عــن
ســرقة التيــار الكهربائــي او
إســاءة اســتخدام اإلعفــاء مــن
الدفــع ،وضعــف شــفافية العالقة
الماليــة بيــن الحكومــة وشــركة
الكهربــاء ،وضعــف المســاءلة
والرقابــة الفعالــة علــى حوكمــة
إدارة الشــركة ،أدى الــى تحميــل
المواطــن االعبــاء والنتائــج.

إن األزمــة الماليــة التــي تمــر بهــا شــركة كهرباء القــدس ليســت بالجديدة،
وانمــا هــي أزمــة متراكمــة منــذ ســنوات ،ويعــود ذلــك الــى جملــة مــن
األســباب أهمهــا ضعــف الحوكمــة في الشــركة ،وضعف مســاءلة الشــركة
عــن أعمالهــا مــن قبــل الجهــات الرقابيــة الرســمية مثــل (ســلطة الطاقــة
ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء ومســجل عــام الشــركات وديــوان
الرقابــة الماليــة واإلداريــة) .كذلــك أســهمت القــرارات غيــر المدروســة
التــي تــم اتخاذهــا مــن قبــل األطــراف الفلســطينية الرســمية بشــأن اعفــاء
مناطــق محــددة لســنوات طويلــة مــن دفــع المســتحقات بشــكل كبيــر فــي
تفاقــم األزمــة ،إضافــة الــى االبتــزازات التــي مارســتها الشــركة القطريــة
االســرائيلية مباشــرة ،باســتغالل عــدم وضــوح اتفــاق المبــادئ المبــرم بيــن
اســرائيل ودولــة فلســطين فــي العــام  .2016وبالتالــي يمكــن االســتخالص
ان عــدم وضــوح العالقــة الماليــة بيــن الشــركة والحكومــة الفلســطينية
أثــر بشــكل كبيــر فــي زيــادة أزمــة الكهربــاء ،والتــي تحمــل نتائجهــا
المواطنــون الملتزمــون بالدفــع مــن حيــث التكلفــة نتيجــة انقطــاع التيــار
الكهربائــي عنهــم دون ذنــب.
إن اســتمرار انقطــاع التيــار الكهربائــي بالرغم مــن التــزام الغالبية العظمى
مــن المواطنيــن بالدفــع ،يقتضــي معرفــة أســباب األزمــة وصوال إلــى كيفية
معالجتهــا .ومــن الضــروري التعامــل مــع أزمــة شــركة الكهربــاء كقضيــة
أمــن قومــي بمــا يحافــظ علــى بقــاء الشــركة واســتمرارية عملهــا فــي
وجــه المحــاوالت اإلســرائيلية للســيطرة عليهــا أو تصفيتهــا مــن جهــة،
وتنظيــم تحصيــل اإليــرادات بشــكل فعّــال وعــادل ،وتحســين أداء الشــركة
143
وتوســيع مصــادر الطاقــة مــن جهــة أخــرى.

•تعطيــل المســاءلة عــن حــق الحمايــة والســامة الطبية
والصحية
بالرغــم مــن مصادقــة الرئيــس علــى القــرار بقانــون الحمايــة والســامة
الطبيــة والصحيــة بتاريــخ  2018/9/12لتحقيــق التــوازن بيــن مصالــح األطباء
والمؤسســات الصحيــة مــن جهــة ،ومصالــح المرضــى مــن جهــة أخــرى،
وتعزيــز المســاءلة والمحاســبة الطبيــة ،وتوفيــر إجــراءات للتحقيــق فــي
األخطــاء الطبيــة ،ومســاءلة المســؤولين عنهــا مــن جهــة ثالثــة ،اال أنــه
ونتيجــة العتــراض نقابــة األطبــاء علــى هــذا القانــون ،وممارســة الضغــوط
لوقــف تنفيــذه بعــد إصــداره ،فــإن القانــون وحتــى تاريــخ اعــداد هــذا
التقرير-لــم يطبــق تحــت مبــرر عــدم اســتكمال االنظمــة والبروتكــوالت
144
المطلوبــة.
 143جلسة عقدها ائتالف أمان في غرفة تجارة وصناعة رام اهلل بتاريخ 2019/10/2
 144مقابلة وزيرة الصحة مي كيلة مع برنامج شد حيلك يا وطن 2019/7/16
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وذلــك رغــم نــص المــادة  33مــن القانــون علــى ان يعمــل بــه بعــد ثالثــة
أشــهر مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية ،كمــا نصــت المــادة 30
منــه علــى "يصــدر مجلــس الــوزراء األنظمــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا
ـاء علــى تنســيب مــن الوزيــر ،ويصــدر الوزيــر التعليمــات
القــرار بقانــون ،بنـ ً
والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون ،واألنظمــة الصــادرة
بمقتضــاه ،بالتشــاور مــع النقابــة المختصــة ،ولكــن حتــى تاريخــه لــم تصــدر
تلــك االنظمــة ولــم يصــدر قانــون آخر يعــدل موعــد ســريان القانــون الجديد،
وهــو مــا يعــد مخالفــة صريحــة للقانــون وتعطيــا ألحــد اشــكال المســاءلة.

مــا زال معطــا قانــون الحمايــة
والســامة الطبيــة والصحيــة تحــت
مبــرر عــدم اســتكمال االنظمــة
والبروتكــوالت المطلوبــة.

لــم تنجــز الحكومــة فــي عــام  2019مــا وعــدت بــه مــن تطويــر نظــام تأمين
صحــي الزامــي وشــامل وعــادل االمــر ،الــذي أدى الــى اســتمرار اســتنزاف
معظــم مــا يتــم تخصيصــه للقطــاع الصحــي فــي خدمــة وتســديد فواتيــر
العجــز فــي موازنــة صنــدوق التاميــن الصحــي مــن جهــة ،وعلــى حســاب
احتياجــات تطويــر مؤسســات الصحــة الحكوميــة ومستشــفياتها بالرغــم
مــن ان الحكومــة اتخــذت مجموعــة مــن القــرارات الهامــة التــي تتعلــق
بالصحــة العامــة كوقــف التحويــات الطبيــة للمستشــفيات االســرائيلية
وشــراء االدويــة واللــوازم الطبيــة مــن جهــة أخــرى.
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ان جــزءا هامــا مــن التخصيصــات التــي تمــت لألراضــي فــي قطــاع غــزة هــو
منــح اراضــي مملوكــة للدولــة (التــي هــي ملــك لجميــع المواطنيــن) الــى
اشــخاص لهــم حقــوق ماليــة علــى الســلطة القائمــة فــي القطــاع ليتصرفوا
بهــا بطــرق مختلفــة ،كبيعهــا أو تأجيرهــا كتعويــض لهــم عــن رواتبهــم
ومســتحقاتهم .وهــذا يعتبــر مخالفــا للمبــادئ الدســتورية ومخالفــا لمبــدأ
التخصيــص للمصلحــة العامــة ألن التخصيــص تــم ألفــراد محدديــن.
وفقــا لبيانــات ســلطة األراضــي فــي قطــاع غــزة ،فــإن مســاحة األراضــي
المملوكــة للدولــة في القطاع تبلــغ  112,840دونما بواقــع  %30تقريب ًا من
إجمالــي مســاحة القطــاع .وبحســب الموقــع االلكترونــي لســلطة األراضــي،
فقــد بلــغ إجمالــي مســاحة األراضــي التــي تــم تخصيصهــا فــي الفتــرة مــن
عــام  2007حتــى العــام  2017قرابــة  59.991دونمــا ،اي مــا يزيــد عــن نصــف
أراضــي الدولــة فــي القطــاع ،حيــث بلــغ عــدد عمليــات التخصيــص لألراضــي
العموميــة خــال هــذه الفتــرة  667عمليــة تخصيــص ،كان جــزء منهــا لغايات
عامــة مــن مراكــز صحيــة ومــدارس ومســاجد ،ومقــرات حكوميــة وامنيــة،
والجــزء االخــر لغايــات خاصــة كالمشــاريع الزراعيــة ومشــاريع اإلســكان.
وقــد جــرت معظــم عمليــات التخصيــص ألراضــي الدولــة بنــاء علــى قــرارات وتشــريعات صــادرة عن كتلــة االصــاح والتغيير
التابعــة لحركــة حمــاس فــي المجلــس التشــريعي ،والمؤسســات التنفيذيــة الخاضعــة لحكومتهــا ،وعلــى راســها اللجنة
االدارية.
لقــد جــاءت معظــم عمليــات التخصيــص ألراضــي الدولــة وعمليــة تخمينهــا في ظل االنقســام وبيئــة تفتقر الــى متطلبات
النزاهــة والشــفافية والمســاءلة ،باإلضافــة إلــى فوضــى فــي االطــار القانونــي والمؤسســي وعــدم وضوحهمــا ،وعدم
وضــوح آليــات ومعاييــر التخصيــص ،األمــر الــذي يوفــر بيئــة حاضنــة ألشــكال متعــددة مــن الفســاد ،كالرشــوة والكســب
غيــر المشــروع والواســطة والمحســوبية واســتغالل النفــوذ علــى حســاب المــال العام،باالضافــة الــى عــدم قانونيتــه
وتعديــه علــى حقــوق االجيــال القادمــة ،وبــروز مظاهــر تضــارب المصالــح وطغيــان اللــون السياســي الواحــد علــى
المســتفيدين ،واســتخدام اراضــي الدولــة لخدمــة أغــراض حزبيــة علــى حســاب المصلحــة العامــة ،وغيــاب تكافــؤ الفــرص
بيــن المواطنيــن.
ولــدى التدقيــق فــي مــدى االلتــزام بمجموعــة المبــادئ والقيــم الواجــب العمــل بموجبهــا فــي المؤسســة التــي
تقــوم بتخصيــص اراضــي الدولــة ،فإنــه تبيــن مــا يلــي:
•ال توجــد مدونــات قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة للعامليــن فــي تخصيــص األراضــي
العموميــة.
• ال يفصح الموظفون والعاملون في سلطة األراضي عن ذممهم المالية.
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• ليس هناك نظام لتلقي الهدايا.
•ليس هناك نظام لإلفصاح عن تضارب المصالح.
• لــم تقــم الجهــات المشــرفة علــى تخصيــص األراضــي العموميــة فــي قطــاع غــزة ،بإعــداد أدلــة عمــل ومرجعية
عمــل مكتوبــة وموحــدة ومعلنــه حــول عمليــة تخصيــص األراضــي العموميــة او تثمينها.
•بعــد تخصيــص بعــض األراضــي ،ظهــرت حــاالت اســتغالل لتحقيــق مصالــح شــخصية عبــر إعــادة شــراء هــذه
ّ
والمتنفذيــن بنصــف أثمانهــا الحقيقيــة ،مــن قبــل الموظفيــن غيــر القادريــن
األراضــي مــن قبــل بعــض التجــار
فــي غالبيتهــم علــى البنــاء فــي هــذه األراضــي.
ولــدى فحــص الشــفافية فــي تخصيــص أراضــي الدولــة مــن قبــل ســلطة االراضــي فــي قطــاع غــزة ،فقــد تبيــن أن هناك
ضعفــا فــي سياســة النشــر واإلفصــاح للجمهــور عــن عمليــات التخصيــص ،ســواء مــن حيــث قــرارات التخصيــص ،وتقاريــر
التخصيــص ،واإلحصائيــات واألرقــام المتعلقــة بعمليــة التخصيــص ،والمعلومــات حــول القســائم واألراضــي المخصصــة
(المســاحة ،الموقــع الجغرافــي ،جهــات التخصيــص ،الهــدف مــن التخصيــص ..الــخ) ،فــا يتــم نشــر تقاريــر دوريــة او
ســنوية خاصــة بتخصيــص األراضــي العموميــة فــي قطــاع غــزة علــى الجمهــور.
امــا علــى صعيــد المســاءلة ،فــا تتوفــر أنظمــة مكتوبــة وموحــدة الســتقبال الشــكاوى او االســتئنافات او االعتراضــات
لــدى المشــرفين علــى عمليــة تخصيــص األراضــي العموميــة فــي قطــاع غــزة ،ويتــم االعتمــاد علــى دوائــر خدمــات
الجمهــور ،وال يقــوم هــؤالء بتقديــم تقاريــر دوريــة كميــة أو نوعيــة حــول الشــكاوى التــي تــم اســتقبالها وكيفيــة
146
التعامــل معهــا.

•قضية تبييض تمور المستعمرات
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قضيــة تبييــض تمــور المســتعمرات
هــي قضيــة رأي عــام كونهــا
تجــاوز القانــون واالخــاق الوطنيــة
واعاقــة تحقيــق االهــداف
السياســية للشــعب الفلســطيني
وحقوقــه المشــروعة وتقتضــي
المســاءلة لــكل مــن شــارك فــي
هــذه الجريمــة

تــم تشــجير مســاحاتٍ شاســعة فــي منطقــة اريحــا واألغــوار بمــزارع نخيــل
فلســطينية اقيــم معظمهــا علــى ارض األوقــاف بالتأجيــر ،عمــل فيهــا
اآلالف مــن العمــال والمزارعــون الفلســطينيين ،والتــي باتــت تمثــل مصــدر
دخــل ورزق لهــم وللمســتثمرين الفلســطينيين ،وفــي نفــس المــكان
ٍ
تقيــم المســتعمرات اإلســرائيلية المقامــة علــى األراضــي الفلســطينية
فــي المنطقــة العديــد مــن مــزارع النخيــل ،وفــي الفتــرة األخيــرة وبشــكل
خــاص خــال العــام  ،2019يســعى المســتعمرون لتصريــف إنتــاج هــذه
المــزارع بإغــراق الســوق الفلســطيني عبــر وســطاء وتجــار فلســطينيين،
او تصديرهــا عبــر منتجيــن فلســطينيين باعتبارهــا منتجــا فلســطينيا ،وذلــك
بالتواطــؤ مــع سماســرة ومتنفذيــن للتحايــل علــى القانــون الفلســطيني،
وعلــى الــدول التــي يتــم التصديــر لهــا مثــل تركيــا التــي منحــت المنتــوج
الفلســطيني تســهيالت دخــول الــى تركيــا ،وبالتالــي يتــم التهــرب مــن
القيــود المفروضــة علــى التعامــل مــع منتجــات المســتعمرات اإلســرائيلية
محليــا وعالميــا باســتخدام شــهادات منشــأ فلســطينية.
فوفقــا للمــادة الرابعــة مــن القــرار بقانــون رقــم ( )4لســنة  ،2010بشــأن
حظــر ومكافحــة منتجــات المســتعمرات ،فإنــه “تعتبــر كافــة منتجــات
المســتعمرات ســلعا غيــر شــرعية .ويحظــر علــى أي شــخص تــداول منتجــات
وخدمــات المســتعمرات ،كمــا يحظــر علــى أي شــخص تقديــم ســلعة أو
خدمــة للمســتوطنات”.
وبالرغــم مــن ان قضيــة تبييــض تمــور المســتعمرات قضيــة قديمــة ،إال أنهــا
بــرزت فــي عــام  2019بشــكل واضــح؛ فمــع بــدء موســم قطــف التمــور
ظهــرت عــدة شــكاوى لرجــال اعمــال واقتصادييــن قدمــت الــى وزارة
تمــور «اســرائيلية»
الزراعــة ووزارة االقتصــاد ومحافظــة اريحــا بوجــود
ٍ
فــي أســواق خارجيــة ،وتحديــدا فــي تركيــا ،تحمــل شــهادة تؤكــد انهــا
منتجــات فلســطينية وتحمــل أحيانــا أســماء فلســطينية للتمويــه مثــل
القــدس واالراضــي المقدســة ،وأكثــر مــن  12اســما عربيــا ودينيــا ،مــن اجــل
تســويق منتجــات المســتعمرات فــي االســواق العالميــة.
وفقــا للخبــراء الفلســطينيين فــي زراعــة النخيــل ،فــإن موســم قطــف
التمــور يبــدأ مــع بدايــة شــهر ايلــول وينتهــي مــع نهايــة شــهر تشــرين
الثانــي ،ويبــدأ القطــف تدريجيــا ،ومــن ثــم تعقــم التمــور وتوضــع فــي
الثالجــات .يؤكــد الخبيــر ســمير حليلــة ان معظــم الكوتــا الممنوحــة مــن
قبــل تركيــا للتمــور الفلســطينية ،والتــي تقــدر بنحــو « 1000طــن» قــد تــم
تغطيتهــا ،مــع بدايــة الموســم ،األمــر الــذي يؤكــد تســريب تمور إســرائيلية
مهربــة مــن المســتعمرات فــي منطقــة وادي عربــة وجنــوب البحــر الميــت،
والتــي تبــدأ عمليــة القطــاف فيهــا قبــل خمســة عشــر يومــا مــن بــدأ
موســم قطــف التمــور الفلســطينية ،وبالتالــي فــإن التمــور التــي جلبــت مــن
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هــذه المنطقــة ،وتــم تصديرهــا إلــى تركيــا قــد منحــت شــهادة منشــأ فلســطينية كــي تســتفيد مــن الكوتــا التركيــة
«االعفــاء الجمركــي» .وأشــار حليلــة الــى أنــه فــي أكثــر مــن مناســبة شــوهدت ســيارات تأتــي مــن المســتعمرات ،وتضــع
حمولتهــا مــن التمــور فــي مزرعــة فلســطينية ليــا ،ويأتــي منــدوب الــوزارة صباحــا ويمضــي علــى انهــا ذات منشــأ
فلســطيني ،علمــا بانــه ووفقــا لــوزارة الزراعــة الفلســطينية ،فــإن منــح شــهادة المنشــأ الفلســطينية للتمــور ليســت
باألمــر الســهل ،وان هنــاك معاييــر وأطــراف عديــدة تســمح بمنــح هــذه الشــهادة ،فإلــى جانــب وزارة الزراعــة هنــاك
ايضــا وزارة االقتصــاد الوطنــي والغرفــة التجاريــة ،وهــم جميعــا مســؤولون عــن منــح هــذه الشــهادة لمنتجــات التمــور.
إضافــة الــى ذلــك ،فقــد لوحــظ وجــود العديــد مــن علــب التمــور فــي األســواق وتحديــدا فــي رام اهلل تحمــل أســماء
عديــدة غيــر التــي تنتجهــا المصانــع الرئيســة ،وعنــد محاولــة الوصــول إلــى العناويــن المطبوعــة عليهــا ،لــم يكــن لهــا
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أي وجــود علــى ارض الواقــع ،كمــا ان أرقــام الهواتــف المطبوعــة علــى العلــب مغلقــة.
بــادرت هيئــة مكافحــة الفســاد بالتحقيــق فــي جريمــة تســويق منتجــات المســتعمرات خالفــا للقانــون او جريمــة
منــح شــهادات المنشــأ دون وجــه حــق ،والبحــث والتقصــي عــن طبيعــة الرشــوة واالمتيــازات التــي يقدمهــا
المســتعمرون للوســطاء والسماســرة ،وكذلــك البحــث والتقصــي عــن واقع اي شــركة فلســطينية مســجلة لتخزين
التمــور ســاهمت او ســهلت هــذه الجرائــم خالفــا للقوانيــن الفلســطينية.
ان قضيــة تبييــض تمــور المســتعمرات اصبحــت قضيــة رأي عــام بســبب تجاوزهــا القانــون واالخــاق الوطنيــة واالهــداف
السياســية للشــعب الفلســطيني وحقوقــه المشــروعة فــي منــع إســرائيل مــن مصــادرة األرض الفلســطينية فــي
االغــوار .وعليــه ،فــإن الحكومــة ووزارة الزراعــة ووزارة االقتصــاد والغرفــة التجاريــة فــي محافظــة اريحــا ،وهيئــة
مكافحــة الفســاد بشــكل خــاص مطالبــة بالكشــف عــن حقيقــة السماســرة او المتنفذيــن الذيــن قامــوا بهــذا العمــل
غيــر الوطنــي ،والمخالــف للقانــون.

•تخصيص مقاعد الحج خارج إطار الدور
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يعتبــر موضــوع الحــج أحــد المواضيــع التــي تهــم الــرأي العــام الفلســطيني كثيــرا ،فهــو يتــم ســنويا ،ويشــارك فيــه
أكثــر مــن  8000حــاج/ة فلســطيني/ة مــن القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وتشــكل عمليــة اختيــار الحجــاج فــي
كل عــام ،والمعاييــر المعتمــدة فــي عمليــة االختيــار ،واآلليــات المتبعــة فــي ذلــك ،اختبــارا فعليــا لنزاهــة إدارة موســم
الحــج ،وشــفافيته ،فعــدد المقاعــد التــي يتنافــس عليهــا الحجــاج محــدود ،والتنافــس عليهــا كبيــر وتعتمــد وزارة
األوقــاف آليتيــن الختيــار الحجــاج :األولــى ،عــن طريــق القرعــة العلنيــة ،التــي تتــم فــي كل المحافظــات الختيــار 6600
حــاج ،وكانــت القرعــة إلكترونيــة فــي عــام  .2019امــا الثانيــة فتتــم خــارج إطــار القرعــة ،وهــي التــي يــدور حولهــا
الجــدل ،حيــث يتــم اختيــار مقاعدهــا ضمــن البعثــات المرافقــة للحجــاج ،وهــي البعثــات اإلداريــة ،والطبيــة ،واإلعالميــة،
واألمنيــة (عددهــا فــي عــام  2019نحــو  650مقعــدا) أو ضمــن المكرمــات المخصصــة لفئــات معينــة ،كمكرمــة خــادم
الحرميــن الشــريفين ألســر الشــهداء (عددهــا  1000مقعــد) ،ومكرمــة الرئيــس ،ومكرمــة رئيــس الــوزراء (عددهــا 250
مقعــدا).
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وتبرز العديد من الفجوات في اختيار مقاعد الحج خارج نطاق القرعة تتمثل فيما يلي:
•ال توجــد مرجعيــات مكتوبــة تنظــم عمليــة اختيــار مقاعــد الحــج خــارج إطــار
القرعــة بشــكل فاعــل ،إذ أن التعليمــات اإلداريــة والماليــة بشــأن الحــج والعمــرة
لعــام  ،2014الصــادرة عــن وزيــر األوقــاف ال تشــمل كافــة الحــاالت التــي تنضــوي
تحــت هــذا اإلطــار .كمــا أن هــذه التعليمــات ،وفــي هــذا الموضــوع تحديــدا،
فضفاضــة وقابلــة للتفســيرات المختلفــة ،التــي تفتــح البــاب واســعا أمــام
االســتثناءات ،والتــي قــد تشــكل مدخــا للتجــاوزات والواســطة والمحســوبية.

ما زالت العديد من
الفجوات في اختيار
مقاعد الحج خارج
نطاق القرعة

•االســتثناءات الممنوحــة لوزيــر األوقــاف مباَلــغ فيهــا ،تصــل إلــى  %35مــن إجمالــي عــدد البعثــة اإلداريــة ،وتُمنــح
لموظفيــن ال تنطبــق عليهــم الشــروط ،أو لموظفــي الدولــة والمتقاعديــن كمــا يــراه الوزيــر.
•رغــم أن تعليمــات  2014تتضمــن معاييــر وآليــات اختيــار أعضــاء البعثــة اإلداريــة التــي تشــكلها وزارة األوقــاف،
إال أن التجربــة العمليــة تشــير إلــى حــدوث اســتثناءات كثيــرة ،شــملت عــدد أعضــاء البعثــة اإلداريــة ،وآليــات
اختيارهــم ،والشــروط المطلوبــة.
•ال توجــد قواعــد مكتوبــة ومعاييــر وآليــات محــددة الختيــار أعضــاء البعثــات المرافقــة للحجــاج ،وهــي البعثــات
الطبيــة واإلعالميــة.
•ال يوجــد ســند قانونــي لمكرمــة الرئيــس ومكرمــة رئيــس الــوزراء ،والتــي بموجبهــا يتــم منــح حوالــي 250
مقعــدا ســنويا خــارج إطــار القرعــة ،كمــا ال توجــد قواعــد وال معاييــر وال آليــات مكتوبــة لترشــيح الحجــاج لهــذه
المكرمــات ،ممــا يفتــح المجــال أمــام حــدوث خلــل علــى هــذا الصعيــد ،ألن الفرصــة تكــون متاحــة أمــام مــن
يســتطيع الوصــول إلــى مكتــب الرئيــس ومكتــب رئيــس الــوزراء ،كالــوزراء والمســؤولين والســفراء والمحافظين،
بينمــا ال يكــون ذلــك متاحــا أمــام مــن ال يســتطيع ذلــك ،كالمواطــن العــادي.
•بالرغــم مــن إعــداد مؤسســة رعايــة أســر الشــهداء والجرحــى لمعاييــر مكتوبــة الختيــار مقاعــد مكرمــة خــادم
الحرميــن الشــريفين ،البالــغ عددهــا كل عــام  1000مقعــد ،إال ان هنــاك اســتثناء لمكتــب الرئيــس بتخصيــص
حوالــي  50مقعــدا مــن أســر الشــهداء ال يخضعــون للــدور المحــدد فــي المعاييــر المعمــول بهــا مــن قبــل
مؤسســة رعايــة أســر الشــهداء والجرحــى ،وتبقــى خــارج صالحيــات المؤسســة.
•تشــكل الحــاالت الخاصــة مدخــا للتجــاوز والواســطة والمحســوبية ،حيــث ال توجــد أســس ومعاييــر معتمــدة
الختيــار هــذه الحــاالت ،ممــا يفتــح البــاب أمــام االســتثناءات غيــر القانونيــة ،والعالقــات الشــخصية والحزبيــة
والسياســية .كمــا أن هنــاك جهــات متعــددة ترشــح حــاالت خاصــة ،وهــي مكتــب الرئيــس ،ومكتــب رئيــس
الــوزراء ،ووزارة األوقــاف.
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https://www.youtube.com/watch?v=irT8qzTwahA

•الرواتب التقاعدية لشاغلي المناصب السياسية
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قــام المجلــس التشــريعي قبــل اقــراره لقانــون التقاعــد العــام رقــم  7لســنة  2005بإقــرار قانــون مكافــآت ورواتــب
أعضــاء المجلــس التشــريعي وأعضــاء الحكومــة والمحافظيــن رقــم  11لســنة  •،2004الــذي حمــل بيــن ثنايــاه واقع ـ ًا
مختلف ـ ًا عــن واقــع تقاعــد الموظــف العــام ،وذلــك مــن حيــث المعاييــر واالســس التــي يقــوم عليهــا نظــام التقاعــد
العــام للموظفيــن العمومييــن ،وبذلــك ميّــز المشــرّع الفلســطيني بيــن الفئــات الخاضعــة لقوانيــن التقاعــد ،حيــث أخضــع
الفئــات التــي تتبــوأ مناصــب سياســية فــي فلســطين لقوانيــن تقاعــد خاصة يمنحهــا رواتــب تقاعــد شــهرية ذات امتيازات
عاليــة ،ودون ان يفــرض عليهــا تقديــم مســاهمات ،وهــذا يخــل بمبــدأ العدالــة ،فبينمــا علــى الموظــف أن يقضــي
بالوضــع الطبيعــي عشــرات الســنوات فــي وظيفتــه ،ليحصــل علــى راتــب محــدود ناتــج عــن مســاهمة شــهرية تقتطــع
 149االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة امان ،الرواتب التقاعدية لشاغلي المناصب السياسية.2019 ،
• باإلضافة لهذا القانون تم إقرار قوانين أخرى بذات التوجه وهي:
قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم  18لسنة 2005
نصــت المــادة ( )2مــن القانــون علــى أن رئيــس الســلطة يتقاضــى مخصصـ ًا شــهري ًا مقطوعــا قــدره عشــرة آالف دوالر أمريكــي ( )10,000أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونـ ًا،
أمــا المــادة ( )3فنصــت علــى أن رئيــس الســلطة يســتحق بعــد تركــه منصبــه مكافــأة شــهرية تســاوي ( )%80مــن المبلــغ اإلجمالــي المحــدد للمخصــص الشــهري مربوطـ ًا بجــدول
غــاء المعيشــة ،وفــي حــال وفاتــه يصــرف كمعــاش ألســرته وفق ـ ًا ألحــكام قانــون التقاعــد .كمــا نصــت المــادة ( )4علــى تطبيــق تطبــق أحــكام هــذا القانــون علــى كل رئيــس
ســلطة وطنيــة منــذ نشــأتها
قــرار بقانــون رقــم ( )18لســنة 2017م بشــأن تعديــل قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة رقــم ( )15لســنة 2004م ،حــددت المــادة ( )6مــن القــرار بقانــون وهــي تعديــل
للبنــد  3مــن المــادة ( )10مــن القانــون األصلــي الحقــوق الماليــة لرئيــس الديــوان عــن إشــغال المركــز وفقـ ًا لمــا يلــي:
أ .يتقاضى رئيس الديوان راتب ًا يعادل الراتب المخصص للوزراء ،ويتمتع باالمتيازات الممنوحة لهم.
ب .يســتحق رئيــس الديــوان أو ورثتــه مــن بعــده مبلغـ ًا يســاوي ( )%20مــن الراتــب الشــهري عــن كل ســنة قضاهــا فــي الديــوان بحــد أقصــى ال يتجــاوز ( )%80مــن المبلــغ اإلجمالــي
المحــدد للراتــب الشــهري ،مربوطـ ًا بجــدول غــاء المعيشــة ،يصــرف شــهري ًا فــور شــغور مركــزه ،ولهــذه الغايــة تحســب كســور الســنة ســنة كاملــة.
ـتثناء مــن أحــكام البنديــن (أ ،ب) مــن هــذه الفقــرة ،يجــب أال يقــل الراتــب التقاعــدي لرئيــس الديــوان عــن ( )%50مــن الراتــب الشــهري ،أي ـ ًا كانــت المــدة التــي قضاهــا فــي
ج .اسـ ً
المنصــب .د .يعامــل رؤســاء الديــوان الســابقين وكأنهــم عملــوا وفق ـ ًا ألحــكام هــذا القــرار بقانــون وتنطبــق عليهــم أحكامــه.
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مــن راتبــه ،يحصــل النائــب أو الوزيــر او المحافــظ الــذي يقضــي بحــد أقصــى
مــدة أربــع ســنوات فــي منصبــه علــى راتــب تقاعــدي "وورثتــه مــن بعــده"
دون أيــة مســاهمة حســب مــا يتضــح مــن القانــون.
الرواتــب التقاعديــة للسياســيين تخــل بمبــدأ العدالــة بيــن الخاضعيــن
لقوانيــن التقاعــد العــام وبمبــدأ العدالــة االجتماعيــة.
إعــادة النظــر فــي تقاعــد الــوزراء
ومــن فــي حكمهــم ويشــغلون
مناصــب عامــة وأعضــاء المجلــس
التشــريعي ورؤســاء البلديــات
باعتمــاد تخصيــص مكافــأة نهايــة
الخدمــة لــكل منهــم وفقــا
ألحــكام العقــود المؤقتــة.

ويفــوق المرتــب التقاعــدي الشــهري لهــذه الفئــات متوســط مرتبــات
التقاعــد الشــهري الــذي يحصــل عليــه موظــف الخدمــة المدنيــة بحوالــي
ثالثــة أضعــاف .كمــا أن القانــون منــح الخاضعيــن لــه حــق التقاعــد بالحــد
االدنــى وهــو  %50بغــض النظــر عــن المــدة التــي قضاهــا فــي المنصــب،
وهــو مــا يتعــارض مــع النســب المحــددة لالنتفــاع مــن التقاعــد وهــي
( )%30 ،%20 ،%12.5 ،%10عــن كل ســنة قضاهــا شــاغل المنصــب فــي منصبه،
بمعنــى أن مــن قضــى ســنة واحــدة فــي منصبــه أو اقــل لــن يحصــل علــى
النســب المحــددة حســب القانــون ،بــل ســيحصل علــى الحــد األدنــى مــن
التقاعــد وهــو  ،%50كمــا يعتبــر قيــام وزارة الماليــة بتثبيــت صــرف الــدوالر
مقابــل الشــيكل إلــى قرابــة الـــ  4.2شــيكل الحتســاب الرواتــب التقاعديــة
لهــذه الفئــة إغــراق فــي االمتيــازات الممنوحــة فــي التقاعــد لهــذه الفئة،
مقارنــة ببقيــة العامليــن فــي الدولــة ،فضــا علــى انــه إجــراء غيــر قانونــي.
ويجــري صــرف الرواتــب التقاعديــة للخاضعيــن لقوانيــن التقاعــد الخاصــة مــن
خزينــة الدولــة مباشــرة ،وذلــك نتيجــة لعــدم فــرض مســاهمات تقتطــع مــن
رواتبهــم كبقيــة الخاضعيــن لنظــام التقاعــد العــام ،لذلــك لــم يجــر ضمهــم
إلــى صنــدوق التقاعــد الفلســطيني ،حيــث تتكبــد خزينــة الدولــة ســنوي ًا مــا
يقــارب ســتة وعشــرون مليــون وخمســمائة وســبعة واربعــون ألــف شــيكل
( 26.546.928شــيكال) وتشــكل هــذه المبالــغ عبئ ـ ًا علــى الخزينــة ،حيــث
أنهــا نفقــات ال مصــدر لهــا مــن اإليــرادات ،مــا يعنــي أن مصــدر ســداد هــذه
النفقــات هــو أمــوال الدولــة المتأتيــة مــن الضرائــب والرســوم وغيرهــا مــن
مصــادر إيــرادات الدولــة .مــع اإلشــارة إلــى أن عــدم االســتقرار السياســي
فــي فلســطين وانتظــام العمليــة الديمقراطيــة وعقــد االنتخابــات فــي
مواعيدهــا القانونيــة ســاهم فــي تقليــص هــذه االرقــام وانضمــام اعــداد
أكثــر للمزايــا التــي يقدمهــا القانــون.
وفضــا عــن األعبــاء الماليــة التــي تتكبدهــا الخزينــة العامــة ،يترتــب علــى
هــذه اآلليــة اإلخــال بمبــدأ العدالــة بيــن الخاضعيــن لهــذه القوانيــن،
والخاضعيــن لقانــون التقاعــد العــام ،واإلخــال بمبــدأ العدالــة االجتماعيــة
بيــن الجيــل المســتفيد مــن هــذا القانــون واألجيــال اآلتيــة التــي ســتتحمل
عــبء الخزينــة العامــة ،لمــا ســيجمع مــن رواتــب لهــذه الفئــات يتــم ســد
تكاليفهــا بزيــادة الضرائــب علــى الجيــل الجديــد.
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لقــد قــام المجلــس التشــريعي االول بصياغــة قانــون مكافــآت رواتــب أعضــاء المجلــس التشــريعي وأعضــاء الحكومــة
والمحافظيــن ،وتــم مراجعتــه مــن الحكومــة بعــد القــراءة الثانيــة وإقــراره وتنفيــذه ،ليطبــق علــى ذات الفئــة التــي
شــرعته ســواء مــن المجلــس أو الحكومــة .وينطــوي هــذا اإلجــراء علــى نــوع مــن تضــارب المصلــح ،واألصــل فــي اإلجــراء
ان يطبــق القانــون المشــار اليــه فــي حــال إقــراره علــى الــدورات التشــريعية والحكومــات الالحقــة كمــا هــو العــرف
الــدارج فــي عمــل البرلمانــات ،كمــا لــم يســتند القانــون أثنــاء صياغتــه علــى دراســات اكتواريــة وهــذا مخالــف لمــا هــو
معمــول بــه فــي تشــريعات وأنظمــة التقاعــد التــي يجــري صياغتهــا بنــاء علــى حســابات ماليــة تظهــر تبعــات القانــون
علــى خزينــة الدولــة والمنتفعيــن منــه.
مــن جهــة أخــرى ،ال يقتصــر منــح هــذا االمتيــاز للــوزراء واعضــاء المجلــس التشــريعي والمحافظيــن ،بــل صــدرت بعــض
القوانيــن الالحقــة التــي تمنــح تقاعــدا بــذات المواصفــات لمناصــب اخــرى كرؤســاء هيئــات ومؤسســات غيــر وزاريــة،
ومؤسســات دولــة ممــا يعنــي زيــادة حجــم االعبــاء علــى الخزينــة العامــة.
إن غالبيــة الــدول لهــا تجــارب مختلفــة عــن التجربــة الفلســطينية فــي هــذا المجــال ،فبعضهــا تســتند إلــى مبــدأ
المســاهمة ،وبعضهــا يســتند إلــى صــرف مكافــأة نهايــة خدمــة أو تقاعــد لفتــرات انتقاليــة ،وحتــى الــدول التــي تشــابه
التجربــة الفلســطينية تشــهد حــراك ًا باتجــاه إصــاح واقعهــا المالــي الناتــج عــن هــذه االمتيــازات ،التــي تبيــن بأنهــا جزءا
هــام مــن القضايــا التــي تنهــك خزائــن الــدول ،االمــر الــذي يتطلــب تبنــي سياســة جديــدة فــي هــذا المجــال لوقــف هــذه
األعبــاء علــى الخزينــة العامــة ،ولعــل التوجــه االكثــر شــيوعا فــي التجربــة الدوليــة فــي هــذا المجــال ويتناســب والوضــع
الفلســطيني ،هــو صــرف مكافــاة نهايــة خدمــة لشــاغلي هــذه المناصب.

https://www.youtube.com/watch?v=37wqE2_Gm94
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•اإلدارة العامة لشرطة المرور وسلطة التراخيص في قطاع غزة

150

تعمــل اإلدارة العامــة لســلطة التراخيــص وشــرطة المــرور في قطــاع غزة على تنفيذ السياســات العامة المتعلقــة بالتراخيص
والجبايات في قطاع المواصالت ،والرقابة على تنفيذها واحترام ســيادة القانون المنظم لها ،وهما من الجهات الحكومية
151
ذات العالقة المباشرة بقطاع واسع من المواطنين في قطاع غزة ،حيث يقدر عدد المركبات في القطاع بـ  74137مركبة ،
يعمل عدد كبير منها في تقديم خدمات النقل العمومي.

وبفحــص قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة فــي هاتيــن المؤسســتين ،تبيــن ان المجلــس
األعلــى للمــرور المشــكل فــي قطــاع غــزة ،والــذي يتحمــل الرقابــة علــى تنفيــذ السياســة المروريــة والرقابــة
عليهــا ،يعانــي مــن تحديــات متعــددة؛ فالــكادر اإلداري فــي كل مــن شــرطة المــرور ووزارة النقــل والمواصــات
غيــر كاف ،وهــو مــا أدى الــى توجــه العديــد مــن المواطنيــن لحــل القضايــا المتعلقــة بحــوادث الســير عشــائريا
أو جهويــا ،مــا أدى الــى ضعــف الثقــة بالقانــون وســيادته ،وان كال المؤسســتين تفتقــر لمدونــة ســلوك خاصــة
بالعامليــن فيهــا ،كمــا ان هنــاك غيابــا لدليــل إجــراءات يتعلــق بالمخالفــات المروريــة ،ودليــل اإلجــراءات الخــاص
بســلطة التراخيــص بحاجــة لتطويــر ،وال يتــم تقديــم اقــرارات الذمــة الماليــة فــي كل مــن وزارة المواصــات
والنقــل أو جهــاز الشــرطة ،ويتولــى البنــك الوطنــي اإلســامي الجبايــة الماليــة فــي قطــاع التراخيــص
والمخالفــات المروريــة ،اال ان البنــك غيــر مرخــص او معتمــد مــن ســلطة النقــد ،ولذلــك ال يخضــع لرقابتهــا .كمــا
أن أنظمــة الشــكاوى الخاصــة كالنقــل والمواصــات وجهــاز الشــرطة الفلســطيني بحاجــة لتطويــر ،فهــي تفتقــر الــى
الوضــوح فــي االجــراءات.

 150بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل اإلدارة العامة لشرطة المرور وسلطة التراخيص في قطاع غزة .منشورات ائتالف أمان.2019 .
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•التهــرب الضريبــي فــي عقــود الموظفيــن العامليــن فــي المؤسســات االجنبيــة العاملــة
152
فــي فلســطين
ينــص قانــون ضريبــة الدخــل (المــادة  -7-فــي البنــود  9و )11علــى (تعفــى مــن ضريبــة الدخــل الرواتــب والمخصصــات
التــي تدفعهــا هيئــة األمــم المتحــدة مــن ميزانيتهــا إلــى موظفيهــا ومســتخدميها) ،وكذلــك (الدخــول المعفــاة
153
بموجــب قانــون خــاص أو اتفاقيــة ثنائيــة أو متعــددة األطــراف تعقدهــا دولــة فلســطين).
مطلــوب فتــح نقــاش مــع ممثــل األمــم المتحــدة حــول إدارتهــا للمشــاريع ومنــع التهــرب الضريبــي للموظفيــن
الــذي ال ينطبــق عليهــم وصــف موظــف فــي مؤسســات األمــم المتحــدة.

إن سياســة االعفــاءات هــذه ولــدت شــعورا بعــدم العدالــة بيــن المواطــن الفلســطيني العامــل فــي المؤسســات
الفلســطينية ،والمواطــن الفلســطيني العامــل فــي مؤسســات دوليــة تعمــل فــي فلســطين ،وفــي نفــس ظــروف الحيــاة
وتكاليفهــا ،وال يتوقــف االمــر عنــد الشــعور بعــدم المســاواة ،وإنمــا وايضــا هنــاك شــكوك حــول وجــود حــاالت تحايــل
بعــض األطــراف مــن العامليــن للحصــول علــى اإلعفــاءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون ،األمــر الــذي يثيــر العديــد مــن
األســئلة حــول مــدى نجاعــة السياســية الضريبيــة فــي التعامــل مــع المؤسســات الدوليــة ،وحــول اشــكال التحايــل للتهرب
مــن دفــع ضريبــة الدخــل مــن خــال اســتغالل االعفــاءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون.
وقــد ســبق ان اشــار ائتــاف أمــان عبــر تقاريــر ســابقة ،الــى أكثــر مــن حالــة لموظفيــن كانــوا يشــغلون منصــب فــي دوائــر
ووزارات الحكومــة الفلســطينية ،وكانــوا يديــرون عالقــات وزاراتهــم مــع األطــراف الدوليــة ،بالتحايــل مــن خــال انتقــال
موقعهــم فــي المشــاريع علــى موازنــة الدولــة المانحــة ،حيــث يجــري انتــداب بعــض الموظفيــن فــي المؤسســات
الحكوميــة للعمــل علــى مشــاريع أمــم متحــدة ،او يأخــذون إجــازة بــدون راتــب ،حيــث ال يتلقــى الموظــف راتبــا مــن
الخزينــة العامــة ،انمــا مــن األمــم المتحــدة ،وبذلــك يعفــى مــن ضريبــة الدخــل ،باإلضافــة لحصولــه علــى راتــب اعلــى،
بالرغــم ان النــص القانونــي اســتثنى مــن ضريبــة الدخــل المؤسســات الدوليــة التــي تعمــل تحــت غطــاء عقــود األمــم
المتحــدة ،والرواتــب والمخصصــات التــي تدفعهــا هيئــة األمــم المتحــدة مــن ميزانيتهــا إلــى موظفيهــا ومســتخدميها.
اشــار مديــر دائــرة الجبايــة والحاســوب فــي وزارة الماليــة ،الــى ان الــوزارة وثقــت مــن خــال الفحــوص الدوريــة او الخاصة
علــى أعمــال المؤسســات األجنبيــة عــددا مــن حــاالت التحايــل والتهــرب «مــن الشــرائح الضريبيــة التــي نــص عليهــا قانون
ضريبــة الدخــل علــى المقيــم ،كالشــخص الطبيعــي غيــر الفلســطيني الــذي أقــام فــي فلســطين خــال الســنة التــي
تحقــق فيهــا الدخــل مــدة ال تقــل عــن ( )183يوم ـ ًا ســواء كانــت إقامتــه متصلــة أو متقطعــة ،بالتالــي يصبــح دخلــه
خاضعــا للضريبــة (فاإلعفــاء الــذي يعطــى لــه يغطــي اول  36الــف شــيقل مــن دخلــه ،بحيــث ال يكــون ذلــك خاضعــا لضريبة
الدخــل) وهــذه احــدى طــرق التحايــل ،إذ يعتبــروه مقيمــا ويحصــل علــى اإلعفــاء كمقيــم ،لكنــه فعليــا ال يكــون مقيمــا،
كمــا ان مــن اوجــه التحايــل لــدى المؤسســات غيــر الربحيــة ان يكــون فــي تلــك المؤسســات موظفــون أجانــب ،ال يتــم
دفــع ضريبــة الدخــل عنهــم ،نتيجــة االدعــاء انــه أجنبــي يدفــع الضريبــة فــي بلــده ،او التغاضــي عــن طلــب
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خصــم المصــدر مــن المــورد ،وفــق مــا يلزمهــم نــص القانــون بمعنــى ( أن تدفــع المؤسســة لمــورد البضاعــة او الخدمــة
دون طلــب شــهادة خصــم بالمصــدر ،وبمثــل هــذه الحــاالت المكتشــفة ،نتيجــة التدقيــق ،تلــزم المؤسســة نتيجــة لعــدم
تحققهــا مــن ذلــك باقتطــاع ضريبــة الدخــل عــن قيمــة البضائــع او الخدمــات).
ناهيــك عمــا يتداولــه بعــض المســؤولين فــي مؤسســات أجنبيــة والمتابعــون لموضــوع التمويــل ،حــول ثغــرة ومشــكلة
أخــرى ،تتمثــل فــي ان أغلــب الموظفيــن الدولييــن مــن اصحــاب الرواتــب العاليــة ،والتــي قــد تصــل رواتبهــم مــا بيــن 17
و 20الــف دوالر شــهريا ،ال تســمح لهــم مؤسســاتهم األجنبيــة باإلقامــة (المبيــت) فــي األراضــي الفلســطينية التابعــة
للحكومــة وإن عملــوا فيهــا ،فانطالقــا مــن الخشــية عليهــم (ألســباب أمنيــة) فإنهــم يقيمــون لــدى الجانــب االســرائيلي
او فــي القــدس ،وهــذا يــؤدي الــى خســارة دولــة فلســطين لمبالــغ ضخمــة مــن ضريبــة الدخــل التــي يفتــرض ان تتقاضاها
عنهــم فيمــا لــو اقامــوا الفتــرة الزمنيــة التــي نــص عليهــا القانــون ،ومــن الممكــن ان تســتفيد اســرائيل مــن هــذه
الضريبــة ،ولــو نــص القانــون علــى ان أي موظــف علــى عقــود دوليــة يعمــل يجــب عليــه دفــع ضريبــة الدخــل( ،بمعنــى أن
يكــون المعيــار العمــل وليــس اإلقامــة) كــي ال يتــم التهــرب وخســارة هــذه المبالــغ.
ان معالجــة اإلشــكاليات الســابقة يتطلــب فتــح نقــاش مــع األمــم المتحــدة حــول إدارتهــا للمشــاريع ،التــي يكــون أصــل
تمويلهــا مــن دولــة مانحــة للشــعب ودولــة فلســطين وليــس لبرامــج االمــم المتحــدة فــي فلســطين ،وضــرورة ان ال
ينطبــق علــى الموظفيــن فــي هــذه المشــاريع وصــف موظــف امــم متحــدة وهــو مــا يســتوجب عليهــم دفــع ضريبــة
الدخــل.
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خامسا :التوصيات
إن معالجــة التحديــات التــي اشــار لهــا التقريــر ،مــن أجــل تعزيــز نزاهــة الحكــم وبشــكل خــاص لتعزيــز المســاءلة
للمؤسســات العامــة ،وتصويــب الخلــل الناتــج عــن عــدم الفصــل بيــن الســلطات وفــق القانــون األساســي ،واجــراء
االنتخابــات العامــة التشــريعية والرئاســية فــي االراضــي الفلســطينية كافــة بمــا فيهــا القــدس ،وعليــه فإننــا نعتقــد
أن اصــدار المرســوم الرئاســي الــذي يحــدد موعــدا إلجــراء االنتخابــات سيســاهم فــي االســراع فــي إنهــاء االنقســام
الداخلــي الفلســطيني ،وتوحيــد الجهــود لدعــم اســتراتيجية وطنيــة موحــدة وشــاملة لمواجهــة التهديــدات المصيريــة
التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني ومشــروعه الوطنــي ولضمــان تحقيــق الهزيمــة بالمشــروع األمريكي اإلســرائيلي
لتصفيــة القضيــة الفلســطينية ،الــذي يســتهدف اســتمرار انفصــال قطــاع غــزة عــن الضفــة وتهويــد وضــم القــدس
واالغــوار ومناطــق أخــرى مــن الضفــة الغربيــة.

كما نطالب الحكومة األخذ بالتوصيات التالية:
أوال :على مستوى السياسات:
•اتخــاذ المزيــد مــن الخطــوات لالنفتــاح علــى المجتمــع واشــراك ممثليــه فــي بلــورة القــرارات العامــة ،لتعزيــز
ثقــة المواطنيــن بالحكومــة وقراراتهــا خاصــة فــي ظــل المرحلــة الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد.
•متابعــة تنفيــذ مــا ورد فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة  2022-2017مــن توجهــات عامــة تتعلــق بــإدارة المــال
العــام وترشــيد النفقــات ،ومراجعــة الخطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة علــى ضــوء المســتجدات واالحتياجــات
األساســية ،والتــي فــي كل األحــوال يجــب المحافظــة علــى مــا ورد فيهــا مــن مبــادئ تتعلــق بتعزيــز المســاءلة
والشــفافية الــواردة فــي السياســتين التاســعة والعاشــرة مــن األجنــدة.
• ضــرورة ان تتولــى الحكومــة بشــكل فعلــي اعتمــاد وتنفيــذ الخطــة الوطنيــة عبــر القطاعيــة لمكافحــة
الفســاد ،مــن أجــل بنــاء منظومــة نزاهــة ومكافحــة فســاد منيعــة ووقائيــة ،وحتــى ال يســتمر االعتقــاد بــأن
ملــف مكافحــة الفســاد منــاط فقــط بهيئــة مكافحــة الفســاد ،وذلــك لضمــان تنفيــذ توجهــات الحكومــة بهــذا
الشــأن ،كمــا وردت فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة.
•ضــرورة أن تبــادر الحكومــة لتحديــد سياســتها وتعليماتهــا بشــأن تصنيــف الملفــات اإلداريــة باعتبارهــا معلومات
وملفــات عامــة ،وتحديــد مــا هــو ســري منهــا ،ومــا يجــب نشــره علــى مواقعهــا االلكترونيــة.
•ضرورة استعجال الحكومة الستكمال أدوات وإجراءات انجاز الحكومة االلكترونية.
•متابعــة اعتمــاد آليــة لتدقيــق الحســابات المتعلقــة بديــون الكهربــاء والميــاه والتحويــات الطبيــة مــع الجانــب
اإلســرائيلي ،ووقــف أيــة عالقــة او تعامــل مباشــر مــع الجانــب اإلســرائيلي ،مــن غيــر الطــرف الحكومي الرســمي
فــي هــذا المجــال.
•يؤكــد االئتــاف علــى توصياتــه الســابقة بضــرورة االلتــزام بخطــة الترشــيد والتقشــف لإلنفــاق العــام ،مــع األخــذ
باالعتبــار التوزيــع العــادل للمــوارد المحــددة واألعبــاء ،وإعطــاء األولويــة لقطــاع الصحــة وللبرامــج الداعمــة
للفقــراء والفئــات المهمشــة والمعــوزة.
•وقــف التعيينــات العامــة (المدنيــة واألمنيــة) فــي القطــاع العــام وفــي الحــاالت الضروريــة واالحتياجــات التــي
يفرضهــا الواقــع ،وضــرورة التأكيــد أن يتــم االلتــزام بإجــراءات المنافســة علــى الشــواغر الوظيفيــة ،ويبــرز فــي
هــذا المجــال اهميــة انشــاء (لجنــة الرقابــة على نزاهــة الوظائــف العامة) لتفــادي تبوؤ مســؤولين غير مناســبين
مــن حيــث الكفــاءة والجــدارة لهــذه الوظائــف .وتبنــي سياســة حازمــة وملزمــة لمنــع تســيس الوظيفــة العامــة،
وتفعيــل دور أجهــزة الرقابــة بمــا فيهــا ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة لمســاءلة أي مســؤول يســتخدم
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الوظيفــة العامــة ألغــراض سياســية فئويــة او لتصفيــة حســابات شــخصية.
•ضرورة التزام وزارة المالية بـ:
 تنفيــذ مــا تعهــدت بــه فــي اســتراتيجية ادارة المــال العــام  2022-2017فيمــا يتعلــق بمعاييــر النزاهــةوالشــفافية والمســاءلة فــي إدارة المــال العــام.
 ضرورة االنتهاء من إعداد ونشر الحسابات الختامية للسنوات المالية  2018-2014تنفيذا للقانون. ضرورة اعالن البيانات الكاملة والتفصيلية المتعلقة بالدين العام. تحديــد ديــون صنــدوق هيئــة التقاعــد العــام ،واتخــاذ اجــراءات ملزمــة بعــدم المســاس بأمــوال تقاعــدالموظفيــن والــذي يجــب المحافظــة علــى تحويــل مــا يتــم اقتطاعــه مــن رواتــب الموظفيــن لهــذا الغــرض.
 اهميــة فتــح نقــاش مــع االمــم المتحــدة حــول المشــاريع التــي تمولهــا دول مانحــة للشــعب الفلســطيني،ومــدى انطبــاق االعفــاءات الضريبيــة علــى الموظفيــن العامليــن فيهــا.
•مطالبــة الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة بالكشــف عــن البيانــات الماليــة المتعلقــة بــإدارة المــال العــام فــي
القطــاع.
•اعــادة النظــر فــي نظــام التقاعــد الخــاص بشــاغلي المناصــب السياســية ،لمــا يتضمنــه مــن مســاس بالعدالــة
والمســاواة فــي حقــوق العامليــن فــي القطــاع العــام ،فضــا عــن األعبــاء الماليــة الكبيــرة التــي يفرضهــا علــى
الخزينــة العامــة ،وتماشــيا مــع التوجهــات الدوليــة نحــو وقــف هــذا النظــام واســتبداله بآليــات اخــرى لضمــان
الحقــوق الماليــة لشــاغلي المناصــب السياســية ،ينبغــي اعتمــاد مكافــأة لنهايــة الخدمــة ،او مبلــغ مقطــوع
يمنــح لفتــرة زمنيــة انتقاليــة ومحــددة.
ثانيا :على مستوى التشريعات:
•وضــع قانــون خــاص لتنظيــم عمــل صنــدوق االســتثمار الفلســطيني كصنــدوق ســيادي وفقــا لمــا نــص عليــه
القانــون االساســي.
•التأكيد على توصيات ائتالف أمان السابقة بضرورة اقرار قانون الهيئة العامة للبترول.
•اقــرار قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ،والــذي يتضمــن واجبــات المســؤولين والموظفيــن العاميــن
فــي تقديــم المعلومــات العامــة للمواطنيــن.
•إقرار قانون األرشيف الوطني.
•اعتمــاد قانــون بشــأن المحافظيــن يحــدد شــروط تعيينهــم وفــق اســس مــن الكفــاءة والخبــرة ،ويوضــح
مهامهــم وحــدود صالحياتهــم وآليــات مســاءلتهم.
•اعــداد واصــدار نظــام تأميــن صحــي الزامــي شــامل وعــادل لكافــة المواطنيــن (نظــام التكافــل) ،يأخــذ بعيــن
االعتبــار الفئــات الفقيــرة والمهمشــة.
•االلتــزام بتفعيــل القــرار بقانــون الحمايــة والســامة الطبيــة والصحيــة ،باإلســراع بوضــع اللوائــح التنفيذيــة
والبروتوكــوالت المتعلقــة بــه حيــث ان عــدم تنفيــذ القانــون يعــد مخالفــة قانونيــة وتعطيــا الحــد اشــكال
المســاءلة.
•اصــدار النظــام الــذي يحــدد المشــتريات األمنيــة الحساســة المنصــوص عليهــا فــي القــرار بقانــون رقــم  8لســنة
 2014بشــأن الشــراء العــام.
•اقرار نظام مالي خاص بالمؤسسة األمنية ونشر الالئحة المالية االستثنائية الصادرة عن رئيس الوزراء.
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•اصــدار اللوائــح التنفيذيــة التــي يتضمنهــا قانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن مــن أجــل تطبيــق الضوابط والشــروط
التــي تتعلــق بالتعيينــات والترقيــات الخاصــة بقطــاع األمــن والتــي تحــول دون تضخــم عــدد الضبــاط فــي األجهزة
االمنيــة مقارنــة بعــدد الجنــود.
•وضــع نظــام خــاص يحــدد معاييــر واضحــة لقرعــة اختيــار المقاعــد المخصصــة للحــج مــن المواطنيــن المســجلين،
وكذلــك المقاعــد المخصصــة للبعثــات اإلداريــة والفنيــة المرافقــة ووقــف االســتثناءات القائمــة فــي هــذا
المجــال.
•تطويــر نظــام قبــول الهدايــا فــي الوظيفــة العامــة بشــكل يمكــن معــه التمييــز فــي النظــام بشــكل واضــح
ومحــدد بيــن مــا هــو جائــز كهدايــا ومــا هــو مرفــوض مطلقــا ،وان يحــدد النظــام الســقف المقبــول للهدايــا
العينيــة .وان يتــم اعتبــار ايــة هديــة عينيــة تزيــد قيمتهــا عــن الســقف المحــدد كالهديــة النقديــة التــي يجــب
رفضهــا ،مــع التشــدد فــي حــال كانــت الهديــة مقدمــة لموظــف مــن الفئــة العليــا او الفئــة الخاصــة بتحويــل
مــن يخالــف احــكام هــذا النظــام الــى هيئــة مكافحــة الفســاد ،فــي حــال تبيــن انــه تلقــى هديــة نقديــة او لــم
يفصــح عــن الهديــة التــي تلقاهــا.
•يــرى االئتــاف ان تمنــح هيئــة مكافحــة الفســاد الصالحيــة التقديريــة والحــق فــي تقديــم الحمايــة لــكل مــن
يثبــت انــه بلــغ عــن شــبهات فســاد وفــق االصــول وتعــرض لتهديــد او عمــل انتقامــي جــراء هــذا اإلبــاغ ،حتــى
ان لــم يتقــدم بطلــب حمايــة رســمي الــى الهيئــة.
•تجريــم أفعــال الفســاد فــي القطــاع الخــاص (الشــركات المســاهمة العامــة والشــركات التــي تديــر مرافــق
عامــة).
ثالثا :على مستوى التدابير واالجراءات
•نشــر كافــة القــرارات الحكوميــة المتعلقــة بالشــأن العــام ،وبشــكل كامــل علــى الموقــع الرســمي لمجلــس
الــوزراء ،وعــدم االكتفــاء بنشــر عناويــن تلــك القــرارات فقــط ،وعلــى الحكومــة نشــر الوثائــق القانونيــة
والتنظيميــة والماليــة مــن تلقــاء نفســها وإتاحتهــا للجمهــور ،وتيســير الوصــول خــال وقــت قصيــر بيســر
وســهولة دون كلفــة للقــرارات الصــادرة واإلحصــاءات والعقــود العامــة ،وقصــر التقييــد علــى مــا يخــص األمــور
والبيانــات الشــخصية واألســرار التجاريــة والعالقــات الخارجيــة الســرية ،وأيــة معلومــات تضــر باألمــن القومــي.
•اإلســراع فــي اســتكمال نظــام األرشــفة االلكترونيــة لجميــع الملفــات فــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة،
كخطــوة اســتباقية ضروريــة إلقــرار قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وااللتــزام بتنفيــذه.
•قيــام الحكومــة بتحصيــل كافــة المبالــغ المتعلقــة بقضيــة رفــع رواتــب الــوزراء وبعــض رؤســاء الهيئــات العامة
غيــر الوزاريــة غيــر القانونيــة ،وكذلــك امتيــاز بــدل اإليجــار الــذي تلقــاه البعــض منهــم تنفيــذا لقــرار الرئيــس
بإعــادة األمــوال التــي تلقاهــا هــؤالء المســؤولين دون وجــه حــق واالعــان عــن ذلــك للعمــوم.
• ضــرورة االفصــاح عــن المعلومــات الحقيقيــة المتعلقــة بطبيعــة الــدور الفلســطيني فــي منتــدى غــاز شــرق
المتوســط ،وحقيقــة وطبيعــة مشــاركة فلســطين فــي المنتــدى والحقــوق وااللتزامــات الفلســطينية فــي هــذا
المجــال وذلــك درءا لإلشــاعات.
•نشــر كافــة االتفاقيــات التــي تــم توقيعهــا باســم الشــعب الفلســطيني وتخــص الكهربــاء واالتصــاالت والميــاة
وغيرهــا بشــكل تلقائــي وبأثــر رجعــي.
•مطالبــة وزارة الحكــم المحلــي االهتمــام بالــدور الهــام الــذي تقــوم بــه الهيئــات المحليــة مــع المجتمــع
المحلــي ،األمــر الــذي يتطلــب تعزيــز قيــم الشــفافية فــي هيئــات الحكــم المحلــي ،خاصــة البلديــات المصنفــة
 ،Cونشــر المعلومــات المتعلقــة بالخدمــات والموازنــات علــى صفحاتهــا االلكترونيــة ،ورفــع وعــي اعضــاء
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مجالــس الهيئــات المحليــة فيمــا يتعلــق بدورهــم فــي مســاءلة رئيــس الهيئــة المحليــة والمشــاركة فــي اتخــاذ
القــرارات الصــادرة عــن الهيئــات المحليــة.
•دعــم المبــادرات المحليــة والخارجيــة لتقديــم المســاعدات االجتماعيــة المســاندة للمحتاجيــن لهــا ،عبــر البوابــة
الموحــدة للمســاعدات االجتماعيــة لتجنــب أي تجــاوزات قــد تنشــأ فــي هــذا المجــال مــن قبــل بعــض الجهــات.
•إبــاغ المجلــس األعلــى للشــراء العــام فيمــا يخــص طلبــات االســتثناءات للشــراء المباشــر بصفتــه الجهــة
الرســمية المكلفــة بمتابعــة العطــاءات ودراســة االســتثناءات فــي عمليــات الشــراء ،وفقــا لقانــون الشــراء
العــام ،ونشــر جميــع العطــاءات الخاصــة بالشــراء العــام علــى النافــذة الموحــدة للشــراء العــام.
•تطويــر نمــوذج توجيهــي موحــد ،وفقــا لجــدول زمنــي محــدد ،للتقاريــر الرســمية التــي تصــدر عــن المؤسســات
الوزاريــة وغيــر الوزاريــة ،يتضمــن دليــل إجــراءات إعدادهــا ومــا يجــب ان تتضمنــه مــن إنجــازات وتحديــات ،لتنفيــذ
ـاء عليهــا.
خطــة عملهــا الســنوية وتحديــد مواعيــد نشــرها للتقاريــر واجــراءات المتابعــة الالحقــة للتحديــات بنـ ً
•التعامــل مــع النظــام الموحــد للشــكاوى كآليــة للرقابــة مــن خــال فحــص مــدى التعامــل الجــدي مــع شــكاوى
المواطنيــن ومعالجتهــا ،وعــدم االكتفــاء فقــط بتقديــم احصائيــات حــول عــدد الشــكاوى ومــا تــم معالجتــه
منهــا ومــا اغلــق دون فحــص كيفيــة معالجتهــا.
•اعتمــاد مفهــوم واضــح وشــامل للمســاءلة فــي المؤسســات العامــة ،بحيــث ال يقتصــر علــى تقديــم الشــكوى
الــى دوائــر مخصصــة الســتقبال الشــكاوى ،وانمــا باعتبارهــا واجــب المســؤولين عــن الوظائــف العامــة (ســواء
أكانــوا منتخبيــن أم معينيــن ،وزراء أم موظفيــن ومــن فــي حكمهــمّ) فــي تقديــم تقاريــر دوريــة حــول ســير
العمــل فــي المؤسســة أو الــوزارة ،بشــكل يتــم فيــه توضيــح قراراتهــم وتفســير سياســاتهم ،واالســتعداد
لتحمــل المســؤوليات المترتبــة علــى هــذه القــرارات ،وااللتــزام بتقديــم تقارير عن ســير العمل في مؤسســتهم،
يوضــح اإليجابيــات والســلبيات ،ومــدى النجــاح أو اإلخفــاق فــي تنفيــذ سياســاتهم فــي العمــل ،وكذلــك يعنــي
المبــدأ حــق المواطنيــن العادييــن فــي االطــاع علــى هــذه التقاريــر العامــة وعــن أعمــال اإلدارات العامّــة ،مثــل
المجلــس التشــريعي ،ومجلــس الــوزراء ،والــوزارات والمؤسســات العامــة الرســمية والمؤسســات غيــر الوزاريــة
والمؤسســات األهليــة والشــركات التــي تديــر أو تقــدم خدمــة عامــة كالكهربــاء والميــاه واالتصاالت...الــخ.
•االلتــزام بإنشــاء الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت تنفيــذا للقانــون الصــادر عــام  ،2009ولقيــام
رقابــة فعالــة علــى الشــركات التــي تقــدم خدمــة االتصــاالت للمواطنيــن.
•التأكيــد علــى توصيــات االئتــاف األهلــي إلصــاح القضــاء ،باحتــرام اجــراءات تعييــن رئيــس مجلــس القضــاء
االعلــى وباقــي الوظائــف القضائيــة ،وضــرورة الفصــل بيــن رئاســة مجلــس القضــاء االعلــى كمنصــب اداري
ورئيــس المحكمــة العليــا كمنصــب قضائــي ،وإتاحــة المشــاركة المجتمعيــة فــي عضويــة مجلــس القضــاء
األعلــى ،وتعزيــز منظومــة النزاهــة فــي عمــل المجلــس وتشــكيل لجانــه ووحداتــه.
•تعزيــز دور الجهــات الرقابيــة كمراقــب الشــركات وهيئــة ســوق رأس المــال علــى شــركات القطــاع الخــاص التــي
تديــر مرفقــا عامــا ،وتقــدم خدمــات للجمهــور.
•ضــرورة اعتمــاد ونشــر معاييــر صــرف امــوال الــزكاة لمســتحقيها ،وتمكيــن الجهــات الرقابيــة مــن االطــاع علــى
الملفــات الخاصــة بهــا ،ونشــر المعلومــات حولهــا للجمهور عبر الصفحــات االلكترونية الرســمية.

134

واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2019

االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)
المؤسسة الفلسطينية المعتمدة من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ العام  ،2006تأسس في العام
 2000من مجموعة من المؤسسات األهلية الفاعلة في مجال الديمقراطية والحكم الصالح وحقوق
خال من الفساد".
اإلنسان ،سعي ًا لتحقيق رؤيته نحو "مجتمع فلسطيني ٍ
يسعى االئتالف حاليّ ًا إلى خلق وقيادة حراك مجتمعي عبر قطاعي مناهض للفساد ،واإلسهام في إنتاج
ونقل وتوطين المعرفة بالفساد ومكافحته على الصعيدالوطني واإلقليمي والدولي .يحرص ائتالف أمان
على القيام بدوره الرقابي  Watchdogعلى النظام الوطني للنزاهة بالتركيز 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.
رام اهلل :عمارة الريماوي  -الطابق األول -شارع اإلرسال ص.ب :رام اهلل  339القدس 69647
هاتف  022974949 - 022989506فاكس022974948 :
غزة :شارع حبوش ،متفرع من شارع الشهداء  -عمارة دريم  /الطابق الثالث
تلفاكس 082884767 :تلفاكس 082884766
الموقع اإللكترونيwww.aman-palestine.org :
https://www.facebook.com/AmanCoalition/
https://twitter.com/AMANCoalition
برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا UNDP/والنرويج ولوكسمبورغ

