من أجل تفعيل نظام املساءلة يف أعمال األجهزة والهيئات األمنية
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يتقــدم ائتــاف أمــان واملنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن بالشــكر اجلزيــل للباحــث األســتاذ ماجــد
صالــح العــاروري إلعــداده هــذا التقريــر ،وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان إلشــرافهم ومراجعتهــم وحتريرهــم لهــا.
جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان).

يف حالــة االقتبــاس ،يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي :االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان).
 .2020مــن أجــل تفعيــل نظــام املســاءلة يف أعمــال األجهــزة والهيئــات األمنيــة ،واقــع حالــة االســتجابة مــع تقاريــر
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة .رام اهلل -فلســطني.
إن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة «أمــان» قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذه الدراســة،
وال يتحمــل أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره.
يتقــدم ائتــاف أمــان بجزيــل الشــكر والتقديــر لكافــة اجلهــات التــي زودتــه باملعلومــات ،ونخــص بالذكــر ديــوان الرقابــة
املاليــة واإلداريــة ،واألجهــزة األمنيــة التــي أبــدت تعاون ـاً ملموس ـاً بتقــدمي كافــة املعلومــات املطلوبــة ،مثــل اإلدارة العامــة
للدفــاع املدنــي ،والضابطــة اجلمركيــة ،والدائــرة املاليــة العســكرية ،واإلدارة العامــة ملراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،واالرتبــاط
العســكري ،ملــا ابــدوه مــن تعاونـاً ملموسـاً ،ومتكينهــم الباحــث مــن كافــة املعلومــات املطلوبــة.
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متهيد
تكتســب الرقابــة املدنيــة علــى أعمــال املؤسســة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة* 1أهميــة بالغــة هــذه الفتــرة يف ظــل غيــاب
(الرقابــة الرســمية السياســية) رقابــة املجلــس التشــريعي (بســبب حلــه وعــدم عقــد جلســاته منــذ عــام  .)2007إن
الرقابــة املدنيــة علــى أعمــال األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن شــأنها تعزيــز وتفعيــل نظــم املســاءلة ،وحتــول دون حــدوث
التجــاوزات يف عملهــا ،وحتســن مــن حوكمــة عمــل هــذه األجهــزة.
ممــا ال شــك فيــه أن إعــداد تقاريــر رقابيــة علــى أعمــال األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن قبــل ديــوان الرقابــة املاليــة
واإلداريــة يدخــل يف صميــم عمــل ودور الديــوان وفقــاً للقانــون الناظــم لعملــه (قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة
رقــم ( )15لســنة  ،)2004ويف املرحلــة األخيــرة ،قــام الديــوان التزامـاً بأحــكام القانــون بنشــر ملخــص عــن هــذه التقاريــر
يف التقريــر الســنوي للديــوان العــام  ،2019مــا شــكل تطــوراً يف عمليــة الرقابــة ونشــر املعلومــات ،األمــر الــذي ســاعد
األطــراف الرســمية واملســتوى السياســي املســؤول عــن هــذه األجهــزة يف التعــرف علــى التحديــات (مواطــن الضعــف) يف
عمــل هــذه األجهــزة ،ومــن ثــم العمــل علــى تنفيــذ التوصيــات اخلاصــة بتطويــر أدائهــا .إن نســبة جتــاوب األجهــزة التــي
خضعــت للرقابــة يف تنفيــذ توصيــات الديــوان اختلفــت مــن جهــاز إلــى آخــر ،وهــو مــا ســعينا إلــى تســليط الضــوء عليــه
يف هــذا التقريــر ،ألن جوهــر اإلرادة احلقيقيــة يف االســتجابة ملبــدأ املســاءلة يتضــح مــن قبــول االســتخالصات والعمــل
علــى تنفيــذ التوصيــات ذات العالقــة.
قــام الديــوان خــال الســنوات األخيــرة مــن أعمالــه بالرقابــة علــى أداء العديــد مــن األجهــزة األمنيــة .ويســعى االئتــاف
مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) كمؤسســة أهليــة وطنيــة ملتابعــة مــدى تنفيــذ األجهــزة األمنيــة لتوصيــات ديــوان
الرقابــة املاليــة واإلداريــة إلــى التحقــق مــن إنفــاذ هــذه التوصيــات مــن قبــل اجلهــات املعنيــة مــن جهــة ،وإلــى مســاهمة
مؤسســات املجتمــع املدنــي يف تعزيــز املســاءلة املجتمعيــة للمؤسســة األمنيــة.
وشــملت تقاريــر الديــوان ذات العالقــة يف غالبيتهــا املؤسســات والهيئــات األمنيــة التــي تعتبــر ذات طابــع واهتمــام مدنــي،
وتصنــف أغلبيتهــا كأجهــزة أمنيــة ومديريــات ذات طابــع مدنــي يف وظيفتهــا ،ومثــال عليهــا املديريــة العامــة للدفــاع املدنــي،
والضابطــة اجلمركيــة ،ومديريــة اخلدمــات الطبيــة العســكرية ،والدائــرة املاليــة املركزيــة العســكرية ،واإلدارة العامــة
ملراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،وهيئــة القضــاء العســكري ،وإدارة املــرور يف الشــرطة الفلســطينية ،واالســتخبارات العســكرية،
والهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريني ،وهيئــة التنظيــم واإلدارة ،واإلدارة املاليــة املركزيــة ،وجهــاز االرتباط العســكري.
وباســتثناء التقاريــر اخلاصــة ،ال توجــد لغايــة اليــوم أيــة تقاريــر رقابيــة منشــورة عــن األجهــزة األمنيــة الفلســطينية ذات
2
الطابــع األمنــي ،مثــل جهــاز املخابــرات العامــة ،واألمــن الوقائــي ،واألمــن الوطنــي.
أنشــئ ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مبقتضــى أحــكام القانــون األساســي الفلســطيني إعمــاالً ألحــكام املــادة ()96
منــه ،وينظــم أعمالــه القانــون اخلــاص بــه رقــم ( )15لســنة ( ،)2004ولــه موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة
الوطنيــة الفلســطينية ،ويتمتــع بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة واألهليــة القانونيــة الكاملــة ملمارســة األعمــال التــي كفلهــا،
ويعتبــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حســب القانــون اجلهــاز األعلــى للرقابــة يف فلســطني.
وفقـاً لقانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،فــإن صالحياتــه تقتصــر علــى فحــص اإلجــراءات واألعمــال الرقابيــة التــي
تســتهدف .1 3:ضمــان ســامة النشــاط املالــي وحســن اســتخدام املــال العــام يف األغــراض التــي خصــص مــن أجلهــا.
 .2التفتيــش اإلداري لضمــان كفــاءة األداء ،وحســن اســتخدام الســلطة والكشــف عــن االنحــراف أينمــا وجــد .3 .مــدى
انســجام ومطابقــة النشــاط املالــي واإلداري للقوانــن واألنظمــة واللوائــح والقــرارات النافــذة .4 .ضمــان الشــفافية
والنزاهــة والوضــوح يف األداء العــام وتعزيــز املصداقيــة والثقــة بالسياســات املاليــة واإلداريــة واالقتصاديــة للســلطة
4
الوطنيــة الفلســطينية.
 1منــذ االنقســام عــام  ،2007لــم تعــد األجهــزة األمنيــة التــي يف غالبيتهــا مت تشــكيلها مــن قبــل ســلطة حمــاس تخضــع إلشــراف مراكــز املســؤولية األمنيــة التــي مركزهــا يف الضفــة الغربيــة.
وعليــه ،فــإن متابعــة واقــع عمــل هــذه األجهــزة ال يشــملها التقريــر.
 2الديــوان يقــول إن خطتــه املســتقبلية ستشــمل الرقابــة علــى األجهــزة األمنيــة األخــرى ،مثــل األمــن الوقائــي واألمــن الوطنــي وحــرس الرئيــس واملخابــرات ،فخطتــه هــي بســط ســلطته
الرقابيــة علــى هــذه األجهــزة خــال الســنوات القادمــة.
 3املادة  3من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة  2004املنشور على موقع املقتفيhttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14742 :
 4املادة رقم  3من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة .2004
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األجهــزة واملؤسســات والهيئــات األمنيــة مســاءلة أمــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــن حســن التزامهــا بالتشــريعات
والسياســات الرســمية املتعلقــة باجلوانــب اإلداريــة واملاليــة وحســن أدائهــا ملهامهــا املوكلــه بكفــاءة وكلفــة مقبولــة ويف زمــن
محــدد.
وفقـاً ألحــكام هــذا القانــون ،تخضــع لرقابــة الديــوان اجلهــات التاليــة .1 :رئاســة الســلطة الوطنية واملؤسســات التابعة لها.
 .2رئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء ومــن يف حكمهــم .3 .املجلــس التشــريعي ،مبــا يف ذلــك هيئاتــه وإداراتــه .4 .الســلطة
القضائيــة والنيابــة العامــة وأعضاؤهــا وموظفوهــا .5 .وزارات وأجهــزة الســلطة الوطنيــة .6 .قــوات األمــن والشــرطة
وكافــة األجهــزة األمنيــة والعســكرية .7 .الهيئــات واملؤسســات العامــة واألهليــة والنقابــات واجلمعيــات واالحتــادات بجميــع
أنواعهــا ومســتوياتها ومــن يف حكمهــا .8 .املؤسســات والشــركات التــي متلكهــا أو تســاهم الســلطة الوطنيــة فيهــا أو تتلقــى
مســاعدة منهــا أو مــن اجلهــات املانحــة للســلطة الوطنيــة .9 .املؤسســات والشــركات التــي رخــص لهــا باســتغالل أو إدارة
مرفــق عــام .10 .الهيئــات احملليــة ومــن يف حكمهــا .11 .فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص تســري أحــكام هــذا القانــون
علــى اجلهــات التــي تتضمــن القوانــن أو األنظمــة أو اللوائــح أو القــرارات الصــادرة بشــأنها قواعــد خاصــة .12 .يطلــق
5
علــى الهيئــات والدوائــر والوحــدات التــي تســري عليهــا أحــكام هــذا القانــون «اجلهــات اإلداريــة».
اســتناداً إلــى صالحياتــه املبينــة أعــاه واجلهــات التــي تخضــع لرقابتــه ،باشــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة خــال
الســنوات األخيــرة منــذ عــام  2015رقابتــه بفاعليــة أكبــر علــى العديــد مــن األجهــزة األمنيــة الفلســطينية ،وأصــدر العديــد
مــن التقاريــر حــول أداء هــذه األجهــزة ،وتقــدم بالعديــد مــن التوصيــات إلــى كل جهــاز راقــب عليــه ،وارتأينــا يف هــذا
التقريــر فحــص مــدى اســتجابة األجهــزة األمنيــة الفلســطينية لتوصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،ووفق ـاً ملركــز
جنيــف للرقابــة الدميقراطيــة علــى القــوات املســلحة ،فــإن أبــرز العناصــر األساســية للرقابــة الدميقراطيــة علــى القــوات
املســلحة بالرغــم مــن عــدم وجــود منــوذج واحــد متــاح ،اآلليــات القانونيــة والدســتورية التــي توضــح العالقــة بــن رئيــس
الدولــة واحلكومــة والبرملــان والقــوات املســلحة فيمــا يتعلــق بتقســيم الســلطة والقيــادة والتبعيــة يف وقــت الســلم واالنتقــال
إلــى احلــرب والرقابــة البرملانيــة الف ّعالــة لضمــان الشــرعية الدميقراطيــة والدعــم الشــعبي ،إضافــة لرقابــة الســلطة
القضائيــة املســتقلة ،ووجــود معاهــد البحــث املســتقلة ووســائل إعــام نشــطة تقــوم باالســتقصاء ،وأخيــراً شــعور القــوات
6
املســلحة باالرتيــاح إزاء دورهــا يف املجتمــع.
يقتصــر هــذا التقريــر يف معاجلتــه وتقييمــه فقــط بشــأن التوصيــات التــي صــدرت عــن تقاريــر الديــوان ،وتصنــف ضمــن
قواعــد عمــل الديــوان املتاحــة أمــام اجلمهــور ،حيــث مت تزويــد الباحــث بالتوصيــات التــي وردت يف هــذه التقاريــر التــي
كانــت حتــى عــام  2019تنشــر كأرقــام إحصائيــة تبــن نســبة التنفيــذ دون عــرض فحــوى التوصيــات ،ويف العــام ،2019
نشــرت توصيــات تتعلــق بجهازيــن فقــط مــن األجهــزة التــي راقــب الديــوان أعمالهــا ،همــا مراكــز اإلصــاح والتأهيــل
واخلدمــات الطبيــة .أمــا األجهــزة التــي متــت متابعــة تنفيــذ توصياتهــا ،فهــي جهــاز االســتخبارات العســكرية ،والهيئــة
الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريني ،واملديريــة العامــة للدفــاع املدنــي ،ورواتــب العســكريني يف دولــة فلســطني /هيئــة
التنظيــم واإلدارة ،وبيانــات اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة ،وجهــاز االرتبــاط العســكري ،والتحويــات الطبيــة يف
مديريــة اخلدمــات الطبيــة العســكرية ،واإلدارة املاليــة املركزيــة ،واإلدارة العامــة ملراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،وهيئــة
القضــاء العســكري ،واخلدمــات الطبيــة العســكرية ،والضابطــة اجلمركيــة.

 5املادة  31من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة .2004
 6مــن دراســة بعنــوان الرقابــة والتوجيــه :أهميــة الرقابــة البرملانيــة علــى قطاع األمن ،منشــورة على املوقع التالــيMicrosoft Word - Vademecum_arabic.doc (au-ti. :
)org
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املنهجية
1.1رصد وتسجيل كافة التوصيات التي أعدها ديوان الرقابة بشأن كل جهة أمنية أو موضوع أمني.
2.2إعــداد قائمــة األســئلة واالستفســارات مــن قبــل الباحــث حــول األســباب واملبــررات ومــا مت إجنــازه ومــا
لــم يتــم إجنــازه ،واســتند التقريــر إلــى فحــص توصيــات تقاريــر الرقابــة املاليــة واإلداريــة التــي صــدرت
منــذ عــام  2015لغايــة عــام  2019ومت احلصــول عليهــا مــن الديــوان ،وال تشــمل ،كمــا أشــرنا مــن قبــل،
جميــع األجهــزة األمنيــة الفلســطينية العاملــة يف الضفــة الغربيــة.
3.3مت التوجــه إلــى رؤســاء األجهــزة املذكــورة بكتــاب مــن ائتــاف أمــان يطالــب هــذه اجلهــات بالتعــاون مــع
*7
الباحــث وتزويــده باملعلومــات وإجــراء املقابــات املطلوبــة لغايــة إعــداد التقريــر.
4.4متت مراجعة التقارير الصادرة املتعلقة بأداء األجهزة األمنية املنشورة.
 5.5حتليــل مــا مت جمعــه مــن معلومــات ذات عالقــة باســتجابة األجهــزة لتوصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة
بالدرجــة األولــى علــى الوثائــق واملعلومــات التــي قدمتهــا هــذه األجهــزة للباحــث ،كذلك مقارنــة بتوصيات
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،ومت تقديــر مــدى اســتجابة هــذه األجهــزة للتوصيــات( ،لــم تخضــع
توصيــات بعــض األجهــزة األمنيــة للتدقيــق لعــدم اســتجابة هــذه األجهــزة والدوائــر لطلــب الباحــث
باحلصــول علــى معلومــات).
 6.6مت االعتماد على مقياس درجة التنفيذ للتوصيات بتقسيمه إلى  3أوزان وهي:
تنفيذ كامل بوزن = 2
تنفيذ جزئي بوزن = 1
ال يوجد تنفيذ بوزن = 0
مت االعتماد على نسبة مستوى التنفيذ حسب النسب التالية:
ضعيفة :نسبة ال يوجد تنفيذ أكبر من % 35.0
متوسطة :نسبة ال يوجد تنفيذ أكبر من  % 35.0ونسبة التنفيذ الكامل أقل من .%75.0
عالية :نسبة التنفيذ الكامل أكبر من %75.0
بنــاء علــى هــذه املنهجيــة ،ســيتم يف القســم التالــي مــن التقريــر اســتعراض مــدى تنفيــذ توصيــات تقاريــر ديــوان الرقابــة
املاليــة واإلداريــة وأوزانهــا ،ثــم ســيخلص التقريــر مبجموعــة مــن االســتنتاجات والتوصيــات.

فحص مدى استجابة األجهزة األمنية لتوصيات ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف تقاريرها
ســيتم يف هــذا القســم عــرض توصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة املوجهــة إلــى عــدد مــن األجهــزة األمنيــة ونتائــج
التدقيــق علــى مــدى تنفيــذ هــذه التوصيــات ،ويشــمل األجهــزة التاليــة:
1 .1توصيات وتنفيذ تقرير املديرية العامة للدفاع املدني
تعريف باجلهاز
املديريــة العامــة للدفــاع املدنــي هــي اجلهــة املختصــة بخدمــات الطــوارئ العاملــة ضمــن هيكليــة وزارة الداخليــة
الفلســطينية حلمايــة أرواح املواطنــن وممتلكاتهــم زمــن الســلم أو احلــرب ،ســواء يف الكــوارث الطبيعيــة أو الصناعيــة.
تأسســت املديريــة العامــة للدفــاع املدنــي الفلســطيني عــام  1996بقــرار رئاســي ،وأق ـ ّر قانونــه يف املجلــس التشــريعي
الفلســطيني عــام  1998مبوجــب القانــون رقــم  3لعــام .1998
وفقـاً لقانــون الدفــاع املدنــي الفلســطيني رقــم “ ”3لســنة  ،1998يقصــد بالدفــاع املدنــي مجموعــة اإلجــراءات الضروريــة
 7اختلفــت درجــة تعــاون األجهــزة األمنيــة التــي اســتهدفها التقريــر يف تقــدمي املعومــات ،بعضهــا بــادر ،بعــد تلقيــه مراســلة ائتــاف أمــان ،باالتصــال بالباحــث وترتيــب املقابــات معــه وتزويــده
باملعلومــات الالزمــة ،ومثــال ذلــك مديريــة الدفــاع املدنــي والضابطــة اجلمركيــة ،فيمــا تواصــل الباحــث مــع باقــي األجهــزة األمنيــة وجنــح يف إجــراء مقابــات مــع بعضهــا ،وامتنــع البعــض
عــن التعــاون حتــت مبــررات مختلفــة.
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لوقايــة املدنيــن وممتلكاتهــم وتأمــن ســامة املواصــات بأنواعهــا وضمــان ســير العمــل بانتظــام يف املرافــق العامــة،
وحمايــة املبانــي واملنشــآت واملؤسســات العامــة واخلاصــة ،ســواء مــن أخطــار الغــارات اجلويــة وغيرهــا مــن األعمــال
احلربيــة ،أو مــن أخطــار الكــوارث الطبيعيــة أو احلرائــق أو اإلنقــاذ البحــري أو أي أخطــار أخــرى.
تختــص املديريــة العامــة للدفــاع املدنــي بجميــع أعمــال الدفــاع املدنــي ،مبــا يف ذلــك إعــداد املشــروعات وخطــط العمــل
واإلشــراف علــى تنفيذهــا وتدبيــر مــا يلــزم مــن أدوات ومهمــات ودراســة أحــدث وســائل الدفــاع املدنــي وطــرق نشــر
تعليماتهــا بــن اجلمهــور واتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة مــع اللجــان املعنيــة ملواجهــة الكــوارث وحــاالت الطــوارئ يف
األحــوال التــي يقررهــا رئيــس الســلطة الوطنيــة ،وتوعيــة املواطنــن بأعمــال الدفــاع املدنــي والتعــاون مــع فرقهــا وتوزيــع
النشــرات واإلعالنــات املتعلقــة بعملهــا يف زمــن الســلم واحلــرب.
أصــدر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف عــام  2017تقريــراً يتعلــق بعمــل مديريــة الدفــاع املدنــي الفلســطيني ،وتقــدم
مبجموعــة مــن التوصيــات أبرزهــا:
مالي ًا
ّ

1.1ضــرورة إعــداد موازنــة مســتقلة للمديريــة مرتبطــة ببرامجهــا وأنشــطتها الرئيســية والفرعيــة ،بحيــث يكــون معبــراً
عنهــا بأرقــام تكلفــة لتنفيــذ هــذه األنشــطة بنــا ًء علــى بيانــات تاريخيــة وتوقعــات وتقديــرات مســتقبلية ألحــداث
تســتدعي تدخــل املديريــة.
2.2اســتكمال األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة بالســامة العامــة للعديــد مــن املجــاالت مثــل املالهــي والبنــاء ،لتشــمل
اخلدمــات التــي تقدمهــا املديريــة العامــة للدفــاع املدنــي.
إداري ًا
ّ
1.1التنســيق مــع مختلــف وزارات الســلطة ذات العالقــة ،مثــل وزارة املاليــة (مثــال التنســيق مــع وزارة املاليــة بشــأن التــزام
الشــركات مثــل محطــات الوقــود بشــروط الســامة األمنيــة).
2.2ضــرورة العمــل علــى زيــادة مركبــات اإلطفــاء واإلنقــاذ ،وكذلــك العمــل علــى توزيــع هــذه املركبــات مبــا يخــدم املصلحــة
العامــة ،وذلــك حســب املســاحة والتوزيــع الســكاني ملواجهــة أي طــارئ.
3.3ضــرورة العمــل علــى توفيــر اإلمكانيــات واملعــدات وزيــادة عــدد املراكــز يف احملافظــات حســب التوزيــع الســكاني
واجلغــرايف ملواجهــة الطــوارئ والكــوارث اإلنســانية.
4.4ضــرورة متابعــة الســيارات مــن ناحيــة الصيانــة وخاصــة ســيارات اإلطفــاء واإلنقــاذ ألهميتهــا عنــد حــدوث الكــوارث
مــع وجــود خطــط للصيانــة وتوفــر احتياطــي قطــع غيــار.
5.5ضــرورة التنســيق مــع األجهــزة األمنيــة األخــرى الســتقطاب أفــراد منهــا وتأهيلهــم وتدريبهــم للقيــام مبهــام الدفــاع
املدنــي.
6.6ضــرورة ســحب مركبــات العهــدة الشــخصية مــن كافــة املوظفــن الذيــن ال تســتدعي طبيعــة أعمالهــم صــرف مركبــات
حكومية.
7.7ضرورة اعتماد آلية واضحة يف توزيع احملروقات اخلاصة باملديرية ،مبا يضمن ترشيد النفقات العامة.

بنــاء علــى مــا تلقينــاه مــن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،وبنــاء علــى مقابلــة مديــر عــام املديريــة ،ومديــر األمــن يف
املديريــة ،التــي أرفقــت بــردود خطيــة مــن كافــة وحــدات وأقســام املديريــة حــول مــدى تنفيــذ توصيــات ديــوان الرقابــة،
تبــن لنــا مــا يلــي:
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1.1فيمــا يتعلــق بالتوصيــة رقــم ( )1املبينــة أعــاه ،مت يف العــام  2020إعــداد موازنــة للدفــاع املدنــي تشــمل النفقــات
التشــغيلية والنفقــات الرأســمالية وموازنــة الطــوارئ ،ونفقــات االشــتراكات ونفقــات نظــام تتبــع املركبــات ،ومت تســليم
 8تــم عقــد لقــاء أويل بتاريــخ  10أيلــول  2020مــع مديــر عــام الدفــاع املــدين اللــواء الركــن يوســف نصــار ،والعقيــد خميــس رزق مديــر إدارة األمــن والحاميــة يف مديريــة الدفــاع املــدين ،وتــم التــداول خــال اللقــاء
بالتوصيــات والتدابــر التــي اتخــذت منــذ إعــداد التقريــر ،وتــم االتفــاق عــى تلقــي إجابــات مكتوبــة .وبتاريــخ  ،16/9/2020جــرى تقديــم إجابــات شــاملة مبنيــة عــى تقاريــر مقدمــة مــن أقســام املديريــة املختلفــة حــول
التدابــر التــي نفذتهــا مديريــة الدفــاع املــدين فيــا يتعلــق بالتوصيــات الــواردة مــن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.
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املوازنــة لــإدارة املركزيــة العســكرية بتاريــخ .19/12/2019
2.2فمــا يتعلــق بالتوصيــة رقــم ( ،)2أجــرت مديريــة الدفــاع املدنــي دراســة حــول قانــون الدفــاع املدني ولوائحــه التنفيذية،
وأنظمــة املصاعــد ،ومت عــرض هــذه الدراســة علــى اللجنــة القانونيــة لقــوى األمــن ،إال أنــه لــم يتــم اســتكمال نقاشــها
بســبب الظــروف الصحيــة يف البــاد وانتشــار جائحــة كورونــا .كمــا مت يف عــام  2018اعتمــاد الكــود األردنــي للبنــاء
مــن قبــل مجلــس الــوزراء الفلســطيني حلــن إصــدار كــود فلســطيني ،ويتــم العمــل علــى إنشــاء نظــام لضبــط مــدن
املالهــي ومالعــب األطفــال .ومت الســير يف إقــرار هــذه األنظمــة والعمــل لتعديــل التشــريعات.
3.3فيمــا يتعلــق بالتوصيــة رقــم ( ،)3اتضــح أن املديريــة العامــة للدفــاع املدنــي تقــوم بالتنســيق مــع الــوزارات يف احملطــات
اجلديــدة لضمــان توفيــر شــروط الوقايــة والســامة العامــة ،حيــث تضمنــت شــروط الهيئــة العامــة للبتــرول ملنــح
رخــص حملطــات الوقــود احلصــول علــى تصريــح الســامة العامــة مــن الدفــاع املدنــي.
أمــا واقــع التــزام احملطــات القائمــة لشــروط الســامة العامــة ،فلــم تتــم الســيطرة عليهــا ،ويف حــال وجــود مخالفــات،
تتــم إحالــة ملفــات هــذه احملطــات إلــى النيابــة العامــة ،لكــن العقوبــة ال تكــون رادعــة ،واقتصــر اإلجــراء علــى أن وضــع
تدابيــر حازمــة للمحطــات القائمــة هــو مــن مســؤولية الهيئــة العامــة للبتــرول .أمــا وزارة االقتصــاد الوطنــي ،فهــي اجلهــة
التــي تقــوم بإصــدار شــهادة تســجيل لشــركات محطــات الوقــود ،ويف غالــب األحيــان ال تقــوم هــذه الشــركات بتجديــد
الشــهادات ،وكمــا يبــدو ،فــإن الوصــول لتفعيــل دور مديريــة الدفــاع املدنــي يف تنســيق هــذا املوضــوع مــع الــوزارات وهيئــة
البتــرول غيــر ٍ
كاف.
4.4بخصــوص التوصيتــن رقــم ( )4ورقــم ( ،)5متــت خــال عــام  2018زيــادة عــدد املركبــات ،فقــد أدخلــت مركبتــي “ســلم
هيدروليــك” متطورتــن إلــى معــدات الدفــاع املدنــي للمــرة األولــى منــذ  18عام ـاً ،وهــذه املركبــات ميكنهــا الوصــول
إلــى ارتفــاع  24متــراً ،وهــي مــزودة بنظــام إطفــاء لألماكــن املرتفعــة .ومت إدخــال  6مركبــات إطفــاء وإنقــاذ ،إضافــة
إلــى معــدات إنقــاذ خفيفــة لفريــق البحــث واإلنقــاذ ،إضافــة إلــى معــدات مثــل املولــدات والكشــافات مت إدخالهــا عــام
 .2017كمــا مت إنشــاء تصميــم ملديريــة دفــاع مدنــي يف رام اهلل وأريحــا ،واحلصــول علــى متويــل إلنشــاء مديريــات
دفــاع مدنــي يف بيــت حلــم ويطــا .ومت تشــغيل ثــاث غــرف إلدارة الطــوارئ يف مديريــات رام اهلل واخلليــل وقلقيليــة،
وتصميــم برنامــج إلكترونــي إلدارة العمليــات يربــط الغــرف املركزيــة مــع العمليــات املركزيــة للمتابعــة اللحظيــة ،هــذا
إضافــة إلــى تطويــر أجهــزة االتصــال ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة.
5.5بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)6تتــم حال ّيـاً صيانــة كافــة مركبــات اإلطفــاء وصهاريــج التزويــد مباشــرة ،وال توجــد أيــة
مركبــة معطلــة ،وتصنــف كافــة املعــدات بأنهــا بكامــل اجلهوزيــة.
6.6بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)7يتــم فقــط اســتقطاب مــن لديهــم الكفــاءة واللياقــة نظــراً لطبيعــة املهــام املنوطــة
مبديريــة الدفــاع املدنــي ،لكــن ال توجــد معطيــات حــول عــدد املســتقطبني مــن أجهــزة أخــرى خــال األعــوام اخلمســة
9
املاضيــة.
7.7بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)8ال توجــد حال ّيـاً أيــة مركبــات ضمــن العهــدة الشــخصية ،وكلهــا ضمــن عهــدة اإلدارة،
وتســلم حــن الطلــب ،حيــث أعــد ســند اســتالم مركبــة يحــدد رقــم الســيارة ،والشــاصي ،واللــون ،وموجوداتهــا،
10
وحالتهــا ،ويشــترط تســليمها ألغــراض العمــل.
8.8بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)9يوجــد مخصــص معتمــد لــكل مركبــة ،يف حــال طلــب زيــادة علــى املخصــص لغايــات
العمــل يحتــاج إلــى موافقــة املديــر العــام .أمــا بالنســبة للســيارات التــي بحــوزة مــدراء اإلدارات ،فهــي مســجلة باســم
الدائــرة ،وتســتخدم فقــط خلدمــة متطلبــات العمــل ،ويتــم تزويدهــا بالوقــود بواســطة بطاقــات إلكترونيــة.

 9مقابلة العقيد خميس رزق مدير إدارة األمن واحلماية يف مديرية الدفاع املدني ،مصدر سبق ذكره.
 10هذه عهدة طويلة األمد ،حيث تسلم السيارات إلى مدراء العمل لفترة طويلة األمد.

واقع حالة االستجابة مع تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية

9

مدى التفاعل مع التوصيات

مستوى االستجابة

عالية

2 .2توصيات وتنفيذ تقرير الضابطة اجلمركية
تعريف باجلهاز
تأســس جهــاز الضابطــة اجلمركيــة الفلســطينية عــام  1995مبوجــب القــرار الرئاســي رقــم  53لعام  1995الصــادر عــن
11
رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلسطينية ياســر عرفــات (قبــل نشــوء املجلــس التشــريعي الفلســطيني عــام .)1995
يعــرف جهــاز الضابطــة اجلمركيــة مبوجــب قــرار بقانــون رقــم ( )2لســنة 2016م بشــأن الضابطــة اجلمركيــة بأنــه قــوة
ضمــن قــوى األمــن الداخلــي الفلســطيني ،تســري عليهــا قوانــن وأنظمــة قــوى األمــن الفلســطيني ،تــؤدي وظائفهــا وتباشــر
اختصاصاتهــا مبوجــب القوانــن الســارية ،برئاســة املديــر العــام الــذي يصــدر القــرارات إلدارة أعمالهــا ،حيــث منحــت
مبوجــب القانــون صالحيــة الضابطــة القضائيــة فيمــا يختــص بعملهــم ،وتســري علــى ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد
الضابطــة اجلمركيــة قوانــن وأنظمــة قــوى األمــن الفلســطيني ،ويســري علــى املســتخدمني املدنيــن العاملــن باجلهــاز
قانــون اخلدمــة املدنيــة.
ً
أصــدر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف عــام  2019تقريــرا حــول عمــل الضابطــة اجلمركيــة ،كان مــن أهــم التوصيــات
اجلوهريــة فيــه:
1.1ضرورة اعتماد سجالت وسندات إدخال وإخراج للمستودعات حسب األصول.
2.2توفير مستودعات مبساحات واسعة تتوفر بها وسائل احلماية وترتيب املضبوطات ووسمها حسب كل قضية.
3.3ضرورة تعبئة بيانات محضر اإلتالف بشكل تفصيلي ودقيق يتضمن الوزن والكمية والعالمة التجارية.
4.4تنظيم محاضر اجلرد واإلتالف بشكل مهني ،مبا يزيد من مصداقيتها.
5.5ضرورة قيام الضابطة اجلمركية ببيع املضبوطات يف املزاد العلني ووضع ثمنها يف األمانات.
بنــاء علــى مــا تلقينــاه مــن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،وبنــاء علــى مقابلــة قائــد جهــاز الضابطــة اجلمركيــة واملستشــار
القانونــي 12للجهــاز ،تبــن لنــا مــا يلــي:
1.1بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)1اآلن توجــد ســجالت ومحاضــر ومســتندات إدخــال إلــى املســتودعات ومســتندات
إخــراج حتفــظ ورق ّيـاً وحتفــظ إلكترون ّيـاً ،وجتــري مقارنتهــا باملضبوطــات ،وحتتــوي الســجالت علــى كافــة التفاصيــل
11
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 12مت فحــص تنفيــذ هــذه اإلجــراءات خــال مقابلــة مت إجراؤهــا مــع قائــد جهــاز الضابطــة اجلمركيــة اللــواء إيــاد بــركات ،واملستشــار القانونــي للجهــاز األســتاذ مأمــون العبــد خــال
مقابلــة مشــتركة أجريــت معهمــا بتاريــخ  .13/9/2020كمــا مت تأكيــد تنفيــذ بعــض التوصيــات مــن قبــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ضمــن تقاريرهــم املتعلقــة مبتابعــة تنفيــذ التوصيــات.
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املتعلقــة بعمليــة الضبــط.
2.2بخصــوص التوصيــة رقــم ( )2مت إنشــاء مســتودعني مركزيــن يف كل مــن أريحــا والظاهريــة ،مبســاحة  8-7دومنــات
لــكل مســتودع ،ومت إنشــاء مســتودعات علــى مســتوى احملافظــات يف كل مــن بيــت حلــم وجنــن ،ويجــري حال ّيـاً إنشــاء
مســتودع جديــد يف محافظــة ســلفيت ،ولــكل منهــا أمــن مســتودع مســؤول عــن مســك وتنظيــم ســندات اإلدخــال
واإلخــراج للبضاعــة املضبوطــة ،ومت تزويــد املســتودعات بكاميــرات مراقبــة علــى مــدار  24ســاعة مرتبطــة بدائــرة
العمليــات املركزيــة ،كمــا اتخــذت الضابطــة اجلمركيــة تدابيــر عديــدة للتســريع يف حــل قضايــا البضاعــة املضبوطــة
وعــدم بقــاء البضاعــة لفتــرات طويلــة يف املســتودعات.
3.3بخصــوص التوصيتــن رقــم ( )3و( ،)4توجــد محاضــر جــرد تفصيليــة وســجالت لــدى الضابطــة اجلمركيــة ،هــذه
احملاضــر تعــد مــن قبــل وزارة املاليــة وحتمــل رقمـاً متسلسـ ً
ا ،وتتكــون مــن عــدة نســخ ،ومثبتــة بالرقــم علــى ســجالت
املديريــات أيضـاً حســب املنطقــة التــي ضبطــت فيهــا ،وتوجــد ســندات إدخــال وســندات إخــراج للبضاعــة ،ويتــم حجــز
بعــض البضاعــة املضبوطــة مثــل املــواد الغذائيــة لــدى التجــار أنفســهم مبوجــب كتــاب تعهــد بعــدم التصــرف بهــا
حتــت طائلــة املســؤولية القانونيــة ،ويتــم وســم كل بضاعــة مضبوطــة ومحجــوزة يف املســتودعات بصــورة عــن محضــر
الضبــط الــذي يبــن نــوع وكميــة البضاعــة املضبوطــة ومواصفاتهــا وحالتهــا.
4.4بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)5فــإن مهمــة الضابطــة اجلمركيــة هــي ضبــط البضاعــة املهربــة فقــط ،وفــور ضبطهــا،
تتــم إحالتهــا إلــى اجلهــات املختصــة مثــل وزارة املاليــة ووزارة االقتصــاد ،ومهمــة إتــاف البضاعــة املضبوطــة ليســت
مــن مســؤولية الضابطــة اجلمركيــة ،بــل مــن مســؤولية جلــان رســمية تشــكل حســب القانــون الــذي ينظــم عمليــة
اإلتــاف لــدى كل مــن اجلهــات احلكوميــة األخــرى املعنيــة ،فمثـ ً
ا ،حــن تكــون البضاعــة املضبوطــة املنــوي إتالفهــا
أدويــة ،تشــكل جلنــة إتــاف وفقـاً ملــا هــو متبــع يف وزارة الصحــة ،واألمــر ذاتــه ينطبــق علــى باقــي اجلهــات ،ويكــون يف
كل جلــان اإلتــاف عضــو مــن الضابطــة القضائيــة يشــارك يف عمليــة اإلتــاف ،ومت ذلــك بعــد مقارنــة البضاعــة التــي
ســتتلف مبحضــر الضبــط بعــد التأكــد مــن تطابــق املواصفــات حتــت إشــراف النيابــة العامــة وجهــاز الرقابــة الداخليــة
للجهــاز ،ويتــم إثبــات ذلــك مبحضــر توقــع عليــه اللجنــة املشــرفة علــى عمليــة اإلتــاف.
أمــا فيمــا يتعلــق ببيــع البضاعــة املضبوطــة يف مــزاد علنــي ،فهــذا األمــر مرتبــط بالقوانــن النافــذة التــي متنــح تلــك
الصالحيــة لــوزارة املاليــة (اجلمــارك) وليــس للضابطــة اجلمركيــة ،فمهمــة الضابطــة هــي فقــط ضبــط البضاعــة ومــن
ثــم إحالــة األمــر إلــى اجلهــات املختصــة مــن الدوائــر احلكوميــة األخــرى ليجــري التعامــل معهــا وفــق اإلجــراءات املتبعــة
لديهــا.
مدى التفاعل مع التوصيات

مستوى االستجابة
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 3 .3موضوع التحويالت الطبية يف مديرية اخلدمات الطبية العسكرية (األدوية)
تعريف باملديرية
اخلدمــات الطبيــة العســكرية هــي اجلهــة التــي تعنــى بتقــدمي الرعايــة الطبيــة والعالجيــة والدوائيــة ملنتســبي األجهــزة
األمنيــة الفلســطينية واملتقاعديــن العســكريني وعائالتهــم وذويهــم ،باإلضافــة إلــى نــزالء مراكــز اإلصــاح والتأهيــل.
وتقــدم اخلدمــات الطبيــة العســكرية الفلســطينية خدماتهــا مــن خــال مديرياتهــا ومستشــفياتها املنتشــرة يف محافظــات
فلســطني كافــة ،حيــث تقــدم خدمــات اإلســعاف والطــوارئ ،والفحوصــات املخبريــة ،والعــاج الطبيعــي ،وعــاج األســنان،
واألشــعة ،والطــب الوقائــي ،واألدويــة ،وعيــادات العظــام ،والقلــب ،واألطفــال ،والغــدد الصمــاء ،واألنــف واألذن واحلنجــرة،
والعيــون ،واملســالك البوليــة ،والباطنيــة والنســائية.
عمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف عــام  2019علــى رقابــة التحويــات الطبيــة يف مديريــة اخلدمــات الطبيــة
العســكرية ،وقــدم الديــوان التوصيــات التاليــة املتعلقــة باألدويــة:
1.1ضرورة العمل على أمتتة املستودع بشكل كامل وربطه مع الصيدليات يف احملافظات.
2.2ضــرورة التنســيق مــع وزارة الصحــة بشــأن ترســية العطــاءات يف موعدهــا وعــدم تأخيرهــا ملــا لــه مــن أثــر ســلبي علــى
صحــة املرضى.
 .3ضــرورة التنســيق الكامــل مــع وزيــر الداخليــة مــن أجــل إيقــاف االســتثناءات يف شــراء األدويــة وقيــام اخلدمــات
بتوفيرهــا مــن خــال العطــاءات.
 .4ضــرورة قيــام اخلدمــات الطبيــة العســكرية بتوفيــر مســتودع يراعــي شــروط حفــظ األدويــة ،واألخــذ بعــن االعتبــار
جميــع االشــتراطات واملواصفــات واملقاييــس لذلــك ،مــن حيــث املســاحة وأماكــن اســتالم وتســليم األدويــة ودرجــات
احلــرارة املناســبة لتخزيــن األدويــة.
 .5ضرورة قيام اخلدمات الطبية بإجراء جرد دوري للمخزون يف املستودعات.
 .6ضــرورة قيــام اخلدمــات الطبيــة العســكرية بالتنســيق مــع وزارة الصحــة ،لفحــص عينــات مــن األدويــة املــوردة لهــا،
والتأكــد مــن مــدى فعاليــة الــدواء ومــدى مطابقتــه للمواصفــات.
 .7ضــرورة العمــل علــى تشــكيل جلنــة مــن ذوي االختصــاص لدراســة وحتديــث قوائــم األدويــة يف اخلدمــات الطبيــة
العســكرية وحتديــد االحتياجــات الســنوية.
 .8ضــرورة قيــام اخلدمــات الطبيــة باإلتــاف املركــزي لألدويــة املنتهيــة الصالحيــة لتجنــب صرفهــا عــن طريــق اخلطــأ،
باإلضافــة إلــى أن إتالفهــا مركز ّيــاً مي ّكــن املســتودع مــن املعرفــة احلقيقيــة للكميــات املصروفــة يف تلــك املراكــز،
وبالتالــي يســاهم يف تقديــر أفضــل لالحتياجــات.
 .9ضــرورة عــدم صــرف األدويــة بشــكل مباشــر للمرضــى مــن املســتودع املركــزي يف اخلدمــات الطبيــة العســكرية،
والعمــل علــى حتويــل جميــع امللفــات املزمنــة املوجــودة يف املســتودع املركــزي إلــى العيــادات يف احملافظــات.
قــام الديــوان مبتابعــة التوصيــات الــواردة يف تقريــر شــراء وتخزيــن وصــرف األدويــة يف اخلدمــات الطبيــة العســكرية
عــن الســنة املاليــة  ،2016حيــث تبــن أنــه مت تنفيــذ توصيتــن ،وفيمــا يلــي عــرض ملــدى تنفيــذ توصيــات الديــوان ،وفقـاً
لتدقيقــات الديــوان التــي مت تزويــد الباحــث بنســخة منهــا مــن قبــل الديــوان.
لــم يتســنَ للباحــث احلصــول علــى أي معلومــات مــن مديريــة اخلدمــات الطبيــة العســكرية ،وبــررت عــدم تعاونهــا بحاجتهــا إلــى
موافقــة وزيــر الداخليــة علــى املقابلــة باعتبارهــا جهــة أمنيــة ،وأنــه تتوجــب مراســلة وزيــر الداخليــة لغايــة احلصــول علــى معلومــات
مــن اخلدمــات الطبيــة

1.1بخصوص التوصية رقم ( ،)1يتم العمل على اعتماد برنامج خاص باملستودعات (قيد اإلجراء).
 2.2بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)2ال توجــد سياســة واضحــة يف آليــة التنســيق مــع وزارة الصحــة بشــأن ترســية
العطــاءات يف موعدهــا وعــدم تأخيرهــا.
3.3بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)3لــم يتــم االلتــزام بقانــون الشــراء العــام فيمــا يتعلــق بإيقــاف االســتثناءات يف
شــراء األدويــة وقيــام اخلدمــات بتوفيرهــا مــن خــال العطــاءات.
4.4بخصوص التوصية رقم ( ،)4لم يتم العمل على توفير مستودع.
5.5بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)5ال يتــم إجــراء اجلــرد لعــدم توفــر كادر ،وجـ ٍـار العمــل علــى أن يكــون هنــاك
جــرد دوري.
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 6.6بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)6يتــم االعتمــاد علــى وزارة الصحــة يف فحــص عينــة األدويــة ،وال تقــوم
اخلدمــات الطبيــة بعمليــة فحــص لألدويــة املــوردة لهــا.
7.7بخصوص التوصية رقم ( ،)7مت تشكيل جلنة إلقرار السياسات الدوائية يف اخلدمات الطبية العسكرية.
8.8بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)8مت التنســيق مــع املديريــات وإتــاف األدويــة مركز ّيـاً ،علــى أن تتــم بعــد ذلــك
عمليــة اإلتــاف يف كل مديريــة علــى حــدة ،وبالتنســيق مــع جهــات االختصــاص .ومت تخفيــض عــدد امللفــات
املزمنــة يف املســتودع ،ويتــم الصــرف للموظفــن الذيــن يعملــون داخــل املقــر الرئيســي مــن املســتودع.

مستوى االستجابة
.4

ضعيفة

4مديرية اخلدمات الطبية العسكرية

لــم تقتصــر رقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى التحويــات الطبيــة (األدويــة) ،بل اتســعت لتشــمل جهــاز اخلدمات
الطبيــة كجهــاز ،وخــرج تقريــر الديــوان يف عــام  2018بالتوصيــات التالية:
1.1ضرورة وجود هيكل تنظيمي واضح يف اخلدمات الطبية ،يبني تسكني جميع املوظفني.
ـواز لســجل اللــوازم املركزيــة وإجــراء املطابقــات
2.2يجــب أن تقــوم اخلدمــات بفتــح ســجل للــوازم املعمــرة مـ ٍ
الدوريــة.
3.3يجــب أن تقــوم اخلدمــات بتوقيــع املوظفــن علــى العهــد التــي بحوزتهــم علــى منــوذج عهــد شــخصية وكذلــك
علــى عهــد الســيارات.
4.4يجــب ترتيــب وتنظيــم املخــازن واملســتودعات لضيــق املــكان وعــدم توفــر مســتودعات كافيــة ومناســبة ،كمــا
يجــب العمــل علــى توفــر وســائل احلمايــة واألمــان يف املســتودعات.
5.5ضــرورة وجــود ســجل للســيارات املعتمــدة علــى أنهــا ســيارات حركــة يف مديريــة اخلدمــات الطبيــة ،كمــا ال
يوجــد ســجل للحركــة.
تبني من خالل التدقيق الذي أجراه ديوان الرقابة املالية واإلدارية أن نتائج تنفيذ التوصيات كانت كما يلي:
ـواز لســجل اللــوازم املركزيــة يف دائــرة اللــوازم
1.1بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)1مت فتــح ســجل للــوازم املعمــرة مـ ٍ
العامــة ،ويتــم عمــل جــرد ومطابقــة.
2.2بخصوص التوصية رقم ( ،)2مت عمل ُعهد شخصية للمركبات واللوازم املعمرة.
3.3بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)3ال يوجــد مخصــص مالــي لتوفيــر مخــازن ومســتودعات ،وبالتالــي بقيــت
األمــور كمــا هــي.
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4.4بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)4مت عمــل هيــكل تنظيمــي للخدمــات الطبيــة العســكرية ومت اعتمــاده مــن قبــل
جلنــة الضبــاط ،ويتــم التســكني عليــه مــن قبــل جلنــة مت تشــكيلها.
5.5بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)5لــم يتــم األخــذ بالتوصيــة حــول وجــود ســجل للســيارات املعتمــدة علــى أنهــا
ســيارات حركــة يف املديريــة.

مستوى الاستجابة

متوسطة

 .5توصيات وتنفيذ تقرير اإلدارة املالية املركزية العسكرية
تعريف باإلدارة
تعتبــر اإلدارة املاليــة املركزيــة العســكرية مؤسســة عســكرية /أمنيــة تخضــع للقوانــن العســكرية وتعمــل مبوجبهــا ،وتعتبــر
مركــز املســؤولية املاليــة لكافــة األجهــزة والهيئــات األمنيــة ،وتتمثــل املهــام الرئيســية لــإدارة املاليــة املركزيــة بإعــداد
الرواتــب حســب النظــام املالــي املتبــع ،وتدقيــق النفقــات التشــغيلية والرأســمالية ،والرقابــة علــى جميــع املعامــات املاليــة
ومــدى مطابقتهــا للمعاييــر والشــروط الالزمــة مــن معامــات الصــرف والتســديد واإليــراد ،وإعــداد وتنفيــذ املوازنــات
لــإدارة املاليــة املركزيــة وألجهــزة وقــوات ومديريــات وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي ،وإدارة احلركــة النقديــة الســائلة
وغيــر الســائلة اخلاصــة بــوزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي ،وإعــداد اخلطــط والدراســات الدوريــة والطارئــة لتطويــر
اإلدارة املاليــة وموظفيهــا.
عمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف عــام  2019علــى مراجعــة أداء اإلدارة املاليــة املركزيـــة العســـكرية ،وخــرج
بالتوصيــات التاليــة:
1.1ضــرورة اعتمــاد موازنــات ســنوية خاصــة بــكل جهــاز ضمــن موازنــة اإلدارة املاليــة املركزيــة ،إذ يتــم اعتماد مخصصات
شــهرية مقــرة مــن قبــل وزيــر الداخلية.
ً
2.2ضــرورة املعاجلــة الصحيحــة لعمليــة تســجيل الســلف وإغالقهــا علــى برنامــج بيســان خالفـا للنظــام املعتمــد مــن وزارة
املاليــة ،حيــث يتــم تســجيل الســلف احملولــة لألجهــزة التابعــة لهــا يف حســابات املصاريــف ،ويتــم تســجيل االســتعاضة
يف نفــس احلســابات عنــد طلبهــا مــن قبــل اجلهــاز املعنــي ،كمــا يجــب إغــاق هــذه الســلف بطريقــة صحيحــة ،حيــث
يتــم إغــاق الســلف يف حســابات لــم تســجل بهــا ســلفة مســبقاً.
3.3ضــرورة إرفــاق بعــض معــززات الصــرف لعــدد مــن املعامــات املاليــة ،خاصــة بــدل احملروقــات ،باإلضافــة إلــى
معــززات صــرف بعــض املســاعدات.
4.4ضرورة إعداد تسويات بنكية حلساب البنك اخلاص بالفرع املالي يف اإلدارة املالية املركزية.
5.5ضرورة االلتزام بأحكام قانون اللوازم العامة فيما يتعلق بطرق الشراء يف عدد من عمليات الصرف.
بنــاء علــى تقييــم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،وبنــاء علــى مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع املستشــار القانونــي للدائــرة
املاليــة املركزيــة العســكرية ومديــر إدارة املدفوعــات يف الدائــرة ذاتهــا لفحــص مــدى اســتجابة دائــرة املاليــة املركزيــة
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العســكرية لتوصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة 13،كانــت النتيجــة كمــا يلــي:
1.1بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)1توجــد موازنــة ســنوية تشــمل بنــوداً تشــغيلية ورأســمالية ورواتــب ،موزعــة علــى األجهــزة
األمنيــة ،وتعتمــد مــن قبــل رئيــس الــوزراء الــذي يفــوض بــدوره مديــر عــام املاليــة العســكرية بصــرف النفقــات.
وتصــرف موازنــات األجهــزة األمنيــة وفــق نظــم «االســتيعاظات» ،أي أنهــا تقــوم يف بدايــة العــام بصــرف ســلفة
للجهــاز ،ثــم تباشــر بعــد ذلــك بالصــرف بنــاء علــى مــا تردهــا مــن عمليــات صــرف معــززة بالوثائــق واملســتندات مــن
قبــل األجهــزة األمنيــة.
2.2بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)2تتــم معاجلــة عمليــة تســجيل الســلف وإغالقهــا علــى برنامــج بيســان ،وهــو موجــود
لــدى وزارة املاليــة وليــس لــدى اإلدارة املاليــة املركزيــة ،فالســلف ال ميكــن إصدارهــا مــن النظــام إال عنــد توزيعهــا
علــى بنــود ،وأي تغييــر يجــب أن يتــم إدخالــه علــى برنامــج بيســان ،وهــذا خــارج صالحيــات اإلدارة املاليــة املركزيــة
العســكرية.
 3.3بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)3يتــم صــرف احملروقــات فقــط للمركبــات احلكوميــة املعتمــدة للدائــرة املاليــة املركزيــة
العســكرية واملعتمــدة مــن قبــل رئيــس اجلهــاز األمنــي ،وذلــك وفــق معاييــر أبرزهــا :وجــود مخصــص معتمــد للجهــاز،
وكشــف اعتمــاد املركبــات يشــمل نــوع الســيارة ورقمهــا ونــوع الوقــود املســتخدم ،وفاتــورة ضريبية واملســتندات املطلوبة
مثــل شــهادة خصــم املصــدر .أمــا املســاعدات ،فتصــرف بنــاء علــى قــرار رئيــس اجلهــاز بنــاء علــى معــززات تشــمل
(قرار الصرف وسند الصرف ووصل االستالم) وقسيمة الراتب.
4.4بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)4أكــد كل مــن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أنــه مت االلتــزام بإعــداد التســويات
البنكيــة.
5.5بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)5علــى خــاف مــا ذكــر يف مراجعــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة أنــه لــم يتــم االلتــزام
بأحــكام قانــون الشــراء العــام ،أكــدت اإلدارة املاليــة املركزيــة العســكرية للباحــث أن الصــرف يتــم علــى أســاس قانــون
الشــراء العــام ،خاصـ ًة ســقوف الشــراء ،وال ميكــن أن يتــم الصــرف مــن وزارة املاليــة إال بعــد موافقــة دائــرة الرقابــة
علــى املاليــة العســكرية يف وزارة املاليــة .أمــا فيمــا يتعلــق بالالئحــة االســتثنائية لألجهــزة األمنيــة املعتمــدة مــن قبــل
دولــة رئيــس الــوزراء ،فــا يــزال العمــل بهــا مســتم ّراً الســتحالة الصــرف دون العمــل مبوجبهــا ،لكنــه يجــري اآلن العمل
علــى اســتصدار نظــام مالــي جديــد خــاص باألجهــزة األمنيــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء ،وهــو كمــا يؤكــد املستشــار
القانونــي لــإدارة املاليــة العســكرية أنــه يف مراحلــه األخيــرة ،وســيكون بديـ ً
ا لالئحــة االســتثنائية لألجهــزة األمنيــة.

مستوى االستجابة

متوسطة

 13أجــرى الباحــث بتاريــخ  27أيلــول  2020مقابلــة مــع أ .عكرمــة مهنــا /املستشــار القانونــي للدائــرة املاليــة املركزيــة العســكرية وأ .أحمــد نــزال مديــر إدارة املدفوعــات يف الدائــرة
املاليــة العســكرية.
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 .6اإلدارة العامة ملراكز اإلصالح والتأهيل
تعريف باإلدارة
صــادق رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف  1998/5/28علــى قانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،حيــث أخضــع
قانــون رقــم ( )6لســنة 1998م بشــأن مراكــز اإلصــاح والتأهيــل «جميـــع الســـجون املركزيـــة للمديريــة العامــة ملراكــز
اإلصــاح والتأهيــل يف الشــرطة ،وألزمهـــا بـــأن تعمــل حتــت إشــراف وزيــر الداخليــة الــذي لــه صالحيــة إنشــاء وإلغــاء
14
مراكــز اإلصــاح والتأهيــل وحتديــد أماكنهــا».
عمل ديوان الرقابة املالية واإلدارية على رقابة أداء مراكز اإلصالح والتأهيل ،وخرج بالتوصيات التالية:
1.1ضــرورة العمــل علــى بنــاء مراكــز إصــاح وتأهيــل جديــدة ،واألخــذ بعــن االعتبــار أمــر الفصــل بــن النــزالء ،مــن
خــال تقليــل األعــداد داخــل الغــرف ،مــع مراعــاة املســاحات الواجــب توفرهــا لــكل نزيــل.
2.2ضــرورة العمــل علــى تأثيــث املراكــز اجلديــدة يف كل مــن نابلــس وجنــن ،واإلســراع يف بنــاء مركــز إصــاح وتأهيــل
مركــز نوبــا وتأثيثــه ،والــذي يتســع لـــ ( )500نزيــل.
3.3ضــرورة توقيــع اتفاقيــات تعــاون بــن مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ومراكــز التدريــب املهنــي التابعــة لــوزارة العمــل،
لالســتفادة مــن املدربــن يف تدريــب النــزالء علــى مهــن جديــدة وفــق رغبتهــم.
4.4العمــل علــى توفيــر طبيــب مقيــم وممــرض مقيــم داخــل كل مراكــز اإلصــاح والتأهيــل بالتنســيق مــع اخلدمــات
الطبيــة العســكرية.
5.5ضرورة االلتزام بطرق الشراء الواردة يف قانون الشراء العام ،وفقاً لألسقف املالية الواردة فيه.
6.6ضرورة شراء الدخان بطرق قانونية من خالل موردين معتمدين حسب النظام والقانون.
7.7ضــرورة قيــام إدارة مراكــز اإلصــاح والتأهيــل مبســاعدة النــزالء علــى تســويق منتجاتهــم ،مــن خــال عمــل معــارض
خاصــة بإنتــاج النــزالء ،للتعريــف بإنتــاج النــزالء ومســاعدتهم علــى بيــع منتجاتهــم.
8.8ضرورة العمل على توفير األدوية الالزمة التي يكثر الطلب عليها داخل صيدلية خاصة باملركز.
قــام الديــوان مبتابعــة التوصيــات الــواردة يف تقريــر مراكــز اإلصــاح والتأهيــل عــن عــام  ،2017ووفق ـ ًا ملعطيــات ديــوان
الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،واملعطيــات التــي مت احلصــول عليهــا خــال مقابلــة مديــر إدارة مراكــز اإلصــاح والتأهيــل
وعــدد مــن مســؤولي اإلدارة 15،تبــن مــا يلــي:
1.1بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)1مت تنفيــذ جزئــي للتوصيــة .لــم يتــم بنــاء مراكــز إصــاح جديــدة ،ولكــن مت احلصــول
علــى ثــاث غــرف مــن مقــر جهــاز األمــن الوطنــي لتوســيع مركــز إصــاح وتأهيــل طولكــرم ،ولكــن لــم يتــم جتهيزهــا
وتأهيلهــا ،حيــث يتــم إشــغالها أصــوالً ،ومت رفــع مشــروع بنــاء مركــز إصــاح يف منطقــة حيويــة ليشــمل ثــاث
محافظــات يف قلقيليــة ،ومــا زال املشــروع حتــت الدراســة عنــد اجلهــات املختصــة.
 2.2بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)2مت تأثيــث مراكــز إصــاح نابلــس وجنــن مبــا نســبته  ،٪60حيــث مت تنفيــذ  6عطــاءات
مــن أصــل  9عطــاءات التــي توقفــت بســبب جائحــة كورونــا ،فقــد مت مثـ ً
ا تنفيــذ عطــاءات اخلشــب واألســرة واملعــدات
الرياضيــة والتأهيــل باســتثناء ورش التجــارة واحلــدادة واملعــدات اإللكترونيــة .كمــا لــم يتــم تنفيــذ عطــاءات الســامة
األمنيــة والصحيــة .فيمــا توجــد خطــة تشــغيلية جاهــزة ملركــز إصــاح وتأهيــل نابلــس ،ويجــري إعــداد خطــة تشــغيلية
ملركــز إصــاح وتأهيــل جنــن ،ومت إيقــاف العمــل ببنــاء مركــز نوبــا لتوقــف الدعــم مــن اجلهــات املانحــة.
3.3بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)3مت توقيــع اتفاقيــة بــن مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ووزارة العمــل ،ونفــذ مــع الــوزارة
برنامــج تدريبــي علــى التمديــدات الكهربائيــة اســتهدف يف دورتــن منفصلتــن حوالــي ســبعة عشــر نزيـ ً
ا يف مركــز
إصــاح وتأهيــل أريحــا ،ولكــن اســتمرار تنفيــذ االتفاقيــة مــع وزارة العمــل واتفاقيــة أخــرى وقعــت مــع جامعــة
خضــوري يف طولكــرم توقــف لألســباب التاليــة :جائحــة كورونــا ،وافتقــار مراكــز اإلصــاح والتأهيــل إلــى املســاحة
الالزمــة مــن أجــل بنــاء املزيــد مــن الــورش ،وعــدم وجــود نظــام مالــي ينظــم عمــل الــورش التأهيليــة ،وعــدم وجــود
الئحــة تنفيذيــة لقانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل.
 14تقرير حول مراكز اإلصالح والتأهيل ،الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،سلسلة التقارير القانونية ( ،)27رام اهلل .2001
 15متــت بتاريــخ  28أيلــول  2020مقابلــة العميــد احلقوقــي مقــداد ســليمان /مديــر إدارة مراكــز اإلصــاح والتأهيــل وعــدد مــن مســؤولي اإلدارة حــول مــدى تنفيــذ إدارة مراكــز اإلصــاح
والتأهيــل لتوصيــات تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.
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4.4بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)4مت توفيــر طبيــب مقيــم يف بعــض مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،وهــي أريحــا ورام اهلل
ونابلــس ،ولــم يتــم توفيــر ذلــك يف بقيــة مراكــز اإلصــاح والتأهيــل رغــم طلــب الشــرطة ذلــك مــن اخلدمــات الطبيــة.
5.5بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)5مت حتويــل عمليــة الشــراء إلــى الدائــرة املاليــة يف جهــاز الشــرطة ،ويتــم حال ّيـاً تزويــد
نقــاط البيــع يف مراكــز اإلصــاح والتأهيــل (األكشــاك) بالبضاعــة برســم البيــع ،وبعــد بيعهــا ،تدفــع فواتيــر البضاعــة
للتجــار ،والربــح يحــول إلــى اخلزينــة العامــة.
6.6بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)6مت إيقــاف شــراء الدخــان العربــي يف مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،ويتــم حال ّيـاً تزويــد
الســجناء بدخــان كابيتــال ،ويتــم تخصيصــه عــن طريــق وزارة املاليــة.
7.7بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)7مت عمــل معرضــن خــال العامــن ( ،)2019-2018ومت خاللهمــا عــرض منتجــات
مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،وبيعهــا للــزوار يف رام اهلل وأريحــا .ويتطلــب إنشــاء معــارض للبيــع وجــود نظــام مالــي
ينظــم عمــل الــورش واملعــارض.
8.8بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)8يتــم شــراء جميــع األدويــة مــن قبــل ماليــة اإلدارة العامــة ملراكــز اإلصــاح والتأهيــل مــن
موازنــة الشــرطة يف حــال عــدم توفــر األدويــة لــدى اخلدمــات الطبيــة أو يف صيدليــات وزارة الصحــة ،حيــث يشــترط
لذلــك أن يكــون هنــاك تقريــر طبــي مختــوم مــن الطبيــب املختــص يف اخلدمــات الطبيــة العســكرية ،وأن تكــون هنــاك
فاتــورة ضريبيــة ،وأال يكــون الــدواء متوفــراً يف اخلدمــات الطبيــة أو الصحــة.

مستوى االستجابة

متوسطة

 .7هيئة القضاء العسكري
تعريف بالهيئة
هيئــة قضائيــة عســكرية مســتقلة ،تعنــى بتطبيــق القانــون بحــق مرتكبــي اجلرائــم مــن أفــراد قــوى األمــن الفلســطيني.
وتتكــون هــذه الهيئــة مــن :احملاكــم العســكرية ،والنيابــة العســكرية ،وتتبــع رئيــس هيئــة القضــاء العســكري إدار ّيـاً .ويتــرأس
النيابة العســكرية النائب العام العســكري ،الذي يتولى ،مبســاعدة أعضاء النيابة العســكرية ،تلقي الشــكاوى واإلخبارات
باجلرائــم الواقعــة مــن أفــراد قــوى األمــن الفلســطيني ،والتحقيــق فيهــا وفقـاً ألحــكام املادتــن ( )24 ،13مــن قانــون أصــول
احملاكمــات اجلزائيــة العســكري عــام  ،1979حيــث يســتطيع كل مواطــن فلســطيني أن يتقــدم بالشــكوى لــدى هيئــة القضــاء
العســكري مــن خــال مقــرات النيابــة العســكرية املوجــودة يف جميــع محافظــات الوطــن ،التــي تتولــى التحقيــق يف هــذه
16
اجلرائــم ومــن ثــم إحالتهــا إلــى احملكمــة العســكرية املختصــة إلنــزال حكــم القانــون فيهــا حتقيقـاً للعدالــة املنشــودة.
بــدأ عمــل القضــاء العســكري يف أعقــاب دخــول قــوات منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
 16ملزيد من املعلومات ،يرجى مراجعة املنشور على موقع وفا على الرابط التاليhttps://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20028 :
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عــام  .1994واســتند إلــى مجموعــة التشــريعات الثوريــة عــام  ،1979وإلــى مــا نصــت عليــه املــادة  101مــن القانــون
األساســي بــأن تنشــأ احملاكــم العســكرية بقوانــن خاصــة ،وليــس لهــذه احملاكــم أي اختصــاص أو واليــة خــارج نطــاق
الشــأن العســكري ،إلــى جانــب القضــاء النظامــي الــذي يطبــق أحــكام قانــون العقوبــات واألصــول األردنــي الســاري املفعــول
يف الضفــة الغربيــة ،وقانــون اجلــزاء الفلســطيني لعــام  ،1936الســاري املفعــول يف قطــاع غــزة قبــل عــام  ،1967حيــث
ظهــر النــزاع حــول مســألة االختصــاص بــن القضــاء العســكري والقضــاء النظامــي ،ثــم صــدر القانــون األساســي لعــام
 ،2003الــذي جــاء يف املــادة  101فقــرة ( )2منــه« :تنشــأ احملاكــم العســكرية بقوانــن خاصــة ،وليــس لهــذه احملاكــم أي
اختصــاص أو واليــة خــارج نطــاق الشــأن العســكري» .وقــد أصــدرت احملكمــة الدســتورية العليــا القــرار التفســيري رقــم
( )2018/2بتاريــخ  2018/9/12بشــأن الطبيعــة القانونيــة للشــرطة الفلســطينية ،ومفهــوم الشــأن العســكري لغايــات
حتديــد اختصــاص القضــاء العســكري ،واحملكمــة املختصــة مبحاكمــة عناصــر الشــرطة.
عمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف عــام  2016علــى رقابــة أداء جهــاز القضــاء العســكري ،وخــرج بالتوصيــات
التاليــة:
1.1ضــرورة تواصــل هيئــة القضــاء العســكري مــع مجلــس الــوزراء ملناقشــة واعتمــاد مشــروع القانــون اخلــاص بهــا
والتنســيب إلــى ســيادة الرئيــس العتمــاده نظــراً للحاجــة امللحــة لقانــون عصــري يســاهم يف حــل جميــع اإلشــكاليات
يف القضــاء العســكري ومعيقــات عملــه.
2.2ضــرورة العمــل علــى تفعيــل دور وحــدة الرقابــة الداخليــة (دائــرة األمــن) يف الهيئــة لتقــوم بتغطيــة كافــة نشــاطات
الهيئــة كركيــزة أساســية يف نظــام الرقابــة الداخليــة.
3.3ضرورة قيام الهيئة بإعداد املوازنة بناء على دراسة احتياجات فعلية لها واعتمادها حسب األصول.
4.4ضرورة عمل تسويات بنكية شهرية خاصة بالنفقات.
5.5ضــرورة حتديــد طبيعــة املســاعدات وســبب صرفهــا ،وضــرورة صــرف املســاعدات ضمــن املخصصــات الشــهرية
املرصــودة لهــا وعــدم جتاوزهــا.
6.6ضــرورة مســك دفاتــر أســتاذ أو ســجالت محاســبية خاصــة باإليــرادات ،وضــرورة عمــل مطابقــات شــهرية خاصــة
باإليــرادات بــن كشــف البنــك وحســاب اإليــرادات العــام اخلــاص بذلــك اإليــراد يف دفتــر األســتاذ العــام.
7.7ضــرورة أن يقــوم قســم النقليــات واحلركــة يف الهيئــة بتنظيــم ســجل للمركبــات احلكوميــة يتــم فيــه قيــد قــراءة العــداد
صبيحــة كل يــوم عمــل.
اســتناد ًا إلــى التدقيــق الــذي أجــراه ديــوان الرقابــة املاليــة والعســكرية ،فقــد كانــت نتائــج تنفيــذ التوصيــات كمــا
يلــي:
 1.1بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)1متــت مراســلة مجلــس الــوزراء بخصــوص القانــون ومت تنســيبه إلــى ســيادة الرئيــس
العتمــاده وإصــداره بقــرار بقانــون.
2.2بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)2مت تفعيــل عمــل وحــدة الرقابــة الداخليــة يف الهيئــة والتدقيــق علــى العديــد مــن الدوائــر
يف الهيئــة ،وحاجــة املوظــف يف الوحــدة إلــى تدريــب ،خصوصـاً يف الشــؤون املاليــة.
3.3بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)3مت إعــداد موازنــة خاصــة بهيئــة القضــاء العســكري ورفعهــا إلــى املاليــة املركزيــة
إلدراجهــا ضمــن املوازنــة اخلاصــة بهــا للعــام  2018واعتمادهــا حســب األصــول.
4.4بخصوص التوصية رقم ( ،)4مت عمل تسويات بنكية شهرية خاصة بالنفقات.
5.5بخصوص التوصية رقم ( ،)5لم يتم حتديد طبيعة وسبب صرف املساعدات.
6.6بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)6مت مســك دفاتــر محاســبية خاصــة باإليــرادات يف كل محكمــة ،ويتــم عمــل مطابقــات
مــع كشــف البنــك شــهر ّياً.
7.7بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)7مت اســتحداث ســجل خــاص لــكل مركبــة مــن مركبــات احلركــة ،ويتــم تســجيل قــراءة
العــداد صبيحــة كل يــوم وتســجيل جميــع احلــركات عليــه ،ولكــن لــم يتــم اعتمــاد احلــركات مــن قبــل املســؤول املباشــر
للموظفــن قبــل القيــام باملهمــة.
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8 .8موضوع مخالفات السير احملررة خالل العام 2015
تابــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف عــام  2016مخالفــات الســير احملــررة خــال العــام  ،2015يف تقريــر أصــدره
الديــوان حمــل التوصيــات التاليــة:
1.1ضرورة طباعة وإغالق املخالفات بشكل سنوي لكافة املديريات واملراكز والتأكد من إدخال احملرر منها.
2.2ضــرورة بنــاء نظــام إلكترونــي يكفــل متابعــة مخالفــات الســير احملولــة ملديريــات الشــرطة يف احملافظــات وفصــل
الصالحيــات والتأكــد مــن إدخــال البيانــات وحتديــد حالــة املخالفــة حســب سلســلة اإلجــراءات املتبعــة وتنقلهــا بــن
جهــات االختصــاص.
3.3ضــرورة عــدم إلغــاء أي مخالفــة دون وجــود معــززات مــن اجلهــات املختصــة ،وأن تكــون صالحيــة اإللغــاء للمحكمــة
فقــط.
4.4الدقة يف إدخال البيانات اخلاصة باملركبة من قبل شرطي املرور.
5.5ضــرورة التحقــق مــن املخالفــات غيــر املدخلــة واملوجــودة لــدى شــرطة الضواحــي فيمــا إذا كانــت غيــر محــررة أو
محــررة وغيــر مدخلــة.
6.6تفعيل نظام النقاط يف املخالفات املرورية حسب قانون املرور والالئحة التنفيذية له.
من خالل متابعة ديوان الرقابة املالية واإلدارية لتنفيذ التوصيات التي أعدت يف عام  ،2015تبني ما يلي:
1.1بخصوص التوصية رقم ( ،)1لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل اإلدارة العامة للمرور يف جهاز الشرطة.
2.2بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)2مت اعتمــاد العمــل بنظــام إلكترونــي جديــد يتــم مــن خاللــه التأكــد مــن صحــة املخالفــة
وتاريخها وتسلســلها.
3.3بخصــوص توصيــة رقــم ( ،)3لــم يتــم إلغــاء أي مخالفــة يف العــام  2017باســتثناء املخالفــات التــي مت حتريرهــا بشــكل
خاطــئ وعددهــا ال يتعــدى  20مخالفــة.
4.4بخصــوص توصيــة رقــم ( ،)4مت تكليــف مدخــل بيانــات ومدقــق يف كل إدارات املــرور يف احملافظــات للتأكــد مــن صحــة
البيانــات يف املخالفة.
5.5بخــصوص توصيــة رقــم ( ،)5مت عمــل جــرد جلميــع املخالفــات يف شــرطة الضواحــي وإدخــال كافــة املخالفــات علــى
النظــام اجلديــد.
6.6بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)6مت حتديــث نظــام النقــاط يف املخالفــات املروريــة ومت اعتمــاده مــن بدايــة العــام 2018
وجـ ٍـار العمــل علــى تطبيقــه خــال الفتــرة القصيــرة القادمــة.
واقع حالة االستجابة مع تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية
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9 .9جهاز االستخبارات العسكرية
تعريف باجلهاز
أنشــئ جهــاز االســتخبارات العســكرية بقــرار مــن الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات عــام  ،1994ويتلقــى مديــر االســتخبارات
العســكرية تعليماتــه مــن القائــد العــام مباشــرة (الرئيــس) بصفتــه مســاعداً لــه لشــؤون األمــن .ويختــص االســتخبارات
العســكرية الفلســطينية مبجموعــة مــن املهــام والواجبــات الداخليــة واخلارجيــة ،بهــدف احلفــاظ علــى مناعــة اجلبهــة
الداخليــة واملؤسســة األمنيــة والعســكرية .ويحتكــم اجلهــاز حال ّيـاً إلــى قــرار رقــم ( )34لســنة 2014م بشــأن منــح جهــاز
االســتخبارات العســكرية صفــة الضابطــة القضائيــة دون أن يحــدد هــذا القــرار بقانــون اختصاصــه ،واكتفــى مبنحــه
صفــة الضابطــة القضائيــة.
ومن اختصاصات اجلهاز:17
·رصد وتتبع كافة املعلومات واألنشطة الضارة بقوات األمن الوطني ومكافحتها.
·ضمان حماية قوى األمن الوطني الفلسطينية من أية أعمال جتسسية.
·املساهمة يف رصد وكشف األعمال اإلجرامية التي ترتكب داخل املنظومة األمنية أو ضدها.
·إجراء تقييم للمخاطر األمنية التي قد تهدد سير عمل القوى األمنية الفلسطينية.
·تخطيــط وتنظيــم ومراقبــة حمايــة أمــن املنشــآت واملعســكرات واملقــرات والقــوات واملــوارد املاديــة والبشــرية لقــوات
األمــن الوطنــي.
·إصدار التصاريح األمنية (األذونات واملوافقات) للعسكريني يف قوات األمن الوطني.
·كشــف وتعقــب ومنــع العمليــات االســتخباراتية وغيرهــا مــن األنشــطة الهدامــة ،وكشــف وتعقــب ومنــع اإلرهــاب الداخلــي
واإلرهــاب الدولــي والتطــرف وغيرها.
عمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف عــام  2018علــى متابعــة عمــل جهــاز االســتخبارات العســكري ،وخــرج بالتوصيــات
اجلوهريــة التاليــة:
ً
ً
1.1ضــرورة حفــظ ســندات الصــرف ونســخة مــن معــززات الصــرف اخلاصــة بالنفقــات ورق ّيـا أو إلكترون ّيـا يف اجلهــاز
17

ملزيد من املعلومات ،راجع الرابط التاليhttps://www.aljazeera.net :
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قبــل تســديدها للماليــة املركزيــة يف أرشــيف خــاص.
2.2ضرورة تنظيم سجل للوازم واألصول الثابتة واللوازم املوجودة يف اإلدارات ،باإلضافة إلى تنظيم سجل للوازم املعمرة.
3.3ضــرورة االلتــزام بقــرارات مجلــس الــوزراء فيمــا يتعلــق باســتخدام ســجل حركــة ملركبــات احلركــة يف اجلهــاز،
وأن يتــم حتريــك املركبــات بنــاء علــى أوامــر حركــة معتمــدة وموقعــة حســب األصــول ،وإثبــات عهــدة املركبــات يف
املديريــات علــى اجلهــة واســم املوظــف املســتخدم وعــدم حتميلهــا كعهــدة عامــة علــى املديريــة.
4.4ضــرورة تزويــد الديــوان بكشــف خــاص باملركبــات يبــن طبيعــة اســتخدامها واحملروقــات التــي يتــم صرفهــا شــهر ّياً
للموظفــن.
5.5ضــرورة قيــام جهــاز االســتخبارات العســكرية باإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة يف اجلهــاز وفتــح بــاب املنافســة علــى
مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن اجلميع.
6.6ضــرورة قيــام جهــاز االســتخبارات العســكرية بإبــاغ املوظفــن الذيــن جتــاوزت فتــرة االســتيداع مــدة ثــاث ســنوات
بالعــودة إلــى العمــل أو شــطبهم مــن ســجالت قــوى األمــن بقــوة القانــون.
7.7ضــرورة قيــام جهــاز االســتخبارات العســكرية بإنهــاء نــدب (فــرز) املوظفــن الذيــن جتــاوزت فتــرة ندبهــم (فرزهــم)
أكثــر مــن ثــاث ســنوات حســب قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن.
8.8ضــرورة التنســيق مــع هيئــة التنظيــم واإلدارة عنــد نــدب أي موظــف مــن اجلهــاز للعمــل كمرافــق واحلصــول علــى
أمــر إداري بذلــك.
9.9ضــرورة تصويــب الوضــع القانونــي للموظفــن الذيــن مت ندبهــم (فرزهــم) علــى مؤسســات غيــر حكوميــة (فصائــل
وجمعيــات).
لــم يخضــع تنفيــذ توصيــات جهــاز االســتخبارات حتــى هــذه اللحظــة لتقييــم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،ومتــت
مراســلة رئيــس اجلهــاز لتســهيل عمــل الباحــث ،ورغــم محاولــة االتصــال أكثــر مــن مــرة مــن قبــل الباحــث للحصــول علــى
معلومــات ،لكنــه لــم يتمكــن مــن احلصــول علــى معلومــات.
تعذر احلصول على معلومات لعدم تعاون اجلهاز

االستجابة

1010الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريني
ال توجــد معلومــات واضحــة حــول تاريــخ نشــأة الهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريني أو مهامهــا ،ومــا بحوزتنــا فقــط
قــرار رقــم ( )77لســنة  2009بشــأن تشــكيل اللجنــة اإلداريــة للهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريني الــذي شــمل أســماء
أعضــاء الهيئــة اإلداريــة للهيئــة 18،ومت فيــه اعتمــاد اللجنــة اإلداريــة للهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريني يف إطــار
(الدائــرة العســكرية) ملنظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد إضافــة ممثلــن عــن املتقاعديــن العســكريني إليهــا خــارج الوطــن،
وذلــك بقــرار مــن رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية ،ونــص القــرار بــأن تقــوم اللجنــة اإلداريــة للهيئــة
الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريني بتوحيــد النظــام الداخلــي واللوائــح اخلاصــة باملتقاعديــن العســكريني خــال عــام مــن
تاريخــه.
تابع ديوان الرقابة املالية واإلدارية عمل الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريني ،وهي هيئة تهدف إلى رعاية
املتقاعدين العسكريني ،وخرج بالتوصيات التالية:
ضــرورة تعيــن مدقــق حســابات قانونــي مــن قبــل املؤمتــر العــام لتدقيــق حســابات الهيئــة ،حيــث نصــت املــادة ()12الفقــرة ( )7علــى أن مــن صالحيــات املؤمتــر تعيــن مدقــق حســابات قانونــي.
ضــرورة قيــام املجلــس بعقــد اجتماعــات دوريــة ،والقيــام مبمارســة صالحياتــه الكاملــة حســب النظــام األساســيللهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن.
ضــرورة تفعيــل عمــل جلنــة الرقابــة العامــة ،وممارســتها ملهامهــا وصالحيتهــا الرقابيــة املوكلــة لهــا مــن النظــام 18تشــكيل اللجنــة اإلداريــة للهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريني يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن الســادة التاليــة أســماؤهم.1 :اللــواء املتقاعــد /صــاح شــديد.2 .
اللــواء املتقاعــد /عــاء حســني .3 .اللــواء املتقاعــد /قــدري أبــو بكــر .4 .اللــواء املتقاعــد /حســن إشــتيوي.5 .اللــواء املتقاعــد /أديــب حنايشــة .6 .اللــواء املتقاعــد /رمضــان البطــة.7 .
اللــواء املتقاعــد /زكريــا بعلوشــة .8 .اللــواء املتقاعــد /ســليم البردينــي .9 .اللــواء املتقاعــد /ربحــي عرفــات .10 .اللــواء املتقاعــد /ســالم دردونــة.
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األساســي للهيئــة الوطنيــة.
ضــرورة إجــراء انتخابــات جديــدة النتخــاب هيئــة إداريــة جديــدة أو اتخــاذ قــرار بتمديــد أعمــال الهيئــة اإلداريــة لســنةإضافيــة ،حســب نــص النظــام األساســي للهيئة.
لــم تقــم الهيئــة بإنشــاء أيــة مشــروعات أو نشــاطات أو فعاليــات حتقــق مــوارد وريعـاً للهيئــة ،وذلــك حســب مــا نصــتعليــه املــادة ( )35الفقــرة ( )3مــن مكونــات ماليــة الهيئــة «املــوارد التــي حتققهــا الهيئــة مــن املشــروعات التــي تقــوم
بهــا».
اكتفــت الهيئــة مبــا حتصــل عليــه مــن موازنــة تشــغيلية مــن وزارة املاليــة لتشــغيل مقرهــا الرئيســي ،ومــا حتصــل عليــهمــن رســوم انتســاب يف احملافظــات لتشــغيل فروعهــا التابعــة لهــا ،مــا أدى إلــى قصــور وعــدم القــدرة علــى تغطيــة
معظــم مصاريفهــا واحتياجاتهــا الســنوية ،إذ بالرجــوع إلــى اإليــرادات واملصاريــف ،يظهــر أن مبلــغ املصاريــف يفــوق
مبلــغ اإليــرادات يف أغلبيــة الفــروع ،ويترتــب علــى ذلــك عجــز يف تغطيــة املصاريــف.
ضــرورة االلتــزام بأحــكام النظــام املالــي الفلســطيني مــن حيــث صــرف وتصفيــة النفقــات وعمــل تســويات بنكيــةللحســابات يف الهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريني.
ضرورة االحتفاظ بصورة عن كافة املعززات املؤيدة لعمليات صرف النفقات التشغيلية اخلاصة بالهيئة الوطنية.ضــرورة إنشــاء قاعــدة بيانــات للمتقاعديــن العســكريني واملنتســبني ،وذلــك ملتابعتهــم والتواصــل معهــم مــن أجــلاالنتســاب ومعرفــة نســبة املنتســبني وغيــر املنتســبني يف الهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريني.
ضــرورة اســتخدام أوامــر وســجل حركــة ملتابعــة حركــة املركبــة املســتخدمة مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــنالعســكريني.
ضــرورة االلتــزام بقانــون الشــراء العــام فيمــا يتعلــق بتنظيــم ســجل للــوازم واألصــول الثابتــة املوجــودة يف الهيئــة،وتســجيل اللــوازم التــي بعهــدة املوظفــن ك ُعهــد شــخصية وتثبيتهــا علــى أســمائهم ،وتســجيل املشــتريات واللــوازم التــي
يتــم شــراؤها واســتالمها مبوجــب محضــر مــن جلنــة االســتالم وأن يتــم إدخالهــا وإخراجهــا مبوجــب ســندات إدخــال
وإخــراج.
لم يتم تقييم مدى تنفيذ توصيات من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،كما حاول الباحث احلصول على املعلومات
الالزمة من قبل رئيس الهيئة ،لكنه لم يتمكن من ذلك.
تعذر احلصول على معلومات لعدم تعاون اجلهاز

االستجابة

1111موضوع رواتب العسكريني يف دولة فلسطني /هيئة التنظيم واإلدارة وبيانات اإلدارة املالية املركزية
دقق ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف عام  2019رواتب العسكريني مقارنة ببيانات اإلدارة املالية املركزية ،وخرج
بالتوصيات التالية:
1.1أن يتم بشكل واضح وصريح حتديد عدد الترقيات التي سيتم أخذها يف املوازنة العامة لسنة مقبلة.
2.2تطبيــق قانــون اخلدمــة املدنيــة بشــأن صــرف العــاوة االجتماعيــة للموظفــن مبــا ال يتعــارض مــع قانــون اخلدمــة
يف قــوى األمــن رقــم ( )8لســنة  2005حلــن إصــدار الئحتــه التنفيذيــة.
3.3تصويــب االختالفــات يف قيــم الصــرف لبنــد عــاوة الــزوج عــن املبالــغ املعمــول بهــا جلميــع املوظفــن وهــي ()103
شــواقل شــهر ّياً مــع عــدم التســليم بصحتهــا.
4.4ضــرورة االلتــزام باقتطــاع قيمــة التأمــن الصحــي مــن رواتــب املوظفــن العســكريني حســب قــرار مجلــس الــوزراء
رقــم ( )113لســنة  2004بنظــام التأمــن الصحــي الفلســطيني بحــد أدنــى ال يقــل عــن  40شــيق ً
ال وحــد أعلــى ال
يزيــد علــى  75شــيق ً
ال ،واســتثناء املتقاعديــن مــن احلــد األدنــى.
5.5ضرورة تصويب أرقام الهويات للعسكريني بني املالية املركزية وهيئة التنظيم واإلدارة.
6.6ضرورة االلتزام بعدم التعيني دون بلوغ سن  18سنة.
7.7ضــرورة تصويــب الوضــع القانونــي للموظفــن الذيــن يتقاضــون رواتبهــم مــن موازنــة األجهــزة األمنيــة ،وهــم ليســوا
موظفــن فيهــا ،وهــم :املؤمتــر الشــعبي للقــدس ،واحلركــة العليــا يف قطــاع غــزة ،واملقــر العــام يف قطــاع غــزة ،واملقــر
العــام يف احملافظــات الشــمالية ،واملوظفــون مبســمى راتــب مقطــوع.
8.8تصويب بعض املسميات (رتب) ومعادلتها بالرتب التي مت ذكرها يف قانون اخلدمة يف قوى األمن.
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9.9ضــرورة تصويــب الفروقــات يف قيمــة الرواتــب احملتســبة مــن خــال املاليــة املركزيــة واملصروفــة مــن وزارة املاليــة
والرواتــب التــي وصلــت للبنــوك.
1010ضرورة تصويب كافة أرقام الهويات لكافة املوظفني.
تعذر احلصول على معلومات لعدم تعاون اجلهاز

االستجابة

 .12اللجنة األمنية املشتركة (االرتباط العسكري)
تعريف باجلهاز
تشــكلت اللجنــة األمنيــة املشــتركة (االرتبــاط العســكري) بنــاء علــى املالحــق األمنيــة التفــاق أوســلو املوقــع عــام 1993
بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية واحلكومــة اإلســرائيلية ،وأطلــق عليــه اســم اللجنــة األمنيــة املشــتركة ،وتتفــرع عنهــا
جلــان أمنيــة إقليميــة وأخــرى علــى مســتوى احملافظــات ،مهمتــه األساســية التنســيق حلركــة األجهــزة األمنيــة يف مختلــف
املناطــق لتطبيــق النظــام العــام ،ومعاجلــة االنتهــاكات اإلســرائيلية الواقعــة مــن قبــل اجليــش اإلســرائيلي واملســتوطنني،
وينطبــق علــى أعضــاء جهــاز االرتبــاط العســكري قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن.
عمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف عــام  2015علــى رقابــة أداء اللجنــة األمنيــة املشــتركة (االرتبــاط العســكري) وخــرج
بالتوصيــات التالية:
1.1ضــرورة العمــل علــى اعتمــاد الهيــكل التنظيمي والوصف الوظيفي من اجلهات ذات االختصاص حســب األصول.
2.2ضــرورة االلتــزام بإصــدار قــرار مــن رئيــس اجلهــاز بعمليــة نــدب أي ضابــط والتنســيق مــع هيئــة التنظيــم
واإلدارة ،إلــى جانــب االلتــزام باملــدة القانونيــة لعمليــة النــدب.
3.3ضرورة االلتزام مبخاطبة املوارد البشرية بدوام جميع العسكريني يف اجلهاز وإثبات دوامهم.
 4.4ضــرورة وجــود وحــدة رقابــة فاعلــة مــن حيــث التــزام الوحــدة بكافــة األعمــال املوكلــة لهــا ،مــن حيــث الرقابــة على
اإلدارات ،ومتابعــة ســير العمــل يف املقــر الرئيســي واملديريــات حســب القوانني واألنظمة واخلطــط والتعليمات.
5.5ضــرورة االلتــزام باألســقف املعتمــدة املنصــوص عليهــا يف الالئحــة املاليــة االســتثنائية (مــن واقــع التطبيــق
الفعلــي ال اإلقــرار بنفــاذ أحكامــه).
6.6ضــرورة االلتــزام بعمــل ســندات إدخــال وإرفاقهــا ضمــن معــززات النفقــات املتعلقــة ببنــد الضيافــة ،ومــواد ولــوازم
استهالكية.
7.7ضــرورة االلتــزام بعــدم صــرف أي نفقــات ،مبــا يف ذلــك مكافــآت املوظفــن إال بقــرار مــن رئيــس اجلهــاز الــذي
يتبــع إليــه املوظــف ،كونــه هــو املفــوض باإلنفــاق.
8.8ضــرورة إرفــاق كشــف عــن اســتهالك كل مركبــة مــن احملروقــات وتســديد املبلــغ الفعلــي لالســتهالك وليــس
املخصــص الشــهري.
اســتناد ًا إلــى التدقيــق الــذي أجــراه الباحــث علــى مــدى تنفيــذ اللجنــة األمنيــة املشــتركة (االرتبــاط العســكري) لتوصيــات
19
ديــوان الرقابــة املاليــة والعســكرية ،كانــت نتائــج تنفيــذ التوصيــات كمــا يلــي:
1.1بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)1لــم يتــم اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي والوصــف الوظيفــي مــن اجلهــات ذات
االختصــاص حســب األصــول ،علمــاً بــأن جهــاز االرتبــاط قــام برفــع الهيــكل التنظيمــي والوصــف الوظيفــي
إلقــراره وبــدء العمــل مبوجبــه.
2.2بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)2تتــم حال ّيـاً عمليــة نــدب أي ضابــط بقــرار مــن رئيــس اجلهــاز ،وبالتنســيق مــع هيئة
التنظيــم واإلدارة ،وفقـاً للمــدد القانونيــة لعمليــة النــدب املنصــوص عليهــا يف قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن.
3.3بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)3تتــم مخاطبــة املــوارد البشــرية بــدوام جميــع العســكريني يف االرتبــاط العســكري
 19متــت مقابلــة كل مــن العميــد محمــد عطيــوي /مديــر العمليــات والتخطيــط يف جهــاز االرتبــاط العســكري ،والعقيــد فــراس حمــد /مديــر املــوارد البشــرية ،والرائــد مــراد زواتيــة /مديــر
الدائــرة املاليــة ،بتاريــخ .25/10/2020
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وإثبــات دوامهــم مــن خــال كشــف دوام يف كل إدارة ،ويتــم تفريغــه علــى برنامــج دوام محوســب ،يتيــح اســتخراج
كشــوف أســبوعية وشــهرية وســنوية ،علمــاً أن دوام العســكريني يختلــف بطبيعتــه عــن دوام موظفــي اخلدمــة
املدنيــة.
4.4بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)4توجــد وحــدة رقابــة فاعلــة ،علــى رأســها عميــد ،تقــوم بكافــة األعمــال املوكلــة لهــا
مــن حيــث الرقابــة علــى اإلدارات ،وتتابــع ســير العمــل يف املقــر الرئيســي واملديريــات حســب القوانــن واألنظمــة
واخلطــط والتعليمــات ،وتصــدر تقاريــر دوريــة وتقاريــر حالــة.
5.5بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)5ضــرورة االلتــزام باألســقف املعتمــدة املنصــوص عليهــا يف الالئحــة املاليــة
ا ال يتــم تنفيــذ أي فاتــورة تفــوق قيمتهــا  350شــيق ً
االســتثنائية ،فمث ـ ً
ال غيــر مرفقــة بشــهادة خصــم مصــدر،
ويتــم إرفــاق ســندات إدخــال ،ومحاضــر ضبــط مــن جلنــة مشــتريات ،وصــورة هويــة موقعــة ،وتطبيــق الالئحــة
إجبــاري ،ألن العمــل يتــم وفــق نظــام االســتعاضة ،وال يتــم صــرف أيــة مبالــغ ماليــة إال إذا كانــت مطابقــة لالئحــة.
6.6بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)6يتــم االلتــزام بعمــل ســندات إدخــال وإرفاقهــا ضمــن معــززات النفقــات املتعلقــة
ببنــد الضيافــة -بوفيــه الــوزارة ،ومــواد ولــوازم اســتهالكية ،وال يتــم صــرف أي مبلــغ إال وفــق الالئحــة بعــد إرفــاق
كافــة املســتندات وفقـاً ملــا هــو مبــن أعــاه.
7.7بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)7ال يتــم صــرف أي نفقــات ،مبــا يف ذلــك مكافــآت املوظفــن ،إال بقــرار مــن رئيــس
اجلهــاز الــذي يتبــع إليــه املوظــف ،كونــه هــو املفــوض باإلنفــاق.
8.8بخصــوص التوصيــة رقــم ( ،)8يتــم إرفــاق كشــف عــن اســتهالك كل مركبــة مــن احملروقــات وتســديد املبلــغ الفعلــي
لالســتهالك وليــس املخصــص الشــهري ،فعمليــة الصــرف تتــم مــن خــال بطاقــة إلكترونيــة وليــس كوبونــات،
واملخصصــات التــي تصــرف هــي التــي تســتهلكها الســيارة ومــن ضمــن املخصــص احملــدد لهــا ،لكــن بصــورة
عامــة ،املخصصــات قليلــة لكنهــا مســقوفة وال يتــم جتاوزهــا.

االستجابة
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ثالث ًا :االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
1.1ازداد خــال الســنوات األربــع األخيــرة دور ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف الرقابــة علــى دور األجهــزة األمنيــة
الفلســطينية ،خاصــة ذات الطابــع املدنــي ،فقــد متــت خــال هــذه الفتــرة الرقابــة علــى عــدد مــن األجهــزة األمنيــة
واملديريــات ،مــن أبرزهــا :املديريــة العامــة للدفــاع املدنــي ،والضابطــة اجلمركيــة ،والتحويــات الطبيــة يف مديريــة
اخلدمــات الطبيــة العســكرية ،واخلدمــات الطبيــة العســكرية ،والدائــرة املاليــة املركزيــة العســكرية ،واإلدارة
العامــة ملراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،وهيئــة القضــاء العســكري ،واإلدارة العامــة لشــرطة املــرور ،واخلدمــات الطبيــة
العســكرية ،وجهــاز االســتخبارات العســكرية ،والهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريني ،وهيئــة التنظيــم واإلدارة،
وجهــاز االرتبــاط العســكري.
ـال يف تنفيــذ توصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة
2.2اتســمت بعــض األجهــزة واإلدارات األمنيــة الفلســطينية بتجــاوب عـ ٍ
واإلداريــة ،مثــل الضابطــة اجلمركيــة ومديريــة الدفــاع املدنــي ومديريــة مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،وهيئــة القضــاء
العســكري ،ودائــرة املــرور يف مديريــة الشــرطة.
3.3اتســم جتــاوب بعــض األجهــزة األمنيــة بدرجــة متوســطة أو قليلــة يف تنفيــذ توصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة،
مثــل دائــرة اخلدمــات الطبيــة والتحويــات الطبيــة فيهــا.
4.4مــن الصعــب تقييــم أداء بعــض األجهــزة واملديريــات التــي خضعــت لتقييــم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لعــدم
تدقيــق الديــوان ملــدى تنفيذهــا لتوصياتــه ،وعــدم متكــن الباحــث مــن مقابلتهــا رغــم إرســال كتــب رســمية لهــا لتســهيل
عمــل الباحــث ،وهــي اخلدمــات الطبيــة العســكرية ،وجهــاز االســتخبارات العســكرية ،والهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن
العســكريني ،ورواتــب العســكريني يف دولــة فلســطني /هيئــة التنظيــم واإلدارة ،وبيانــات اإلدارة املاليــة املركزيــة.
5.5بعــض التوصيــات املتعلقــة بهــذه األجهــزة والدوائــر يعــود تنفيذهــا إلــى جهــات أخــرى غيرهــا ،كتلــك التوصيــات
املتعلقــة بإنشــاء مقــار أو إقــرار تشــريعات أو توصيــات يرتبــط تنفيذهــا بــوزارات حكوميــة خــارج ســلطة الدائــرة أو
اجلهــاز.
6.6ال يقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية بنشر هذه التقارير وتوصياتها على املأل ليتاح للجمهور االطالع عليها.
التوصيات
1.1ضــرورة أن يتــم نشــر كافــة التقاريــر املتعلقــة بالرقابــة علــى أجهــزة األمــن علــى موقــع ديــوان الرقابــة املاليــة
واإلداريــة ليتــاح للجمهــور االطــاع علــى مــدى تنفيــذ األجهــزة للتوصيــات.
2.2ضــرورة أن تكــون التوصيــات الصــادرة عــن الديــوان محــددة للجهــة التــي يطلــب منهــا تنفيــذ هــذه التوصيــات،
فتنفيــذ بعــض التوصيــات منــوط بجهــات أخــرى غيــر اجلهــة التــي شــملها التقريــر.
3.3ضــرورة أن تتســع الرقابــة علــى أداء األجهــزة األمنيــة لتشــمل األجهــزة ذات الطبيعــة األمنيــة احلساســة ،مثــل
جهــاز املخابــرات العامــة ،واألمــن الوقائــي ،واألمــن الوطنــي.
4.4ضــرورة متابعــة تنفيــذ التوصيــات ونشــر فصــل مســتقل يف التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة
يتعلــق مبــدى تنفيــذ األجهــزة األمنيــة لتوصيــات ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.
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املصادر واملراجع
التشريعات
 .1قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة .2004
 .2قرار رقم ( )77لسنة  2009بشأن تشكيل اللجنة اإلدارية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريني.
 .3قانون الدفاع املدني الفلسطيني رقم « »3لسنة .1998
 .4قرار بقانون رقم ( )2لسنة  2016بشأن الضابطة اجلمركية.
.5قانون رقم ( )6لسنة  1998بشأن مراكز اإلصالح والتأهيل.
.6قرار رقم ( )34لسنة  2014بشأن منح جهاز االستخبارات العسكرية صفة الضابطة القضائية.
الدراسات والتقارير
 .1دراسة ملركز جنيف للدميقراطية والرقابة على القوات املسلحة بعنوان «الرقابة والتوجيه :أهمية الرقابة
البرملانية على قطاع األمن».
 .2تقرير حول مراكز اإلصالح والتأهيل ،الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان ،سلسلة التقارير القانونية (،)27
رام اهلل .2001
 .3التوصيات الصادرة عن التقارير التي أصدرها ديوان الرقابة املالية واإلدارية عن أداء األجهزة األمنية
(غير منشورة).
املقابالت
 .1مقابلة اللواء الركن يوسف نصار مدير عام مديرية الدفاع املدني.
 .2مقابلة العقيد خميس رزق مدير إدارة األمن واحلماية يف مديرية الدفاع املدني.
 .3مقابلة اللواء إياد بركات رئيس جهاز الضابطة اجلمركية.
 .4مقابلة أ .مأمون العبد املستشار القانوني جلهاز الضابطة اجلمركية.
 .5مقابلة أ .عكرمة مهنا /املستشار القانوني للدائرة املالية املركزية العسكرية.
 .6مقابلة أ .أحمد نزال مدير إدارة املدفوعات يف الدائرة املالية العسكرية.
 .7مقابلة العميد احلقوقي مقداد سليمان /مدير إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل وعدد من مسؤولي اإلدارة.
 .8مقابلــة العميــد محمــد عطيــوي /مديــر العمليــات والتخطيــط يف جهــاز االرتبــاط العســكري ،والعقيــد فــراس
حمــد /مديــر املــوارد البشــرية ،والرائــد مــراد زواتيــة /مديــر الدائــرة املاليــة.
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