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ــع مخاطــر ومناعــة قطــاع  ــاً لواق ــاً دورّي ــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني توصيف ــل مقي ميث
األمــن مــن الفســاد. شــمل املقيــاس ثمانــني مؤشــراً مت انتقاؤهــا لقدرتهــا علــى قيــاس مناعــة قطــاع 
األمــن يف فلســطني للوقايــة مــن الفســاد. ويقــدم التحليــل املرافــق لنتائــج املؤشــرات شــرحاً حــول أبــرز 
االســتخالصات )نقــاط القــوة والضعــف واحملــددات واملعوقــات(، ومــن ثــم يتــم اســتخالص التوصيــات، 
حيــث تســاهم مــع أدوات ووســائل أخــرى يف مســاعدة اإلدارة العامــة يف الدولــة لتبنــي مبــادرات 

ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد. ــة لتعزي وحتديــد األولويــات يف اإلســتراتيجيات الوطني

ــة مــن الفســاد  ــة للوقاي ــى وضــع خطــط واقعي ــاس ملســاعدة املؤسســات العامــة عل يهــدف هــذا املقي
واســتثمار املــوارد املتاحــة بشــكل فّعــال، وحتســني ورفــع مســتوى األداء للمؤسســات األمنيــة، وحتديــد 
عوامــل اخلطــر والعــالج وحوكمــة مؤسســات قطــاع األمــن، فقطــاع األمــن مــن أهــم القطاعــات العامــة 
يف الدولــة الــذي يحتــاج إلــى النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف أعمالــه، نظــراً ألهميــة الــدور املنــوط 

بــه، ونظــراً النفــراده باســتخدام وســائل العنــف الشــرعي »الســالح«.  

ــق هــذا املؤشــر مــن أن مســؤولية مكافحــة الفســاد ومنــع وقوعــه وتفشــيه مــن األهميــة والثقــل  ينطل
مبــا يقضــي بضــرورة تضافــر جهــود اجلميــع، مواطنــني ومؤسســات، فضــاًل عــن اســتحالة مكافحتــه 
دون إقــرار اإلســتراتيجيات واخلطــط الالزمــة وتفعيــل البنيــة التشــريعية والقانونيــة الناظمــة لعمــل 
احلكومــة واملؤسســات واألفــراد، وتعزيــز دور وقــدرات كل مكونــات العمــل الرقابــي، ومالحقــة مرتكبــي 
جرائــم الفســاد ومعاقبتهــم، األمــر الــذي يتطلــب وضــع آليــات وأدوات وقائيــة قــادرة علــى فحــص 
مســبق للقطاعــات واملجــاالت املختلفــة إلدارة مخاطــر الفســاد ومنــع التهديــدات الداخليــة واخلارجيــة 
ــك، يشــكل  ــع للفســاد، وبشــكل خــاص يف قطــاع األمــن. وبذل ــى نظــام نزاهــة مان بهــدف الوصــول إل
»مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني« محاولــة إليجــاد تعبيــر رقمــي عــن مــدى مناعــة نظــام 

النزاهــة يف قطــاع األمــن.

نتائج املقياس للقراءة الثانية
توجــد للمقيــاس قيمــة رقميــة رئيســية واحــدة تعبــر عــن فعاليــة نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن للفتــرة 
قيــد البحــث. بيــد أن لــه أيضــاً ثمانــني مؤشــراً بثمانــني رقمــاً، يعبــر كل منهــا عــن وضــع كل مؤشــر 
علــى حــدة. كمــا مت اعتمــاد مقاييــس فرعيــة تســاهم يف فهــم أوســع لنظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن 

مبجاالتــه وقطاعاتــه وأركانــه.

ــى  ــي تغطــي 2020/1/1-2020/12/31 عل ــرة الت ــن1 يف الفت ــاس النزاهــة يف قطــاع األم حصــل مقي
ــن أصــل 100  ــة م ــد يســتغلها الفاســدون )55 عالم ــي ق ــث املخاطــر الت »تصنيــف متوســط« مــن حي
عالمــة(، وهــذه العالمــة تــدل علــى أن نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني مــا زال مقلقــاً نتيجــة 
ملجموعــة مــن املتغيــرات التــي اســتمرت بالتأثيــر ســلباً علــى أعمالــه خــالل العــام 2020، وبشــكل عــام 

مــا زال متوســطاً.

تظهــر النتائــج التفصيليــة للمؤشــرات الثمانــني يف املقيــاس تفاوتــاً كبيــراً يف العالمــات التــي حصلــت 
ــى  ــة )100(، وهــي أعل ــى عالم ــان وعشــرون مؤشــراً عل ــي حــني حصــل اثن ــا كل املؤشــرات. فف عليه
عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا مؤشــر، فــإن ثمانيــة عشــر مؤشــراً حصلــت علــى عالمــة صفــر، وهــي 
أدنــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا مؤشــر. كمــا أن 44 مؤشــراً )أي 55 % مــن مجمــل املؤشــرات( 
مــن املؤشــرات الثمانــني حــازت علــى عالمــة ضمــن تصنيفــات )حــرج أو منخفــض جــّداً أو منخفــض، 
أي علــى عالمــة 50 فأقــل(. يف املقابــل، حصــل 36 مؤشــراً )أي 45 % مــن مجمــل املؤشــرات( علــى 

عالمــات ضمــن تصنيفــي )متقــدم ومتقــدم جــّداً(. 

ــة، وال تشــمل مؤسســات  ــة الغربي ــر مؤسســات الســلطة الفلســطينية يف الضف ــات هــذا التقري ــا لغاي ــي مت جمعه ــرايف للمعلومــات الت 1  يغطــي اإلطــار اجلغ
الســلطة يف قطــاع غــزة.
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عالمات املقياس ومجاالته دون مؤشرات البيئة اخلارجية 
تظهــر العالمــة الكليــة ملقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن عنــد عــدم احتســاب نتائــج املؤشــرات املتعلقــة بالبيئــة اخلارجيــة 
)املؤشــرات املتعلقــة برقابــة املجلــس التشــريعي علــى قطــاع األمــن، وإقــرار املوازنــة العامــة واملعلومــات اخلاصــة بهــا(، 
التــي هــي ليســت مــن عمــل األجهــزة األمنيــة، بقــدر مــا هــي ضامــن لســالمة نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن، ارتفاعــاً 
مبقــدار 9 درجــات. ففــي الوقــت الــذي حصــل مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن علــى 55 عالمــة مــن 100 عالمــة عنــد 
احتســاب عالمــات الثمانــني مؤشــراً، حصــل ذات املقيــاس دون نتائــج املؤشــرات املتعلقــة بغيــاب دور املجلــس التشــريعي 

وضعــف شــفافية املوازنــة العامــة علــى عالمــة 64 مــن 100 عالمــة، أي بفــارق تســع نقــاط.

مــن الواضــح أن غيــاب املجلــس التشــريعي بعــدم إجــراء االنتخابــات العامــة، وضعــف قاعــدة البيانــات املتعلقــة باملوازنــة 
العامــة والبيانــات التفصيليــة اخلاصــة باملؤسســات والهيئــات واملشــتريات األمنيــة علــى موقــع وزارة املاليــة املرتبطــة 

ــرا علــى عالمــة مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن. مبــدى شــفافية عمــل احلكومــة بشــكل عــام، أّث

مقارنات القراءتني األولى والثانية

انخفضــت العالمــة الكليــة للمقيــاس يف القــراءة الثانيــة التــي تغطــي العــام 2020 مقارنــة بالقــراءة األولــى التــي تغطــي 
العــام 2018 مبقــدار نقطــة واحــدة )55 مقابــل 56(، مــا يــدل علــى تراجــع عمليــة تعزيــز النزاهــة يف قطــاع األمــن 

ــف متوســط. ــي ضمــن تصني ــى التوال ــي عل ــام الثان ــاس للع ــت عالمــة املقي الفلســطيني، فيمــا بقي
بيان عالمات املقياس يف القراءتني

 كمــا أظهــرت نتائــج القــراءة الثانيــة للتقريــر حصــول ارتفــاع يف متوســط عالمــة كل مــن املجــاالت التاليــة: )اإلرادة 
السياســية، واملشــتريات والعطــاءات(، فيمــا حصــل انخفــاض يف متوســط عالمــة كل مــن املجــاالت التاليــة: )موازنــة قطــاع 

األمــن، والتعيــني وســلوك العاملــني، ومراقبــة األجهــزة االســتخبارية(.
مقارنة متوسط عالمات املقاييس الفرعية ملجاالت النزاهة يف قطاع األمن 

مجاالتالرقم
متوسط عالمة كل 
مجال يف القراءة 

األولى

متوسط عالمة كل 
مجال يف القراءة 

الثانية
3739اإلرادة السياسية1.
4534موازنة قطاع األمن2.
7580املشتريات والعطاءات3.
7267التعيني وسلوك العاملني4.
3735مراقبة األجهزة االستخبارية5.

5655املجموع

تظهــر نتائــج القــراءة الثانيــة حســب املقاييــس الفرعيــة لقطاعــي التشــريعات واملمارســات حصــول قطــاع التشــريعات علــى 
»تصنيــف متقــدم جــّداً«، وهــو نفــس تصنيــف القــراءة األولــى. باملقابــل، حصــل تصنيــف قطــاع املمارســات علــى »تصنيــف 

منخفــض« كمــا يف القــراءة األولــى أيضــاً. 
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مقارنة متوسط عالمات املقياس حسب قطاعي التشريعات واملمارسات

لــم تتغيــر تصنيفــات نتائــج املقاييــس الفرعيــة ألركان النزاهــة يف القــراءة مقارنــة بالقــراءة األولــى. 
يف املقابــل، انخفضــت عالمــة ركــن الشــفافية مبقــدار 12 نقطــة، فيمــا ارتفعــت عالمــة ركــن 
املســاءلة يف القــراءة الثانيــة مبقــدار أربــع نقــاط مقارنــة بالقــراءة الســابقة، وكذلــك ارتفعــت عالمــة 

ركــن النزاهــة مبقــدار 3 نقــاط.
مقارنة متوسط عالمات املقياس حسب أركان النزاهة يف القراءتني

ي
يذ

نف
الت

ص 
لخ

لم
ا



9مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني

إن أبــرز املؤثــرات الســلبية علــى نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن يف هــذه الفتــرة: )1( اســتمرار تعطيــل عمــل املجلــس 
التشــريعي شــّل الرقابــة البرملانيــة مبــا فيهــا الرقابــة علــى أجهــزة األمــن ومناقشــة السياســات األمنيــة، واملصادقــة 
علــى املوازنــة العامــة مبــا فيهــا موازنــة قطــاع األمــن والرقابــة علــى صــرف املــال العــام. )2( عــدم وجــود جلنــة مســتقلة 
متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا )برملانيــة أو حكوميــة(. )3( اســتمرار 
عــدم إقــرار تشــريع وممارســة حــق الوصــول للمعلومــات العامــة والوصــول إليهــا بيســر وســهولة أو التعــاون للحصــول 
عليهــا. )4( ضعــف إجــراء مشــاورات منتظمــة مــع اجلمهــور حــول سياســة قطــاع األمــن واإلســتراتيجية األمنيــة. )5( عــدم 
مراجعــة أو دراســة بيئــة التحديــات أو املخاطــر التــي تتيــح الفســاد يف قطــاع األمــن، وعــدم إجــراء التقييمــات ملخاطــر 
الفســاد بشــكل دوري. )6( ضعــف انعــكاس سياســة دائمــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف خطــة عمــل قطــاع 
األمــن. )7( قلــة التفاصيــل واملعلومــات عــن مراحــل إعــداد موازنــة قطــاع األمــن قبــل إقرارهــا، وضعــف توفــر املعلومــات 
التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن يف الوقــت املناســب وأثنــاء تنفيذهــا. 
ــام احلكومــة  ــة املعلومــات. )9( عــدم قي )8( عــدم وجــود نظــام لتصنيــف املعلومــات ينســجم مــع القانــون لضمــان حماي

بنشــر قانــون املوازنــة لعــام 2019، ونشــر قانــون املوازنــة العامــة دون تفاصيــل تتعلــق بقطــاع األمــن 2020.

يف املقابــل، فــإن أبــرز املؤشــرات اإليجابيــة علــى نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن: )1( وجــود مدونــة قواعــد الســلوك، ويتــم 
ــط  ــدورة تخطي ــة واضحــة ل ــة. )2( وجــود عملي ــن وهــي متاحــة للعام ــراد األم ــى أف ــة قواعــد الســلوك عل ــم مدون تعمي
ــب  ــة مســتقلة. )3( التشــريعات املختصــة باملشــتريات توجــه املســؤولني لتجن ــط املوازن ــر لتخطي ــة، وتوجــد دوائ للموازن
ــرارات  ــات العطــاء، أو املشــاركون يف ق ــم مواصف ــون بتصمي ــا املســؤولون املعني ــة بالفســاد، ويخضــع له ــا املتعلق القضاي
مجالــس املناقصــات. )4( تطبــق التشــريعات املتعلقــة باملشــتريات يف قطــاع األمــن بفعاليــة مقبولــة، وجهــاز الرقابــة علــى 
املشــتريات يف قطــاع األمــن مســتقل. )5( وجــود آليــات رســمية تســمح للشــركات بتقــدمي اعتراضــات أو شــكاوى حــول مــا 
تشــهده مــن ممارســات ســيئة يف عمليــة الشــراء. )6( يتــم اتخــاذ إجــراء جتــاه جميــع انتهــاكات العقــود املبرمــة مــع املورديــن 

علــى نحــو كاٍف، والعقوبــات الــواردة يف القانــون واضحــة بشــأن معاقبــة أي مــورد ارتكــب فعــل فســاد.
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االستنتاجات والتوصيات 

االستخالصات
تظهــر نتائــج مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن )مــدى مناعــة نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن، أي حالــة 
الوقايــة مــن مخاطــر الفســاد، مبــا يشــمل مجموعــة القيــم التــي يلتــزم بهــا املســؤولون ملكافحــة الفســاد 
واحلفــاظ علــى املــال العــام، ومــدى احتــرام أســس ومبــادئ الشــفافية يف أعمالهــم، باإلضافــة إلــى مــدى 
ــر مناعــة  ــي حتــد مــن توفي ــد مــن الفجــوات الت ــم(، ووجــود العدي ــة أنظمــة املســاءلة عــن أعماله فعالي

لقطــاع األمــن، حيــث يظهــر املقيــاس:

أواًل: استخالصات عامة  
حــاز مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن علــى »تصنيــف متوســط«، مــا يشــير إلــى أن مخاطــر »أو . 1

ــاج إلــى  ــة، وأن نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن جنينــي، ويحت فــرص« الفســاد مــا زالــت محتمل
املزيــد مــن اخلطــوات الســتكمال شــروط متطلبــات بنــاء نظــام النزاهــة الفعــال يف هــذا القطــاع. 

أوضحــت نتائــج املقيــاس أن اإلشــكال والتحــدي األساســي أمــام نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن . 2
الفلســطيني يظهــر يف املمارســات، التــي حــازت علــى »تصنيــف منخفــض«، أكثــر مــن التحــدي 

»التشــريعات« بســبب نقــص أو ضعــف التشــريعات، التــي حــازت علــى »تصنيــف متقــدم«. 
أمــا فيمــا يتعلــق مبجــاالت املقيــاس، فقــد اتضــح أن التحــدي األكبــر يتمثــل يف ثالثــة مجــاالت: . 3

األول ضعــف أدوات الرقابــة علــى األجهــزة االســتخبارية، والثانــي ضعــف اإلرادة السياســية، 
وباألســاس بشــلل املجلــس التشــريعي الــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى العالمــات التــي حصــل عليهــا 
مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن، والثالــث يف موازنــة قطــاع األمــن، ففــي الوقــت الــذي حصلــت 
ــى  ــف متقــدم جــّداً«، حصــل مجــال املمارســات عل ــى »تصني ــى أعل ــه عالمــة التشــريعات عل في
»تصنيــف منخفــض جــّداً«، وذلــك بســبب عــدم قيــام وزارة املاليــة بنشــر املوازنــة خــالل العامــني 
2019-2020. يف املقابــل، فــإن مجالــي »املشــتريات والعطــاءات« و«التعيــني وســلوك العاملــني« 
ــة مختصــة  ــات حكومي ــن جه ــة م ــات مراقب ــات وتقني ــر آلي ــدم«، لتوف ــف متق ــى »تصني حــازا عل

وداخليــة، وتوفــر إرادة لــدى املؤسســة األمنيــة لتحســني أداء العاملــني.   
ــاك نقصــاً . 4 ــرة بشــكل عــام، إال أن هن ــر أن التشــريعات متوف ــاس أظه ــى الرغــم مــن أن املقي عل

واضحــاً يف التشــريعات، مبــا يشــمل اللوائــح الناظمــة للرقابــة علــى أجهــزة االســتخبارات لغيــاب 
آليــات واضحــة للنظــر يف مالءمــة املرشــحني لرئاســة األجهــزة األمنيــة، ونقصــاً يف التشــريعات 
املتعلقــة بتعزيــز الشــفافية لعــدم إصــدار قانــون احلــق يف الوصــول للمعلومــات، ونظــام حكومــي 
لتصنيــف الوثائــق اللذيــن يحــددان آليــات التعامــل مــع املعلومــات والوثائــق األمنيــة واحلكومــة 

واملــدة الزمنيــة املصــرح بهــا لإلعــالن عنهــا. 
ــن . 5 ــن الشــفافية يف قطــاع األم ــة برك ــا املؤشــرات املتعلق ــت عليه ــي حصل ــات الت تشــير التصنيف

إلــى أنهــا األضعــف مــن بــني أركان نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن الثالثــة، حيــث حصلــت علــى 
تصنيــف منخفــض مقارنــة بركنــي املســاءلة والنزاهــة اللذيــن حصــال علــى »تصنيــف متوســط«. 

ثانيًا: استنتاجات تفصيلية
ضعــف بعــض التشــريعات الفلســطينية يف حتصــني نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني . 1

كحــق احلصــول علــى املعلومــات.

أبــرزت نتائــج مقيــاس النزاهــة الفلســطيني ضعــف دور »املؤسســات الرقابيــة« لتوقــف عمــل . 2
املجلــس التشــريعي بســبب االنقســام، مــا حــدَّ مــن الرقابــة البرملانيــة علــى قطــاع األمــن ومــا أثــر 
ــن املســاءلة. فقــد  ــى قطــاع املمارســات ورك ــى مجــال اإلرادة السياســية، وعل بشــكل واضــح عل
حصلــت تســعة مؤشــرات علــى »تصنيــف حــرج« نتيجــة تعطــل عمــل املجلــس، مــن أحــد عشــر 
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مؤشــراً تتعلــق باختصاصــات وصالحيــات عمــل املجلــس التشــريعي الرقابيــة علــى قطــاع األمــن، وهــي »املؤشــرات 
التســعة« تشــكل حوالــي 11 % مــن وزن العالمــة الكليــة للمقيــاس. 

اســتمرار ضعــف املؤشــرات املتعلقــة بالشــفافية، كضعــف إجــراء مشــاورات منتظمــة مــع اجلمهــور حــول سياســة . 3
قطــاع األمــن واإلســتراتيجية األمنيــة، وعــدم إصــدار املســؤولني تقاريــر مراقبــة االمتثــال خــالل التقريــر الســنوي 
لهــذه املؤسســات واألجهــزة األمنيــة، وضعــف توفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع 

املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن يف الوقــت املناســب. 
أدى عــدم إفصــاح احلكومــة عــن املوازنــة إلــى هبــوط عــدد مــن املؤشــرات إلــى »تصنيــف حــرج«، وهــي املؤشــرات . 4

ــة قطــاع  ــة مبيزاني ــات املتعلق ــة ورواتبهــم واملعلوم ــني يف املؤسســة األمني ــة وأعــداد العامل ــة بنشــر املوازن املتعلق
األمــن.

عــدم وجــود نظــام لتصنيــف املعلومــات لضمــان حمايــة املعلومــات، ويف الوقــت نفســه، يتيــح نشــر الوثائــق وفقــاً . 5
للقانــون، وقلــة التفاصيــل عــن موازنــة قطــاع األمــن قبــل إقرارهــا.

عــدم وجــود تشــريع أو الئحــة حتــدد معاييــر اختيــار موضوعيــة الختيــار املناصــب العليــا يف خدمــة االســتخبارات، . 6
وعــدم إجــراء تدقيــق يف مــدى مالءمــة املرشــحني مــن طــرف جلنــة خارجيــة كلجنــة لنزاهــة احلكــم.

عــدم وجــود جلنــة حكوميــة مســتقلة متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا . 7
وميزانياتهــا، كمجلــس األمــن القومــي. 

ضعــف إدارة مخاطــر الفســاد يف قطــاع األمــن، بحيــث لــم تتــم مراجعــة بيئــة التحديــات التــي تتيــح الفســاد يف . 8
قطــاع األمــن، وعــدم إجــراء هــذه التقييمــات بشــكل دوري لالســتفادة مــن نتائــج تقييــم النزاهــة يف السياســات 

اجلديــدة والتخطيــط. 
علــى الرغــم مــن التطــور يف عالقــة مؤسســات قطــاع األمــن مبؤسســات املجتمــع املدنــي يف مجــال الرقابــة علــى . 9

أعمــال األجهــزة األمنيــة، خاصــة االعتقــال والتحقيــق، إال أن هــذا االنفتــاح مــا زال محــدوداً يف مجــال مناقشــة 
السياســات.

حتتــاج دوائــر ووحــدات االمتثــال »دوائــر الرقابــة الداخليــة« إلــى مزيــد مــن العنايــة بتوفيــر املوارد املالية والبشــرية . 10
الالزمــة واالســتقاللية لتحقيــق الغاية من إنشــائها. 

ــة بقطــاع . 11 ــع املشــتريات املتعلق ــدة الرســمية ال تغطــي جمي ــت التشــريعات الصــادرة واملنشــورة يف اجلري ــا زال  م
ــل إجــراءات للمشــتريات والعطــاءات العامــة يف قطــاع األمــن.   ــر دلي ــى تطوي ــاج إل األمــن، كمــا حتت

ــل املشــتريات، وإصــدار . 12 ــن اإلفصــاح لتفاصي ــد م ــى املزي ــاج إل ــن حتت ــات الشــراء يف قطــاع األم ــت عملي ــا زال م
البيانــات املتعلقــة باملشــتريات بصيغــة ميكــن الوصــول إليهــا، وإتاحــة كافــة العقــود للعامــة، مبــا يف ذلــك التعديالت 

بعــد إرســاء العطــاءات.
ــة العظمــى . 13 ــم الكشــف عــن األغلبي مــا زالــت ميزانيــة قطــاع األمــن توفــر معلومــات محــدودة عــن النفقــات، ويت

ــي. ــة يف املجتمــع املدن ــات الفاعل ــة قطــاع األمــن املعتمــدة لإلعــالم واجله مليزاني
مــا زال ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة متحفظــاً يف نشــر نتائــج التدقيــق علــى األجهــزة األمنيــة، بحيــث ينشــر . 14

ملخصــاً عــن أعمالــه يف مؤسســات قطــاع األمــن يف التقريــر الســنوي. كمــا تُظهــر تقاريــر الديــوان أن االســتفادة 
مــن التوصيــات التــي يصدرهــا مــا زالــت محــدودة.

ال تفصــح احلكومــة بشــكل دقيــق للعامــة عــن عــدد املوظفــني املدنيــني واألمنيــني. كمــا أن نشــر حجــم البــدالت . 15
اخلاصــة للموظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة مــا زال محــدوداً.

علــى الرغــم مــن التطــور اإلداري »إقــرار الهيكليــات ووضــع الوصــف الوظيفــي لــكل وظيفــة«، إال أن تعيــني . 16
املوظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي وعمليــات التقييــم وفــق معاييــر موضوعيــة 
محــددة املعاييــر مــا زالــت محــدودة. كمــا مــا زالــت احملابــاة علــى أســاس حزبــي مؤثــرة، علــى الرغــم مــن محــاوالت 

ــة عــن التنظيمــات السياســية. فصــل األجهــزة األمني
ضعــف التــزام رؤســاء مؤسســات قطــاع األمــن والناطقــني باســمها عالنيــة مــن خــالل اخلطابــات أو املقابــالت . 17

اإلعالميــة بتدابيــر مكافحــة الفســاد والنزاهــة.
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التوصيات
تفــرض االســتنتاجات التــي توصــل إليهــا مقيــاس نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن بــذل جهــد جماعــي 
مــن قبــل مؤسســات النظــام السياســي الفلســطيني ملعاجلتهــا، بهــدف تعزيــز مناعــة نظــام النزاهــة يف 
قطــاع األمــن وفاعليتــه، األمــر الــذي يتطلــب وضــع القضايــا التاليــة بشــكل خــاص لتضمينهــا يف خطــة 

إدارة مخاطــر الفســاد يف قطــاع األمــن: 
علــى الرئيــس إصــدار مرســوم حتديــد موعــد االنتخابــات العامــة لتمكــني املواطنــني مــن حــق . 1

اختيــار ممثليهــم يف املؤسســات السياســية، ملــا متثلــه مــن إرادة سياســية لتفعيــل الرقابــة 
ــا قطــاع األمــن. ــة مبــا فيه ــى أعمــال الســلطة التنفيذي ــة عل البرملاني

ينبغــي إعــادة إنشــاء مجلــس األمــن القومــي كجهــة »حكوميــة« إشــرافية متخصصــة للرقابــة . 2
ــا. ــا وميزانياته ــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارته عل

ــات ونظــام حكومــي . 3 ــون احلــق يف الوصــول للمعلوم ــوزراء إصــدار قان ــس ال ــى مجل ــي عل ينبغ
لتصنيــف الوثائــق اللذيــن يحــددان آليــات التعامــل مــع املعلومــات والوثائــق األمنيــة واحلكوميــة 

واملــدة الزمنيــة املصــرح بهــا لإلعــالن عنهــا لتعزيــز الشــفافية يف قطــاع األمــن.  
علــى مجلــس الــوزراء نشــر املوازنــة التفصيليــة كمــا يف الســنوات الســابقة، لتتســنى للجهــات . 4

الرقابيــة مــن املجتمــع املدنــي مراقبــة املصروفــات علــى قطــاع األمــن وحجمهــا ضمــن املوازنــة 
العامــة.

تعيــني مفتــش عــام لقــوى األمــن الفلســطينية يتبــع مباشــرة للمســتوى السياســي، للوصــول . 5
باملؤسســة األمنيــة ملؤسســة مهنيــة تخضــع للرقابــة والتفتيــش يف أداء مهامهــا.

علــى مجلــس الــوزراء إصــدار نظــام مالــي خــاص باملؤسســة األمنيــة ونشــره يف اجلريــدة . 6
الرســمية بــدالً مــن اإلبقــاء علــى النظــام املالــي االســتثنائي غيــر املنشــور، الــذي يُجــدد العمــل 

بــه ســنوّياً مــن قبــل وزيــر املاليــة. 

يتوجــب علــى مجلــس الــوزراء إنشــاء »جلنــة جــودة احلكــم يف القطــاع العــام« مــن شــخصيات . 7
تتمتــع باخلبــرة والنزاهــة لتنظــر يف تعيينــات املرشــحني للوظائــف الســامية )املدنيــة منهــا 
واألمنيــة، مبــا فيهــا رؤســاء األجهــزة األمنيــة واملؤسســات العســكرية( يف القطــاع العــام وفــق 

معاييــر موضوعيــة وفحــص مــدى مالءمــة املرشــحني لهــذه املناصــب. 
علــى وزارة الداخليــة إنشــاء وحــدة إدارة املخاطــر يف قطــاع األمــن والقيــام مبراجعــة بيئــة . 8

التحديــات التــي تتيــح الفســاد يف قطــاع األمــن وفحــص إدارة مخاطــر الفســاد يف قطــاع 
األمــن، وإجراؤهــا بشــكل دوري لالســتفادة مــن نتائــج التقييــم يف التخطيــط وسياســات أجهــزة 

ومؤسســات قطــاع األمــن الفلســطيني. 

ــد التزامهــم . 9 ــالء اهتمــام خــاص بتأكي ــة والناطقــني باســمها إي ــى مســؤولي األجهــزة األمني عل
والتــزام مؤسســات قطــاع األمــن بشــكل علنــي، مــن خــالل اخلطابــات أو املقابــالت اإلعالميــة، 

بتدابيــر مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة يف قطــاع األمــن.

 ينبغــي علــى وزارة الداخليــة واملؤسســات األمنيــة العمــل علــى توســيع املشــاورات بشــكل منتظــم . 10
مــع اجلمهــور حــول سياســة قطــاع األمــن واإلســتراتيجية األمنية.

اإلجنــازات . 11 تتضمــن  التــي  الســنوية  التقاريــر  إصــدار  األمــن  قطــاع  املســؤولني يف  علــى   
األخالقيــة.  الســلوك  ومدونــة  للقانــون  األمنيــة  األجهــزة  منتســبي  امتثــال  ومــدى  والتحديــات 

ضــرورة توســع عالقــة مؤسســات قطــاع األمــن مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي يف مجــال . 12
اإلســتراتيجية. واخلطــط  األمنيــة  السياســات  مناقشــة 

 ضــرورة انفتــاح وزارة املاليــة واإلدارة املاليــة املركزيــة العســكرية بتوفــر املعلومــات التــي يطلبهــا . 13
املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن يف الوقــت املناســب. 
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 ينبغــي توفيــر تفاصيــل موازنــة قطــاع األمــن قبــل إقرارهــا، وتوفــر معلومــات عــن املوازنــة املعتمــدة لقطــاع األمــن . 14
لوســائل اإلعــالم واجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املدنــي، وكذلــك اإلفصــاح بشــكل دقيــق عــن عــدد املوظفــني 

املدنيــني واألمنيــني، ونشــر حجــم البــدالت اخلاصــة للموظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة بشــكل أوضــح.
 ضــرورة تعزيــز قــدرات دوائــر ووحــدات االمتثــال »دوائــر الرقابــة والتفتيــش الداخليــة يف مؤسســات قطــاع . 15

األمــن« بتوفيــر كــوادر بشــرية مؤهلــة، واملــوارد املاليــة الالزمــة، وتعزيــز اســتقالليتها مــن خــالل تبعيتهــا لوزيــر 
ــن إنشــائها. ــة م ــق الغاي ــة، لتحقي ــام يف وزارة الداخلي ــش الع ــة/ املفت الداخلي

 ضــرورة إصــدار الالئحــة اخلاصــة باملشــتريات ذات الطبيعــة األمنيــة املنصــوص عليهــا يف قانــون الشــراء العــام، . 16
تُغطــي جميــع املشــتريات املتعلقــة بقطــاع األمــن، وإعــداد دليــل إجــراءات للمشــتريات والعطــاءات العامــة يف قطــاع 

األمن.
 يتوجــب العمــل علــى تعزيــز شــفافية عمليــات الشــراء يف قطــاع األمــن مــن خــالل نشــر البيانــات املتعلقــة . 17

باملشــتريات بصيغــة ميكــن الوصــول إليهــا، وإتاحــة كافــة العقــود للعامــة، مبــا يف ذلــك التعديــالت بعــد إرســاء 
العطــاءات.

 علــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة نشــر نتائــج التدقيــق علــى األجهــزة األمنيــة وإظهــار مــدى االســتفادة مــن . 18
التوصيــات التــي يصدرهــا مــن قبــل مؤسســات قطــاع األمــن.

 علــى مؤسســات قطــاع األمــن اعتمــاد معاييــر موضوعيــة واضحــة ومعلنــة تتعلــق بتعيــني املوظفــني األمنيــني علــى . 19
املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي، ووضــع آليــات ومعاييــر تقييــم محــددة، لوقــف وتفــادي أيــة تأثسياســية 

علــى التعيينــات يف قطــاع األمــن.
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توجــد مقاييــس إحصائيــة وغيــر إحصائيــة عديــدة تتعلــق بتقييــم واقــع الوقايــة مــن الفســاد يف املجتمعــات »نظــام النزاهــة 
الوطنــي« ومكافحتــه بشــكل عــام أو مقيــاس لتقييــم ذلــك يف قطــاع معــني أو مؤسســة عامــة بشــكل خــاص،2 فمثــاًل، تصــدر 

منظمــة الشــفافية الدوليــة )International Transparency( ثالثــة تقاريــر ذات عالقــة، أشــهرها:
· تقريــر مــدركات الفســاد )CPI( الــذي يصــدر ســنوّياً، ويقيــس انطباعــات الفســاد يف حوالــي 180 دولــة. يســتند 	

ــن  ــال الذي ــة، كرجــال األعم ــدول املعني ــة يف ال ــم جتــارب عملي ــة مــن املختصــني ومــن لديه ــى رأي جمل املؤشــر عل
لديهــم احتــكاك مــع القطــاع العــام، ويعتمــد يف احلصــول علــى املعلومــات علــى   عــدد مــن التقاريــر والدراســات مــن 
مصــادر أو جهــات مختلفــة تتــم معاجلتهــا وتوحيدهــا يف مؤشــر يتــراوح مــن 0-10 درجــات؛ تعكــس درجــة اخللــو 

مــن الفســاد للبلــد محــل التقييــم.
· مؤشــر دافعــي الرشــوة للتعــرف علــى مــدركات املديريــن حــول الرشــاوى التــي تدفعهــا الشــركات األجنبيــة يف البلــدان 	

محل املســح.

· البارومتــر العاملــي للفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة، وهــو يقيــس انطباعــات املواطنــني للقطاعــات 	
األكثــر فســاداً يف الدولــة، ورأيهــم حــول مســتويات الفســاد املتوقعــة مســتقباًل، ويتضمــن تقييمــاً جلهــود احلكومــة 

يف مكافحــة الفســاد.
· ــاع واألمــن، مؤشــر مكافحــة 	 ــة املتحــدة ضمــن برنامــج الدف ــرع اململك ــة- ف ــة الشــفافية الدولي ــا تصــدر منظم كم

الفســاد يف قطــاع الدفــاع منــذ العــام 2013، الــذي يعتمــد 76 مؤشــراً رئيســّياً تتضمــن عــدداً مــن املؤشــرات 
الفرعيــة، بهــدف قيــاس مخاطــر الفســاد ومــدى التعــرض لــه يف وزارات الدفــاع والقــوات املســلحة.

ويف فلســطني، طــور االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( »مقيــاس نظــام النزاهــة يف فلســطني« منــذ العــام 2011 
لقيــاس واقــع مناعــة مؤسســات الدولــة يف مواجهــة الفســاد، ويســتخدم مقيــاس نظــام النزاهــة 72 مؤشــراً حلســاب عالمــة 

املقيــاس ضمــن تصنيفــات متعــددة لفحــص التطــورات يف أعمــدة النزاهــة والقطاعــات املختلفــة.  
ويف إطــار جهــود االئتــالف لتطويــر أدلــة وأدوات مســاندة لعملــه، وخاصــة يف املجــال القطاعــي وخدمــة ألهــداف املنتــدى 
ــاج مقيــاس  املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن الــذي يتولــى االئتــالف الســكرتاريا الفنيــة واإلداريــة، قــرر إنت
خــاص ودوري يف قطــاع األمــن. يقيــس التقريــر الــدوري »مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني« واقــع مناعــة 
مؤسســات قطــاع األمــن يف مواجهــة الفســاد يف فلســطني، مــا مُيكــن اجلهــات املعنيــة الرســمية واألهليــة مــن التعــرف علــى 
ــاس  ــة املقي ــاس مجموعــة مــن املؤشــرات حلســاب عالم ــزالق نحــو الفســاد. ويســتخدم املقي مســتوى مخاطــر وفــرص االن

ــد الدراســة )2020(.  ــرة قي للفت
يتكــون التقريــر مــن: القســم األول يتنــاول منهجيــة إعــداد التقريــر، أمــا القســم الثانــي، فيتنــاول النتائــج الرقميــة ملقيــاس 
النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني للعــام اجلــاري، ويشــمل القســم الثالــث ملخصــاً تفصيلّيــاً جلميــع املؤشــرات املســتخدمة 

يف املقيــاس حســب املجــاالت.

يهدف مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني إلى حتقيق أهداف متعددة يأتي يف مقدمتها هدفان رئيسيان هما:  

تقــدمي معرفــة وفهــم مفصلــني للحكومــة وأجهــزة األمــن ومؤسســات املجتمــع املدنــي واملواطنــني ملجــاالت نظــام النزاهــة  «
يف قطــاع األمــن الفلســطيني. 

باالســتناد إلــى الهــدف األول، ســتتمكن األطــراف املختلفــة: »مؤسســات املجتمــع املدنــي والناشــطون«، مــن املســاهمة  «
مــع األطــراف ذات العالقــة يف إحــداث التغييــر والتحســني يف منظومــة النزاهــة لتفــادي أوجــه القصــور التــي يُظهرهــا 

املقيــاس، ومبــا يســهل حتديــد اجلهــة أو املجــال وفقــاً للتوصيــات اخلاصــة بوســائل وآليــات للوقايــة مــن الفســاد.
يتقــدم املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن، الــذي ميثــل ائتــالف أمــان الســكرتاريا التنفيذيــة لــه، بالشــكر 
لــوزارة الداخليــة واألجهــزة األمنيــة والهيئــات العســكرية واألشــخاص الذيــن ســاهموا يف تقــدمي املعلومــات الالزمــة إلعــداد 

هــذا املقيــاس. 

2  للمزيد، انظر مؤشر الفساد يف األقطار العربية: إشكاليات القياس واملنهجية، بيروت: املنظمة العربية ملكافحة الفساد، املؤسسة العربية للدميقراطية، 2010.

تمهيد
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ــع مناعــة قطــاع األمــن مــن الفســاد وفرصــه.  ــاً لواق ــاً دورّي ــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني توصيف ــد مقي يع
ويشــكل »مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني« محاولــة إليجــاد تعبيــر رقمــي عــن مــدى مناعــة نظــام النزاهــة 

يف قطــاع األمــن.

يتبــع التحليــل املرافــق لنتائــج املؤشــرات توصيــف االســتخالصات )نقــاط القــوة والضعــف واحملــددات واملعوقــات(، ومــن 
ــم اســتخالص التوصيــات، حيــث تســاهم مــع أدوات ووســائل أخــرى يف مســاعدة املســؤولني ذوي العالقــة لتبنــي  ــم يت ث
مبــادرات وحتديــد التدخــالت والنشــاطات واألولويــات وخطــط تنفيــذ لإلســتراتيجيات الوطنيــة لتعزيــز احلوكمــة بشــكل 

عــام والنزاهــة ومكافحــة الفســاد يف قطــاع األمــن بشــكل خــاص.

 
املرجعية القانونية واملؤسسية لقطاع األمن يف فلسطني 

اإلطار القانوني لقوى األمن يف دولة فلسطني
حــدد القانــون األساســي الفلســطيني دور األطــراف املســؤولة إلدارة قطــاع األمــن، حيــث منــح رئيــس الســلطة الوطنيــة 
منصــب القائــد األعلــى لقــوات األمــن الفلســطينية، وأعطــى ملجلــس الوزراء مســؤولية إدارة األجهزة واملؤسســات والهيئات 
ــاً، حــددت القوانــني ومراســيم إنشــاء بعضهــا جهــة  األمنيــة املســؤولة عــن حفــظ النظــام العــام واألمــن الداخلــي. وعملّي
ــة مســلحة تنحصــر وظيفتهــا بالدفــاع عــن الوطــن  ف قــوات األمــن والشــرطة بأنهــا قــوة نظامي اإلشــراف عليهــا. وعــرَّ
وخدمــة الشــعب وحمايــة املجتمــع وحفــظ األمــن والنظــام العــام واآلداب العامــة يف حــدود القانــون وباحتــرام كامــل 

للحقــوق واحلريــات.3 ومــن هــذه التشــريعات:

· قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن رقــم )8( لســنة 2005 حــدد األجهــزة األمنيــة يف ثــالث قــوى رئيســية هــي: 	
قــوات األمــن الوطنــي وجيــش التحريــر الفلســطيني، وقــوى األمــن الداخلــي، واملخابــرات العامــة. ونــص القانــون 
علــى العديــد مــن األحــكام التــي تنظــم إدارة عمــل األجهــزة األمنيــة، مثــل حتديــد حقــوق منتســبي قــوى األمــن 
ــة، ومــدة  ــني والترقي ــراد ممارســتها، وإجــراءات التعي ــاط واألف ــى الضب ــي يحظــر عل ــم، واألعمــال الت وواجباته

شــغل رئيــس اجلهــاز للمنصــب وغيرهــا.
· قانــون املخابــرات العامــة رقــم )17( لســنة 2005 حــدد اختصــاص املخابــرات العامة ومدة شــغل رئيس املخابرات 	

ملنصبــه، واألعمــال التــي يحظــر علــى أفــراد املخابــرات ممارســتها وطريقــة إقــرار املوازنــة العامــة، ومنــح القانــون 
املجلــس التشــريعي بشــكل واضــح إمكانيــة مســاءلة رئيــس املخابــرات عبــر اللجــان املختصــة، ونــصَّ علــى إخضــاع 
موازنــة املخابــرات لرقابــة املجلــس التشــريعي، وذلــك بالنــص علــى تشــكيل جلنــة لدراســة موازنــة املخابــرات، 

وأتبعــه لســلطة وإشــراف الرئيــس.
· قانــون الدفــاع املدنــي رقــم )3( لســنة 1998 نظــم اختصاصاتــه واعتبــر مديــر اجلهــاز مســؤوالً أمــام وزيــر 	

الداخليــة )مجلــس الــوزراء(. 
· القــرار بقانــون بشــأن األمــن الوقائــي رقــم )11( لســنة 2007 نــص علــى اعتبــار مديريــة األمــن الوقائــي إدارة 	

نظاميــة ضمــن قــوى األمــن الداخلــي وحــدد صالحياتهــا واختصاصاتهــا، وبــني طريقــة تعيــني مديــر عــام اجلهــاز 
ونائبــه ومســاعديه. وبالرغــم مــن أن القانــون املذكــور فــرض علــى وزيــر الداخليــة تقــدمي تقريــر حــول أعمــال 
اجلهــاز لــكل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة ورئيــس الــوزراء، إال أن القانــون األساســي حــدد بشــكل حاســم 
التبعيــة ملجلــس الــوزراء عبــر وزيــر الداخليــة، وحــدد مســاءلة الــوزراء، مبــن فيهــم وزيــر الداخليــة، أمــام املجلــس 

التشــريعي، مبنحــه الثقــة أو حجبهــا عنــه وحــق مســاءلته وتقــدمي التقاريــر لــه وجلانــه. 

· القــرار بقانــون بشــأن الضابطــة اجلمركيــة رقــم )2( لســنة 2016 نــص علــى اعتبــار الضابطــة اجلمركيــة إدارة 	
نظاميــة ضمــن قــوى األمــن الداخلــي وحــدد صالحياتهــا واختصاصاتهــا، ومنحهــا صفــة الضابطــة القضائيــة، 

وتتبــع مجلــس الــوزراء.
3  القانون األساسي املعدل املادة )84(.
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· القرار بقانون بشــأن الشــرطة رقم )23( لســنة 2017 نظم شــؤون وعمل الشــرطة وصالحياتها واختصاصاتها. 	
وبــني طريقــة تعيــني مديــر عــام اجلهــاز ونائبــه ومســاعديه، وأتبعــه ملجلــس الــوزراء مــن خــالل وزيــر الداخليــة. 
وقــد جــاء تعيــني مديــر عــام الشــرطة مخالفــاً لقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن رقــم )8( لســنة 2005، الــذي جعلــه 

مــن صالحيــة وزيــر الداخليــة، فيمــا القــرار بقانــون أن تعيــني مديــر عــام الشــرطة بقــرار مــن الرئيــس.

· قانــون التأمــني واملعاشــات لقــوى األمــن الفلســطيني رقــم )16( لســنة 2004، وينطبــق علــى أفــراد قــوى األمــن 	
البالغــني 45 ســنة فمــا فــوق عنــد إصــداره، ومنــح العاملــني حوافــز تشــجيعية للتقاعــد، وقانــون التقاعــد رقــم )7( 

لســنة 2005 وتعديالتــه، الــذي ميّكــن العاملــني يف قــوى األمــن مــن احلصــول علــى تقاعــد مبكــر.  

· وأخضــع القانــون املعــدل لقانــون هيئــة الكســب غيــر املشــروع رقــم )1( لســنة 2005 )قانــون مكافحــة الفســاد( 	
ــوان  ــون دي ــون. وكذلــك ســريان قان ــة والعســكرية ألحــكام القان العاملــني كافــة، املدرجــني يف التشــكيالت املدني

الرقابــة املاليــة واإلداريــة.

· أمــا القوانــني واألنظمــة املاليــة، فهــي تنظيــم املوازنــة والشــؤون املاليــة، وقانــون املوازنــة الســنوي، والقــرار بقانــون 	
رقــم )8( لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام وتعديالتــه )الــذي ينطبــق علــى املشــتريات اخلاصــة باملؤسســة 
األمنيــة، باســتثناء املشــتريات ذات الطبيعــة األمنيــة احلساســة(، والنظــام املالــي للســلطة الوطنيــة، فعلــى الرغــم 
ــة، فإنهــا تنطبــق عليهــا كونهــا مؤسســات عامــة ينطبــق  ــى األجهــزة األمني مــن عــدم إشــارتها بشــكل واضــح إل
عليهــا مــا ينطبــق علــى املؤسســات املدنيــة باســتثناء مــا ورد يف قانــون املخابــرات مــن خصوصيــات4 يف بعــض 

اجلوانــب املاليــة. 

· ــم )33( لســنة 	 ــا املرســوم رق ــوى األمــن، ومنه ــب اخلاصــة بق ونظمــت بعــض املراســيم الرئاســية بعــض اجلوان
2007 بشــأن إعــادة تنظيــم ماليــة ورواتــب العاملــني يف قــوى األمــن، والقــرار رقــم )288( لســنة 2007 بشــأن 
تشــكيل جلــان ملالءمــة منتســبي قــوى األمــن لشــروط التأهيــل، واملراســيم اخلاصــة بتشــكيل وحــل مجلــس األمــن 
القومــي، واملرســوم الرئاســي رقــم )12( لســنة 2002 بإحلــاق قــوات الشــرطة واألمــن الوقائــي والدفــاع املدنــي 

بــوزارة الداخليــة.

4  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. اإلصالح اإلداري واملالي يف املؤسسة األمنية الفلسطينية. 2008. ص4.
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اإلطار املؤسسي لقطاع األمن
تتألف قوى األمن الفلسطينية من األجهزة األمنية التالية: 

· قــوات األمــن الوطنــي: وهــي »هيئــة عســكرية نظاميــة« متثــل املقابــل البديهــي للجيــش يف الــدول املســتقلة، وتضــم 	
الشــرطة البحريــة واجلويــة وعــدداً مــن الكتائــب العســكرية املنتشــرة يف مناطــق الســيطرة الفلســطينية، تــؤدي 
وظائفهــا حتــت قيــادة قائــد األمــن الوطنــي. وال يوجــد نــص قانونــي ينظــم صالحيــات ومهــام األمــن الوطنــي، إال 

أنهــا تقــوم عملّيــاً مبســاعدة األجهــزة األمنيــة األخــرى يف حفــظ األمــن والنظــام العــام.

· جهــاز االســتخبارات العســكرية: أنشــئت االســتخبارات العســكرية عــام 1994، وتعتبــر أحــد أركان املنظومــة 	
األمنيــة الفلســطينية، وهــي ضابطــة عدليــة لقــوات األمــن الفلســطيني اســتناداً إلــى قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 

ــة.5 ــر الداخلي ــر عــام االســتخبارات بوزي ــط مدي ــخ 2007/8/17، ويرتب )707( الصــادر بتاري

· احلــرس الرئاســي: جهــاز عســكري تشــكل مــن مجموعــة مــن الضبــاط املندرجــني إدارّيــاً حتــت مســمى مرافقــي 	
ــس  ــي الرئي ــد تول ــاز بع ــى أرض الوطــن، وتطــور اجله ــات إل ــس الراحــل ياســر عرف ــد عــودة الرئي ــس، بع الرئي
محمــود عبــاس مقاليــَد الســلطة، حتــى أصبــح يضــُم وحــدات عســكرية تعمــل علــى مســاندة قــوى األمــن األخــرى 
يف أداء مهامهــا بضبــط الوضــع األمنــي. ويقــوم اجلهــاز بحمايــة رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومقراتــه 
ــون  ــزور األراضــي الفلســطينية.6 وال يوجــد قان ــي ت ــود الرســمية الت ــة للوف ــار، وتأمــني احلماي واملســؤولني الكب

خــاص ينظــم أعمالــه وعالقاتــه، ومــن غيــر الواضــح ملــن يقــدم تقاريــره.

· قــوى األمــن الداخلــي: وهــي هيئــة أمنيــة نظاميــة تضــم الشــرطة واألمــن الوقائــي والدفــاع املدنــي7 والضابطــة 	
اجلمركيــة،8 تــؤدي وظائفهــا برئاســة وزيــر الداخليــة وبقيــادة مديــر عــام األمــن الداخلــي، ولــه إصــدار القــرارات 
الالزمــة إلدارة عملهــا وتنظيــم شــؤونها.9 ومــن الناحيــة العمليــة، ال وجــود ملؤسســة موحــدة لألمــن الداخلــي تعمــل 

بقيــادة وحــدة تتبــع وزيــر الداخليــة، بــل هنــاك ثالثــة أجهــزة تتصــل بالوزيــر، كاّلً علــى حــدة. 

· املخابــرات العامــة: وهــي هيئــة أمنيــة نظاميــة تتبــع رئيــس الســلطة، وتــؤدي وظائفهــا وتباشــر اختصاصهــا 	
برئاســة رئيــس املخابــرات وحتــت قيادتــه، وهــو املخــول بإصــدار القــرارات الالزمــة إلدارة عملهــا وتنظيــم 
شــؤونها.10 وتعتبــر املخابــرات العامــة جهــاز اســتخبارات خارجّيــاً يقتصــر نشــاطها يف الداخــل علــى متابعــة أو 
اســتكمال إجــراءات أو نشــاطات بدأتهــا يف اخلــارج،11 وتختــص باتخــاذ التدابيــر الالزمــة للوقايــة مــن األعمــال 
ــي مــن شــأنها املســاس باألمــن القومــي  ــي قــد تعــرض أمــن فلســطني للخطــر، والكشــف عــن األخطــار الت الت

الفلســطيني يف مجــاالت التجســس والتآمــر والتخريــب.

· الهيئات املساندة:	

هنــاك عــدد مــن الهيئــات واملؤسســات التــي تقــدم الدعــم واملســاندة لألجهــزة األمنيــة، ويتبــع بعضهــا لرئيــس 
الســلطة والبعــض اآلخــر لوزيــر الداخليــة، وأهــم هــذه الهيئــات: )1( هيئــة التنظيــم واإلدارة، و)2( هيئــة اإلمــداد 
التوجيــه  و)5(  العســكرية،  الطبيــة  اخلدمــات  و)4(  »العســكرية«،  املركزيــة  املاليــة  اإلدارة  و)3(  والتجهيــز، 
ــا  ــي ينظــم أعماله ــى ســند قانون ــر إل ــات تفتق ــة هــذه الهيئ ــب العســكري، وغالبي ــة التدري السياســي، و)6( هيئ

ويحــدد اختصاصاتهــا.

 /http://www.pmi.pna.psl   5   موقع االستخبارات اإللكتروني
   http://spg.ps/ar 6   موقع احلرس الرئاسي اإللكتروني

7   املادة )3( من قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005.
8  املادة )1( من القرار بقانون رقم )2( لسنة 2016 بشأن الضابطة اجلمركية.

9   املادة )10( من قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005.
10   املادة )13( من قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية.

11   املادة )8( من قانون املخابرات العامة. 
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أواًل: اعتماد مؤشرات ملقياس النزاهة يف قطاع األمن
فريــق العمــل مكــون مــن خبــراء محليــني وطاقــم االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( واملنتــدى املدنــي لتعزيــز 
احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن، ومت حتديــد عــدد مــن املؤشــرات، باالعتمــاد علــى عــدد مــن املراجــع ذات العالقــة يف 
ــة مــن الفســاد احملليــة والدوليــة، ويف مقدمتهــا بعــض األحــكام املوجــودة يف التشــريعات  ــز النزاهــة والوقاي مجــال تعزي
الفلســطينية. كمــا متــت مواءمــة بعــض املؤشــرات الدوليــة مثــل مؤشــرات منظمــة الشــفافية الدوليــة وفرعهــا يف اململكــة 
ــن  ــن املؤشــرات م ــار عــدد م ــى اختي ــة إل ــاع«، إضاف ــي ملكافحــة الفســاد يف قطــاع الدف املتحــدة حــول »املؤشــر احلكوم
ــكل مؤشــر، بحيــث يحصــل  ــق 100 درجــة ل ــه مؤسســة »أمــان«. اعتمــد الفري مقيــاس النزاهــة الفلســطيني الــذي طورت
املؤشــر علــى عالمــات مــا بــني صفــر إلــى 100 وفقــاً آلليــة احتســاب وضعــت لــكل مؤشــر.12 وقــد متــت مراجعــة املؤشــرات 
بعــد التقريــر األول مــن قبــل خبــراء املنتــدى، حيــث مت إجــراء بعــض التطويــرات علــى املقيــاس كمــا هــو موضــح يف امللحــق 

رقــم )1(.

ثانيًا: جمع املعلومات الضرورية ذات العالقة باملؤشرات من مصادر متنوعة
مت االعتمــاد علــى وســائل مختلفــة للوصــول إلــى املعلومــات التــي يطلبهــا املؤشــر مــن مصادرهــا األساســية، ومــن مصــادر 
ُمتابعــة حلوكمــة قطــاع األمــن وأخــرى ناشــطة يف مجــال مكافحــة الفســاد يف فلســطني للحفــاظ علــى دقــة وصدقيــة كل 

مؤشــر، التــي أبرزهــا:

ــوان . 1 ــة مكافحــة الفســاد ودي ــات العســكرية وهيئ ــوزراء وأجهــزة األمــن والهيئ ــة الرســمية؛ كمجلــس ال مصــادر الدول
ــة ومجلــس الشــراء العــام.  ــة املاليــة واإلداري الرقاب

مقابالت مع مسؤولني وأخرى مع خبراء يف قطاع األمن يف فلسطني.. 2

املعلومات املتوفرة لدى مؤسسات املجتمع املدني الناشطة يف مجال الرقابة على قطاع األمن. . 3

استطالعات الرأي العام الفلسطيني.. 4

ثالثًا: حتديد القيمة الرقمية للمقياس واملقاييس الفرعية 
توجــد للمقيــاس قيمــة رقميــة رئيســية واحــدة تعبــر عــن فعاليــة نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن للفتــرة قيد البحــث. بيد أن 
لــه أيضــاً ثمانــني مؤشــراً بثمانــني رقمــاً، يعبــر كل منهــا عــن وضــع كل مؤشــر علــى حــدة. كمــا مت اعتمــاد مقاييــس فرعيــة 
تســاهم يف فهــم أوســع لنظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن مبجاالتــه وقطاعاتــه وأركانــه، حيــث مت اعتمــاد خمســة مجــاالت 
ذات تأثيــر يف عمــل قطــاع األمــن هــي: )1( اإلرادة السياســية، و)2( موازنــة قطــاع األمــن، و)3( املشــتريات والعطــاءات، و)4( 
التعيــني وســلوك العاملــني، و)5( األجهــزة االســتخباراتية )املخابــرات العامــة واألمــن الوقائــي(. ويتضمــن مجــال اإلرادة 
السياســية 22 مؤشــراً، ومجــال موازنــة قطــاع األمــن 11 مؤشــراً، ومجــال املشــتريات والعطــاءات 21 مؤشــراً. كمــا يحتــوي 

مجــال التعيــني وســلوك العاملــني علــى تســعة عشــر مؤشــراً، فيمــا يحتــوي مجــال األجهــزة االســتخباراتية 7 مؤشــرات.

12  انظر امللحق رقم )2( اخلاص بقائمة املؤشرات املستخدمة يف مقياس النزاهة يف قطاع األمن.

المنهجية
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جدول رقم )1( مجاالت قطاع األمن

الوزن النسبي عدد املؤشراتاملجال
لكل مجال

27.50%22اإلرادة السياسية
 13.75%11موازنة قطاع األمن

26.25%21املشتريات والعطاءات
23.75%19التعيني وسلوك العاملني
8.75%7األجهزة االستخباراتية

 100%80املجموع

يظهــر الشــكل رقــم )1( أن مؤشــرات مجــال اإلرادة السياســية حصلــت علــى 28 % مــن وزن املقيــاس، ومجــال املشــتريات 
والعطــاءات علــى 62%، ومجــال التعيــني وســلوك العاملــني حصــل علــى 42% مــن وزن املقيــاس، ومؤشــرات موازنــة قطــاع 

األمــن علــى )14 %(، وتليهــا املؤشــرات املتعلقــة باألجهــزة االســتخباراتية علــى )9 %(. 

شكل رقم )1( توزيع أوزان املقياس حسب املجاالت

كمــا تُقســم املؤشــرات الثمانــون إلــى قطاعــني: مؤشــرات تتعلــق بالتشــريعات والسياســات، وأخــرى تُعبــر عــن املمارســات. 
وكمــا يظهــر جــدول رقــم )2(، فقــد بلــغ عــدد مؤشــرات التشــريعات 17 مؤشــراً، ومؤشــرات املمارســات 63 مؤشــراً.

جدول رقم )2(: قطاعا التشريعات واملمارسات

النسبةعدد املؤشراتالقطاع
21.25%17تشريع

78.75%63ممارسات

يشــير الشــكل رقــم )2( إلــى أن الــوزن املعطــى ملؤشــرات التشــريعات )21.25 %( مقارنــة بالــوزن املعطــى ملؤشــرات 
املمارســات )78.75 %(. ويأتــي االهتمــام باملمارســات الختبارهــا للقيمــة الفعليــة للقواعــد القانونيــة ومقارنتهــا.
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شكل رقم )2(: توزيع أوزان املقياس حسب قطاعي التشريعات واملمارسات

فيمــا تُقســم املؤشــرات الثمانــون إلــى ثالثــة أركان: مؤشــرات تتعلــق مببــادئ الشــفافية، ومؤشــرات تتعلــق بنظــم املســاءلة 
وأخــرى تتعلــق بقيــم النزاهــة. وكمــا يظهــر جــدول رقــم )3(، فقــد بلــغ عــدد املؤشــرات الدالــة علــى الشــفافية 24 مؤشــراً، 

واملؤشــرات الدالــة علــى املســاءلة 36 مؤشــراً، فيمــا بلــغ عــدد املؤشــرات الدالــة علــى النزاهــة 20 مؤشــراً.

جدول رقم )3( أركان نظام النزاهة يف قطاع األمن

النسبةعدد املؤشراتالركن
30 %24الشفافية
45 %36املساءلة
25 %20النزاهة

يشير الشكل رقم )3( إلى أن الوزن املعطى ملؤشرات الشفافية )30( مقارنة بالوزن املعطى ملؤشرات املساءلة 45 ، 
و25% للمؤشرات اخلاصة بالنزاهة.

شكل رقم )3(: توزيع أوزان املقياس حسب أركان نظام النزاهة يف قطاع األمن
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توزين )احتساب الدرجة( املؤشرات 
تشــير مراجعــة عالمــات املؤشــرات إلــى وقوعهــا بــني )0( إلــى )100(، مــا يعنــي أن عمليــة اختيــار هــذه املؤشــرات جنحــت 
يف إدخــال أصنــاف ونوعيــات واســعة االختــالف، مــا يســمح بقيــاس اجلوانــب املختلفــة ملقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن. 
وبنــاء علــى مراجعــة تلــك االختالفــات واملــدى الــذي وصلتــه، قمنــا بتصنيــف العالمــات مــن حيــث قدرتهــا علــى إعطــاء 
صــورة مفيــدة عــن مــدى مســاهمة املؤشــر يف قيــاس فعاليــة نظــام النزاهــة. هــذه املراجعــة أدت إلــى تبنــي التصنيــف 

الــوارد يف جــدول رقــم )4( أدنــاه، حيــث مت حتديــد 6 درجــات ومت اعتمــاد لــون لــكل مجموعــة.

الشكل )4 ( تصنيف العالمات حسب درجة التقدم يف مقياس نظام النزاهة يف قطاع األمن 
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تظهر نتائج مقياس النزاهة يف قطاع األمن للعام 2020 املالمح الرئيسية التالية: 
حصــل مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن13 يف الفتــرة التــي تغطــي 2020/1/1-2020/12/31 علــى »تصنيــف متوســط« 
مــن حيــث املخاطــر التــي قــد يســتغلها الفاســدون )55 عالمــة مــن أصــل 100 عالمــة(، وهــذه العالمــة تــدل علــى أن نظــام 
النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني مــا زال مقلقــاً نتيجــة ملجموعــة مــن املتغيــرات التــي اســتمرت بالتأثيــر ســلباً علــى 

أعمالــه خــالل العــام 2020، وبشــكل عــام، مــا زال متوســطاً.
وكان من أبرز املؤثرات السلبية على نظام النزاهة يف قطاع األمن يف هذه الفترة: 

· اســتمرار تعطيــل عمــل املجلــس التشــريعي الــذي شــّل الرقابــة البرملانيــة، مبــا فيهــا الرقابــة علــى أجهــزة 	
األمــن ومناقشــة السياســات األمنيــة، واملصادقــة علــى املوازنــة العامــة، مبــا فيهــا موازنــة قطــاع األمــن 

ــاً للحســاب اخلتامــي. ــام وفق ــال الع ــى صــرف امل ــة عل والرقاب
· عــدم وجــود جلنــة مســتقلة متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا 	

)برملانيــة أو حكومية(. 
· اســتمرار عــدم إقــرار تشــريع وممارســة حــق الوصــول للمعلومــات العامــة والوصــول إليهــا بيســر وســهولة أو 	

التعــاون للحصــول عليهــا. 
· ضعف إجراء مشاورات منتظمة مع اجلمهور حول سياسة قطاع األمن واإلستراتيجية األمنية.	

· ــح الفســاد يف قطــاع األمــن، وعــدم إجــراء 	 ــي تتي ــات أو املخاطــر الت ــة التحدي عــدم مراجعــة أو دراســة بيئ
ــات ملخاطــر الفســاد بشــكل دوري. التقييم

· ضعف انعكاس سياسة دائمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف خطة عمل قطاع األمن.	

· قلــة التفاصيــل واملعلومــات عــن مراحــل إعــداد موازنــة قطــاع األمــن قبــل إقرارهــا، وضعــف توفــر املعلومــات 	
التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن يف الوقــت املناســب 

وأثنــاء تنفيذهــا. 

· عدم وجود نظام لتصنيف املعلومات ينسجم مع القانون لضمان حماية املعلومات.	

· عــدم قيــام احلكومــة بنشــر قانــون املوازنــة لعــام 2019، ونشــر قانــون املوازنــة العامــة دون تفاصيــل تتعلــق 	
بقطــاع األمــن 2020.

فيما كانت أبرز املؤشرات اإليجابية على نظام النزاهة يف قطاع األمن: 

· وجود مدونة قواعد السلوك وهي متاحة للعامة، ويتم تعميم مدونة قواعد السلوك على أفراد األمن.	
· وجود عملية واضحة لدورة تخطيط للموازنة، وتوجد دوائر لتخطيط املوازنة مستقلة.	
· التشريعات املختصة باملشتريات توجه املسؤولني لتجنب القضايا املتعلقة بالفساد. 	
· تطبــق التشــريعات املتعلقــة باملشــتريات يف قطــاع األمــن بفعاليــة مقبولــة، وجهــاز الرقابــة علــى املشــتريات يف 	

قطــاع األمــن مســتقل.
· وجــود آليــات رســمية تســمح للشــركات بتقــدمي اعتراضــات أو شــكاوى حــول مــا تشــهده مــن ممارســات ســيئة 	

يف عمليــة الشــراء.
· توجــد عقوبــات محــددة يف القانــون جلرائــم الفســاد، ويتــم اتخــاذ إجــراء جتــاه جميــع انتهــاكات العقــود املبرمــة 	

ــل  ــورد ارتكــب فع ــة أي م ــون واضحــة بشــأن معاقب ــواردة يف القان ــات ال ــى نحــو كاٍف. والعقوب ــن عل ــع املوردي م
فســاد.

13  يغطي اإلطار اجلغرايف للمعلومات التي مت جمعها لغايات هذا التقرير مؤسسات السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية، وال يشمل مؤسسات السلطة يف قطاع غزة.

املالمح الرئيسية ملقياس نظام النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني- التقرير الثاني )2020(
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طبيعــة املؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »حــرج« )0-20(: حصــل ثمانيــة عشــر مؤشــرًا )22.5%( علــى تصنيــف حــرج، 
وتعلقــت هــذه املؤشــرات بأمــور رئيســية وهــي: 

·  فعالية رقابة املجلس التشريعي على األجهزة األمنية.	

·  السلطة التشريعية مستقلة وال تخضع لتدخالت أية مراكز نفوذ يف السلطة التنفيذية أو قطاع األمن. 	

·  يتم تزويد املجلس التشريعي بتقارير تدقيق احلسابات السنوية على األجهزة األمنية.  	

·  املجلس التشريعي يسائل وزير الداخلية واألمن الوطني عما ورد يف تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	

·  تتم مناقشة السياسة األمنية أو اإلستراتيجية األمنية من قبل املجلس التشريعي.	

·  تشــمل القضايــا التــي تخضــع للنقــاش يف املجلــس التشــريعي: التهديــدات األمنيــة التــي تواجــه البلــد، وقــرارات 	
الشــراء ومســتوى اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن، وعــدد األفــراد وامليزانيــة، واســتخدام القــدرة العملياتيــة لقطــاع 

األمن.

·  تتم مراجعة بيئة التحديات التي تتيح فرص الفساد يف قطاع األمن.	

·  يتم إجراء التقييمات ملخاطر الفساد بشكل دوري.	

·  تتضمن ميزانية قطاع األمن معلومات شاملة ومفصلة عن النفقات وفقاً للوظائف.	

· موازنة قطاع األمن متاحة للجمهور ومفصلة وواضحة قبل إقرارها.	

· يتــم الكشــف عــن األغلبيــة العظمــى مليزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة بالكامــل لإلعــالم واجلهــات الفاعلــة يف 	
املجتمــع املدنــي.

· يتلقــى املجلــس التشــريعي مقترحــاً دقيقــاً مبيزانيــة قطــاع األمــن وفقــاً لقانــون تنظيــم املوازنــة والشــؤون املاليــة 	
لعــام 1997.

· لدى جلنة الداخلية واألمن يف املجلس التشريعي صالحيات التدخل يف املخصصات ومراجعة النفقات.	

· يصدر املسؤولون بانتظام تقارير مراقبة االمتثال للعقود واإلجناز.	

· يتيح قطاع األمن املعلومات املعنية بعدد املوظفني املدنيني واألمنيني للعامة.	

· يتم نشر حجم الرواتب للموظفني املدنيني واألمنيني للعامة.	

· توجــد جلنــة مســتقلة متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا )برملانيــة 	
أو حكوميــة(.

· ــى ســبيل 	 ــة نزاهــة احلكــم عل ــة »جلن ــة خارجي ــم إجــراء تدقيــق يف مــدى مالءمــة املرشــحني مــن طــرف جلن يت
ــال«. املث

طبيعــة املؤشــرات التــي حــازت علــى تصنيــف »منخفــض جــّدًا« )21–35(: حصلــت أربعــة مؤشــرات )5%( علــى عالمــات 
متدنيــة جــّدًا، تتعلــق بـــاملوضوعات التاليــة:

· إطالع املواطنني على إستراتيجية أو خطة عمل األجهزة األمنية. 	
·  تنعكس سياسة مكافحة الفساد يف خطة عمل قطاع األمن ويتقدم التنفيذ وفقاً للجدول الزمني احملدد.	
·  تتوفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن يف الوقــت 	

املناسب. 
·  العاملون يف األجهزة األمنية ميتنعون عن ممارسة الواسطة واحملسوبية.	
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طبيعــة املؤشــرات التــي حصلــت علــى عالمــات تضعهــا يف تصنيــف »منخفــض« )36-50(: حصــل اثنــان وعشــرون مؤشــرًا 
)27.5% من مجموع املؤشرات( على عالمة 50، وهي أعلى عالمة يف هذا التصنيف. تعلقت هذه املؤشرات بــاملوضوعات 

التالية:

· توجد أدلة على ممارسة مؤسسات قطاع األمن االنفتاح جتاه منظمات املجتمع املدني.	

· مؤسسات املجتمع املدني ومراكز األبحاث تناقش قضايا النزاهة والشفافية والفساد يف قطاع األمن.	

· تتمتع دوائر ووحدات االمتثال باالستقاللية.	

· تتوفر لدوائر ووحدات االمتثال املوارد املالية والبشرية الالزمة.	

· تتم االستفادة من نتائج تقييم النزاهة يف السياسات اجلديدة والتخطيط.	

· يتم نشر نتائج التدقيق على األجهزة األمنية من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	

· تتم االستفادة من التوصيات التي يصدرها ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	

· توجد تشريعات تغطي جميع املشتريات املتعلقة بقطاع األمن بدون استثناء.	

· توجد تفاصيل عن كافة املشتريات.	

· يتم إصدار البيانات املتعلقة باملشتريات عادة بصيغة ميكن الوصول إليها.	

· تتاح كافة العقود للعامة، مبا يف ذلك التعديالت بعد إرساء العطاءات.	

· تخضع الترقيات واالمتيازات يف األجهزة للقوانني واألنظمة.	

· يتم نشر حجم البدالت اخلاصة للموظفني املدنيني واألمنيني للعامة.	

· يشــتمل نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي علــى معاييــر موضوعيــة 	
للوظيفــة فضــاًل عــن عمليــات تقييــم محــددة املعاييــر.

· يتم إجراء تدريب على مكافحة الفساد للموظفني األمنيني واملدنيني.	

· توجد سياسة لإلعالن عن نتائج محاكمات موظفي قطاع األمن.	

· نتائج احملاكمات متاحة للعامة.	

· فعالية الرقابة على نشاطات األجهزة االستخباراتية وإدارتها وميزانياتها.	

· األجهزة األمنية تقوم بتفسير قراراتها ونتائج أعمالها للجمهور.	

· هناك محاباة يف التعيينات يف املناصب العليا يف خدمة االستخبارات.	

· نســبة النفقــات املكتومــة مــن املوازنــة املخصصــة لألجهــزة االســتخباراتية )جهــاز املخابــرات العامــة وجهــاز 	
ــي(. ــن الوقائ األم

· يوجد نظام لتصنيف املعلومات ينسجم مع القانون لضمان حماية املعلومات.	

طبيعــة املؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »متوســط« )51-65(: حصــل مؤشــر واحــد )01.25%( مــن مجمــوع املؤشــرات 
الثمانــني علــى »تصنيــف متوســط«، تعلــق باملوضــوع التالــي:

·  توجد رقابة جدية على أداء األجهزة األمنية يف الضفة الغربية من مؤسسات الرقابة الرسمية يف فلسطني.	
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طبيعــة املؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »متقــدم« )66-80(: حصــل ثالثــة عشــر مؤشــرًا )16.25%( مــن مجمــوع 
املؤشــرات الثمانــني علــى »تصنيــف متقــدم«، تعلقــت بــــاملوضوعات التاليــة:

·  ضمان حق الوصول للوثائق واملعلومات احملدثة حول سياسة قطاع األمن أو اإلستراتيجية األمنية.	

·  تتبع الدولة سياسة ملكافحة الفساد صريحة ومطبقة بشكل فعال يف قطاع األمن.	

·  مدى فعالية وحدات االمتثال يف قطاع األمن. 	

·  اجلمهور يثق بوجود إرادة جادة ملسؤولي قطاع األمن مبحاربة الفساد.	

·  توجد وحدة رقابة داخلية »املالية الداخلية« فعالة وتتمتع باخلبرة واالستقاللية يف وظائفها.	

·  يقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتدقيق إنفاق قطاع األمن بانتظام، وتقييم األداء لقطاع األمن. 	

·  يوجد دليل إجراءات للمشتريات والعطاءات العامة.	

·  تتــم األغلبيــة العظمــى )09+%( مــن عمليــات الشــراء لقطــاع األمــن بنظــام املنافســة املفتوحــة، باســتثناء بعــض 	
احلــاالت احملــددة واملقيــدة بوضــوح.  

·  تتوفــر مســوغات جلميــع العقــود التــي تتــم مــن خــالل التوريــد الفــردي واملنافســة املقيــدة )اســتدراج عــروض(، 	
فضــاًل عــن خضوعهــا ملراقبــة خارجيــة.

· التقدم بشكوى لدى األجهزة األمنية يف الضفة الغربية يتم بدون خوف.	

· يتم التحقيق يف حاالت الفساد يف املشتريات أو محاكمة مرتكبها دون تأثير سياسي غير مبرر.	

· تلتــزم مؤسســات قطــاع األمــن عالنيــة مــن خــالل اخلطابــات أو املقابــالت اإلعالميــة بتدابيــر مكافحــة الفســاد 	
والنزاهــة.

· يتــم تشــجيع اإلبــالغ عــن املخالفــات مــن خــالل التدريــب وتقــدمي املعلومــات والتوجيهــات فيمــا يتعلــق بعمليــات 	
اإلبــالغ عــن الفســاد وإجــراءات حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات.

 طبيعــة املؤشــرات التــي حصلــت علــى تصنيــف »متقــدم جــدًا« )81-100(: حصــل اثنــان وعشــرون مؤشــرًا )27.5%( علــى 
»تصنيــف متقــدم جــّدًا«، وهــذه املؤشــرات تتعلــق باملوضوعــات التاليــة:

·  توجد تشريعات تتيح للمجلس التشريعي الرقابة على أعمال املؤسسات األمنية.	

·  توجد جلنة برملانية مختصة يف الرقابة على األجهزة األمنية وفقاً للتشريع الناظم لعمل املجلس التشريعي.	

·  توجد عملية واضحة لدورة تخطيط للموازنة، وتوجد دوائر لتخطيط املوازنة مستقلة.	

·  توجه التشريعات السلطات املختصة باملشتريات نحو اإلملام بالقضايا املتعلقة بالفساد.	

·  تطبق التشريعات املتعلقة مبشتريات قطاع األمن بفعالية.	

·  جهاز الرقابة على املشتريات يف قطاع األمن مستقل.	

·  الرقابة على مشتريات قطاع األمن فعالة.	
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·  يخضــع املســؤولون املعنيــون بتصميــم مواصفــات العطــاء، أو املشــاركون يف قــرارات مجالــس املناقصــات، للوائــح 	
أو مدونــات قواعــد للســلوك معــدة لغــرض تفــادي تضــارب املصالــح.

·  توجد عملية تدقيق شاملة يشارك من خاللها املسؤولون يف فحص املوردين وتصميم مواصفات العطاء.	

· توجــد سياســات وإجــراءات رســمية حتــدد كيفيــة مراقبــة وتقييــم وإعــداد تقاريــر عــن خدمــة املــورد و/أو 	
التســليم. التزامــات 

· يتم اتخاذ إجراء جتاه جميع انتهاكات العقد على نحو كاٍف.	

· هناك آليات رسمية تسمح للشركات بتقدمي شكاوى حول ما تشهده من ممارسات سيئة يف عملية الشراء.	

· آليات شكاوى للشركات تتسم بالفعالية واالستخدام املنتظم.	

· العقوبات الواردة يف القانون واضحة ملعاقبة مورد ما على وقائع فساد.	

· يواجه قطاع األمن مشكلة املوظفني الوهميني خالل السنوات اخلمس املاضية.	

· يتلقى املوظفون رواتبهم يف موعدها.	

· نظام الدفع جيد اإلعداد ومنتظم ومعلن.	

· يتم نشر نظام الرواتب والبدالت للعامة.	

· توجد عقوبات محددة يف القانون جلرائم الفساد.	

· هنــاك تشــريعات تتعلــق بسياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات والفســاد، وحصــول مــن يقــوم باإلبــالغ يف القطــاع 	
ــة.  ــال انتقامي ــة أعم ــة ضــد أي ــة الكافي ــى احلماي ــي عل األمن

· توجد مدونة قواعد السلوك.	

· يتم تعميم مدونة قواعد السلوك على أفراد األمن، وهي متاحة للعامة.	
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تشــير النتائــج التفصيليــة للمؤشــرات الثمانــني يف املقيــاس إلــى تفــاوت كبيــر يف العالمــات التــي حصلــت عليهــا كل 
املؤشــرات. ففــي حــني حصــل اثنــان وعشــرون مؤشــراً علــى عالمــة )100(، وهــي أعلــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا 
مؤشــر، فــإن ثمانيــة عشــر مؤشــراً حصلــت علــى عالمــة صفــر، وهــي أدنــى عالمــة ميكــن أن يحصــل عليهــا املؤشــر. كمــا 
أن 44 مؤشــراً )أي 55 % مــن مجمــل املؤشــرات( مــن املؤشــرات الثمانــني حــازت علــى عالمــة ضمــن تصنيفــات )حــرج 
أو منخفــض جــّداً أو منخفــض، أي علــى عالمــة 50 فأقــل(. يف املقابــل، حصــل 36 مؤشــراً )أي  45 % مــن مجمــل 

املؤشــرات( علــى عالمــات ضمــن تصنيــف )متوســط ومتقــدم ومتقــدم جــّداً(. 

يحتــوي اجلــدول التالــي علــى قائمــة مبؤشــرات املقيــاس، واملقاييــس الفرعيــة، والتصنيفــات التــي حصلــت عليهــا، وميكــن 
احلصــول علــى كافــة التفاصيــل املتعلقــة بعالمــة كل مؤشــر ومصــدر العالمــة بالرجــوع للملحــق رقــم )3( يف هــذا التقريــر.

جدول رقم )4( مؤشرات املقياس حسب املجاالت والقطاعات واألركان والتصنيفات التي حصلت عليها يف القراءة األولى

التصنيفأركان النزاهةالقطاعاتاملجاالتاملؤشراتالرقم

ــى 1 ــة عل ــس التشــريعي الرقاب ــح للمجل توجــد تشــريعات تتي
ــة. متقدم جّداًاملساءلةالتشريعاتاإلرادة السياسيةأعمــال املؤسســات األمني

حرجاملساءلةاملمارساتاإلرادة السياسيةفعاليــة رقابــة املجلــس التشــريعي علــى األجهــزة األمنيــة 2

الســلطة التشــريعية مســتقلة وال تخضــع لتدخــالت أيــة 3
األمــن. قطــاع  أو  التنفيذيــة  الســلطة  يف  نفــوذ  حرجاملساءلةاملمارساتاإلرادة السياسيةمراكــز 

ــزة 4 ــة علــى األجه ــة مختصــة يف الرقاب ــة برملاني توجــد جلن
متقدم جّداًاملساءلةالتشريعاتاإلرادة السياسيةاألمنيــة وفقــاً للتشــريع الناظــم لعمــل املجلــس التشــريعي.

توجــد رقابــة جديــة علــى أداء األجهــزة األمنيــة يف الضفــة 5
متوسطاملساءلةاملمارساتاإلرادة السياسيةالغربيــة مــن مؤسســات الرقابــة الرســمية يف فلســطني.

يتــم تزويــد املجلــس التشــريعي بتقاريــر تدقيــق احلســابات 6
حرجاملساءلةاملمارساتاإلرادة السياسيةالســنوية علــى األجهــزة األمنيــة.

املجلــس التشــريعي يســائل وزيــر الداخليــة واألمــن الوطنــي 7
واإلداريــة. املاليــة  الرقابــة  ديــوان  تقاريــر  يف  ورد  حرجاملساءلةاملمارساتاإلرادة السياسيةعمــا 

تتــم مناقشــة السياســة األمنيــة أو اإلســتراتيجية األمنيــة 8
حرجاملساءلةاملمارساتاإلرادة السياسيةمــن قبــل اجلمهــور أو ممثليــه مثــل املجلــس التشــريعي.

9

املجلــس  يف  للنقــاش  تخضــع  التــي  القضايــا  تشــمل 
التشــريعي: التهديــدات األمنيــة التي تواجــه البلد، وقرارات 
الشــراء ومســتوى اإلنفــاق علــى قطــاع األمن، وعــدد األفراد 
وامليزانيــة، واســتخدام القــدرة العملياتيــة لقطــاع األمــن.

حرجالشفافيةاملمارساتاإلرادة السياسية

إطــالع املواطنــني علــى إســتراتيجية أو خطــة عمــل األجهــزة 10
منخفض جّداًالشفافيةاملمارساتاإلرادة السياسيةاألمنية.

ضمــان حــق الوصــول للوثائــق واملعلومــات احملدثــة حــول 11
متقدمالشفافيةاملمارساتاإلرادة السياسيةسياســة قطــاع األمــن أو اإلســتراتيجية األمنيــة.

توجــد أدلــة علــى ممارســة مؤسســات قطــاع األمــن االنفتــاح 12
منخفضالشفافيةاملمارساتاإلرادة السياسيةجتــاه منظمــات املجتمــع املدني.

تناقــش 13 األبحــاث  ومراكــز  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات 
النزاهــة والشــفافية والفســاد يف قطــاع األمــن. منخفضاملساءلةالتشريعاتاإلرادة السياسيةقضايــا 

ــة 14 ــة سياســة ملكافحــة الفســاد صريحــة ومطبق ــع الدول تتب
ــال يف قطــاع األمــن. متقدمالنزاهةالتشريعاتاإلرادة السياسيةبشــكل فع

النتائج حسب املؤشرات
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تنعكــس سياســة مكافحــة الفســاد يف خطــة عمــل قطــاع 15
منخفض جّداًالنزاهةاملمارساتاإلرادة السياسيةاألمــن ويتقــدم التنفيــذ وفقــاً للجــدول الزمنــي احملــدد.

تتوفــر لدوائــر ووحــدات االمتثــال املــوارد املاليــة والبشــرية 16
منخفضالنزاهةاملمارساتاإلرادة السياسيةالالزمــة.

باالســتقاللية.17 االمتثــال  ووحــدات  دوائــر  منخفضالنزاهةاملمارساتاإلرادة السياسيةتتمتــع 
األمــن.18 قطــاع  يف  االمتثــال  وحــدات  فعاليــة  متقدماملساءلةاملمارساتاإلرادة السياسيةمــدى 

اجلمهــور يثــق بوجــود إرادة جــادة ملســؤولي قطــاع األمــن 19
متقدماملساءلةاملمارساتاإلرادة السياسيةمبحاربــة الفســاد.

حرجاملساءلةاملمارساتاإلرادة السياسيةتتم مراجعة بيئة التحديات التي تتيح الفساد يف قطاع األمن.20
دوري.21 بشــكل  الفســاد  ملخاطــر  التقييمــات  إجــراء  حرجاملساءلةاملمارساتاإلرادة السياسيةيتــم 

تتــم االســتفادة مــن نتائــج تقييــم النزاهــة يف السياســات 22
والتخطيــط. منخفضاملساءلةاملمارساتاإلرادة السياسيةاجلديــدة 

ــة، وتوجــد 23 ــدورة تخطيــط للموازن ــة واضحــة ل توجــد عملي
ــة مســتقلة. ــط املوازن ــر لتخطي متقدم جّداًالشفافيةالتشريعاتميزانيات قطاع األمندوائ

تتضمــن ميزانيــة قطــاع األمــن معلومــات شــاملة ومفصلــة 24
حرجالشفافيةاملمارساتميزانيات قطاع األمنعــن النفقــات وفقــاً للوظائــف.

يتلقى املجلس التشريعي مقترحاً دقيقاً مبيزانية قطاع األمن 25
حرجاملساءلةاملمارساتميزانيات قطاع األمنوفقــاً لقانــون تنظيــم املوازنــة والشــؤون املاليــة لعــام 1997.

التشــريعي 26 املجلــس  يف  واألمــن  الداخليــة  جلنــة  لــدى 
ــات. ــة النفق ــات التدخــل يف املخصصــات ومراجع حرجاملساءلةاملمارساتميزانيات قطاع األمنصالحي

موازنــة قطــاع األمــن متاحــة للجمهــور ومفصلــة وواضحــة 27
حرجالشفافيةاملمارساتميزانيات قطاع األمنقبــل إقرارهــا.

28
يتــم الكشــف عــن األغلبيــة العظمــى مليزانيــة قطــاع األمــن 
ــة يف املجتمــع  املعتمــدة بالكامــل لإلعــالم واجلهــات الفاعل

املدنــي.
حرجالشفافيةاملمارساتميزانيات قطاع األمن

تتوفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم 29
منخفض جّداًالشفافيةاملمارساتميزانيات قطاع األمنواملجتمع املدني عن ميزانية قطاع األمن يف الوقت املناسب.

الداخليــة” 30 “املاليــة  داخليــة  رقابــة  وحــدة  توجــد 
وظائفهــا. يف  واالســتقاللية  باخلبــرة  وتتمتــع  متقدماملساءلةاملمارساتميزانيات قطاع األمنفعالــة 

إنفــاق 31 بتدقيــق  واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة  ديــوان  يقــوم 
األمــن. لقطــاع  األداء  وتقييــم  بانتظــام،  األمــن  متقدماملساءلةاملمارساتميزانيات قطاع األمنقطــاع 

األمنيــة 32 األجهــزة  علــى  التدقيــق  نتائــج  نشــر  يتــم 
واإلداريــة. املاليــة  الرقابــة  ديــوان  قبــل  منخفضالشفافيةاملمارساتميزانيات قطاع األمنمــن 

ديــوان 33 يصدرهــا  التــي  التوصيــات  مــن  االســتفادة  تتــم 
واإلداريــة. املاليــة  منخفضاملساءلةاملمارساتميزانيات قطاع األمنالرقابــة 

توجــد تشــريعات تغطــي جميــع املشــتريات املتعلقــة بقطــاع 34
منخفضالشفافيةالتشريعاتاملشتريات والعطاءاتاألمــن بــدون اســتثناء.

توجــه التشــريعات الســلطات املختصــة باملشــتريات نحــو 35
اإلملــام بالقضايــا املتعلقــة بالفســاد.

متقدم جّداًالنزاهةالتشريعاتاملشتريات والعطاءات

تطبــق التشــريعات املتعلقــة باملشــتريات يف قطــاع األمــن 36
بفعاليــة.

متقدم جّداًاملساءلةاملمارساتاملشتريات والعطاءات

العامــة.37 والعطــاءات  للمشــتريات  إجــراءات  دليــل  متقدماملساءلةاملمارساتاملشتريات والعطاءاتيوجــد 

ــى املشــتريات يف قطــاع األمــن مســتقل.38 ــة عل متقدم جّداًاملساءلةالتشريعاتاملشتريات والعطاءاتجهــاز الرقاب

فعالــة.39 األمــن  قطــاع  مشــتريات  علــى  متقدم جّداًاملساءلةاملمارساتاملشتريات والعطاءاتالرقابــة 
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منخفضالشفافيةاملمارساتاملشتريات والعطاءاتتوجد تفاصيل عن كافة املشتريات.40

باملشــتريات 41 املتعلقــة  البيانــات  إصــدار  يتــم 
إليهــا. الوصــول  ميكــن  بصيغــة  عــادة 

منخفضالشفافيةاملمارساتاملشتريات والعطاءات

42
عمليــات  مــن   )%+90( العظمــى  األغلبيــة  تتــم 
املفتوحــة،  املنافســة  بنظــام  األمــن  لقطــاع  الشــراء 
بوضــوح. واملقيــدة  احملــددة  احلــاالت  بعــض  باســتثناء 

املشتريات والعطاءات
متقدمالنزاهةاملمارسات

43
مــن  تتــم  التــي  العقــود  جلميــع  مســوغات  تتوفــر 
)اســتدراج  املقيــدة  واملنافســة  الفــردي  التوريــد  خــالل 
خارجيــة. ملراقبــة  خضوعهــا  عــن  فضــاًل  عــروض(، 

املشتريات والعطاءات
متقدمالنزاهةاملمارسات

44
يخضــع املســؤولون املعنيــون بتصميــم مواصفــات العطاء، أو 
املشاركون يف قرارات مجالس املناقصات، للوائح أو مدونات 
ــح. ــادي تضــارب املصال ــرض تف ــدة لغ قواعــد للســلوك مع

املشتريات والعطاءات
متقدم جّداًاملساءلةالتشريعات

45
توجــد عمليــة تدقيــق شــاملة يشــارك من خاللها املســؤولون 
العطــاء. مواصفــات  وتصميــم  املورديــن  فحــص  يف 

املشتريات والعطاءات
متقدم جّداًاملساءلةاملمارسات

46
توجــد سياســات وإجــراءات رســمية حتــدد كيفيــة مراقبــة 
وتقييــم وإعــداد تقاريــر عــن خدمــة املــورد و/أو التزامــات 

التســليم.

املشتريات والعطاءات
متقدم جّداًاملساءلةالتشريعات

تتــاح كافــة العقــود للعامــة مبــا يف ذلــك التعديــالت بعــد 47
العطــاءات. إرســاء 

منخفضالشفافيةاملمارساتاملشتريات والعطاءات

يصــدر املســؤولون بانتظــام تقاريــر مراقبــة االمتثــال للعقــود 48
واإلجناز.

حرجالشفافيةاملمارساتاملشتريات والعطاءات

متقدم جّداًاملساءلةاملمارساتاملشتريات والعطاءاتيتم اتخاذ إجراء جتاه جميع انتهاكات العقد على نحو كاٍف.49

هنــاك آليــات رســمية تســمح للشــركات بتقــدمي شــكاوى 50
حــول مــا تشــهده مــن ممارســات ســيئة يف عمليــة الشــراء.

متقدم جّداًاملساءلةالتشريعاتاملشتريات والعطاءات

آليــات شــكاوى للشــركات تتســم بالفعاليــة واالســتخدام 51
املنتظــم.

متقدم جّداًاملساءلةاملمارساتاملشتريات والعطاءات

التقــدم بشــكوى لــدى األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة 52
يتــم بــدون خــوف.  

متقدماملساءلةاملمارساتاملشتريات والعطاءات

العقوبــات الــواردة يف القانــون واضحــة ملعاقبــة مــورد مــا 53
ــع فســاد. ــى وقائ عل

متقدم جّداًاملساءلةالتشريعاتاملشتريات والعطاءات

أو 54 املشــتريات  يف  الفســاد  حــاالت  يف  التحقيــق  يتــم 
مبــرر. غيــر  سياســي  تأثيــر  دون  مرتكبهــا  محاكمــة 

متقدماملساءلةاملمارساتاملشتريات والعطاءات

التعيني وسلوك تخضع الترقيات واالمتيازات يف األجهزة للقوانني واألنظمة. 55
منخفضالشفافيةاملمارساتالعاملني

املوظفــني 56 بعــدد  املعنيــة  املعلومــات  األمــن  قطــاع  يتيــح 
للعامــة. واألمنيــني  املدنيــني 

التعيني وسلوك 
حرجالشفافيةاملمارساتالعاملني

يواجــه قطــاع األمــن مشــكلة املوظفــني الوهميــني خــالل 57
الســنوات اخلمــس املاضيــة.

التعيني وسلوك 
متقدم جّداًالنزاهةاملمارساتالعاملني

التعيني وسلوك يتم نشر حجم الرواتب للموظفني املدنيني واألمنيني للعامة.58
حرجالشفافيةاملمارساتالعاملني

يتــم نشــر حجــم البــدالت اخلاصــة للموظفــني املدنيــني 59
للعامــة. واألمنيــني 

التعيني وسلوك 
منخفضالشفافيةاملمارساتالعاملني

التعيني وسلوك يتلقى املوظفون رواتبهم يف موعدها.60
متقدم جّداًالنزاهةاملمارساتالعاملني

التعيني وسلوك نظام الدفع جيد اإلعداد ومنتظم ومعلن.61
متقدم جّداًالنزاهةاملمارساتالعاملني
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التعيني وسلوك يتم نشر نظام الرواتب والبدالت للعامة.62
متقدم جّداًالشفافيةاملمارساتالعاملني

63
يشــتمل نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني علــى املســتويني 
موضوعيــة  معاييــر  علــى  والعلــوي  املتوســط  اإلداريــني 
املعاييــر. تقييــم محــددة  عــن عمليــات  للوظيفــة فضــاًل 

التعيني وسلوك 
منخفضالنزاهةالتشريعاتالعاملني

64
تلتــزم مؤسســات قطــاع األمــن عالنيــة من خــالل اخلطابات 
أو املقابــالت اإلعالميــة بتدابير مكافحة الفســاد والنزاهة.

التعيني وسلوك 
متقدمالنزاهةاملمارساتالعاملني

الفســاد.65 جلرائــم  القانــون  يف  محــددة  عقوبــات  التعيني وسلوك توجــد 
متقدم جّداًاملساءلةالتشريعاتالعاملني

66
ــات  ــالغ عــن املخالف ــق بسياســة اإلب ــاك تشــريعات تتعل هن
والفســاد، وحصــول مــن يقــوم باإلبــالغ يف القطــاع األمنــي 
انتقاميــة. أعمــال  أيــة  ضــد  الكافيــة  احلمايــة  علــى 

التعيني وسلوك 
متقدم جّداًالنزاهةالتشريعاتالعاملني

67
ــب  ــات مــن خــالل التدري ــالغ عــن املخالف ــم تشــجيع اإلب يت
وتقــدمي املعلومــات والتوجيهــات فيما يتعلق بعمليات اإلبالغ 
عــن الفســاد وإجــراءات حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات.

التعيني وسلوك 
متقدمالنزاهةاملمارساتالعاملني

التعيني وسلوك توجد مدونة قواعد السلوك.68
متقدم جّداًالنزاهةاملمارساتالعاملني

69
يتــم تعميــم مدونــة قواعــد الســلوك علــى أفــراد األمــن 

للعامــة. ومتاحــة 
التعيني وسلوك 

متقدم جّداًالنزاهةاملمارساتالعاملني

70
للموظفــني  الفســاد  مكافحــة  علــى  تدريــب  إجــراء  يتــم 

واملدنيــني. األمنيــني 
التعيني وسلوك 

منخفضالنزاهةاملمارساتالعاملني

71
ممارســة  عــن  ميتنعــون  األمنيــة  األجهــزة  يف  العاملــون 

واحملســوبية. الواســطة 
التعيني وسلوك 

منخفض جّداًالنزاهةاملمارساتالعاملني

72
توجــد سياســة لإلعــالن عــن نتائــج محاكمــات موظفــي 

قطــاع األمــن.
التعيني وسلوك 

منخفضالشفافيةالتشريعاتالعاملني

التعيني وسلوك نتائج احملاكمات متاحة للعامة.73
منخفضالشفافيةاملمارساتالعاملني

74
ــى سياســات  ــة عل ــة مســتقلة متخصصــة للرقاب توجــد جلن
األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا )برملانيــة أو 

حكوميــة(.
حرجاملساءلةاملمارساتاألجهزة االستخباراتية

75
فعاليــة الرقابــة علــى نشــاطات األجهــزة االســتخباراتية 

وميزانياتهــا. منخفضاملساءلةاملمارساتاألجهزة االستخباراتيةوإدارتهــا 

76
األجهــزة األمنيــة تقــوم بتفســير قراراتهــم ونتائــج أعمالهــم 

منخفضالنزاهةاملمارساتاألجهزة االستخباراتيةللجمهــور.

هنــاك محابــاة يف التعيينــات يف املناصــب العليــا يف خدمــة 77
منخفضالنزاهةاملمارساتاألجهزة االستخباراتيةاالســتخبارات.

78
يتــم إجــراء تدقيــق يف مــدى مالءمــة املرشــحني مــن طــرف 
حرجالنزاهةاملمارساتاألجهزة االستخباراتيةجلنــة خارجيــة “جلنــة نزاهــة احلكــم علــى ســبيل املثــال”.

79
نســبة النفقــات املكتومــة مــن املوازنــة املخصصــة لألجهــزة 
االســتخباراتية )جهــاز املخابــرات العامــة وجهــاز األمــن 

ــي. الوقائ
منخفضالشفافيةاملمارساتاألجهزة االستخباراتية

80
القانــون  مــع  ينســجم  املعلومــات  لتصنيــف  نظــام  يوجــد 

املعلومــات. حمايــة  منخفضالشفافيةالتشريعاتاألجهزة االستخباراتيةلضمــان 



31مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني

النتائج حسب التصنيفات
يقســم التقريــر املقيــاس إلــى ثالثــة تصنيفــات: حســب مجــاالت النزاهــة يف قطــاع األمــن، وحســب قطاعــي التشــريعات 

واملمارســات، والتصنيــف الثالــث حســب أركان نظــام النزاهــة.

نتائج املقياس الفرعي ملجاالت النزاهة يف قطاع األمن:
تظهــر النتائــج حســب مجــاالت النزاهــة، اجلــدول رقــم 6 أدنــاه، تفــاوت تصنيفــات مجــاالت النزاهــة يف قطــاع األمــن. 
فقــد حصــل كل مــن: مجــال املشــتريات والعطــاءات ومجــال التعيــني وســلوك العاملــني، علــى تصنيــف متقــدم، فيمــا حصــل 
مجــال اإلرادة السياســية علــى تصنيــف منخفــض. وحصــل مجــاال موازنــة قطــاع األمــن ومراقبــة األجهــزة االســتخباراتية 

علــى تصنيــف منخفــض جــّداً. يظهــر اجلــدول رقــم )6( عــدد وأرقــام املؤشــرات التــي تدخــل يف كل مجــال.
جدول )5( متوسط عالمات املقاييس الفرعية ملجاالت النزاهة يف قطاع األمن 

عدد مجاالتالرقم
متوسط عالمة كل مجالالوزن النسبي لكل مجالأرقام املؤشراتاملؤشرات

27.5039 %1-2222اإلرادة السياسية1
13.7534 %23-1133موازنة قطاع األمن2

26.2580 % 54-2134املشتريات والعطاءات3
23.7567 %73 -1955التعيني وسلوك العاملني4

مراقبة األجهزة 5
االستخباراتية

752- 68% 8.7535

10055 %1-8080املجموع

ــه  ــي: مجــال املشــتريات والعطــاءات، يلي ــاه أن ترتيــب مجــاالت النزاهــة يف قطــاع األمــن جــاء كمــا يل يظهــر الشــكل أدن
التعيــني وســلوك العاملــني يف قطــاع األمــن، ثــم اإلرادة السياســية، ورابعــاً مراقبــة األجهــزة االســتخباراتية، وأخيــرا موازنــة 

قطــاع األمن.
شكل رقم )5( تصنيفات مجاالت النزاهة يف قطاع األمن 
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املقياس الفرعي ملجال مراقبة األجهزة االستخباراتية 
يشــير الشــكل رقــم )4( أعــاله إلــى أن املقيــاس الفرعــي ملجــال مراقبــة األجهــزة االســتخباراتية حصــل علــى تصنيــف 
ــى تصنيــف حــرج  ــة لهــذا املجــال عل »منخفــض جــّداً« )21-35( بســبب حصــول مؤشــرين مــن املؤشــرات الســبعة املكون

)0-20( وهمــا: 

· وجــود جلنــة مســتقلة متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا )برملانيــة 	
أو حكوميــة(. 

· ــى ســبيل 	 ــة نزاهــة احلكــم عل ــة، جلن ــة خارجي ــق يف مــدى مالءمــة املرشــحني مــن طــرف جلن ــم إجــراء تدقي يت
ــال.  املث

وحصلــت خمســة مؤشــرات علــى تنصيــف منخفــض )36-50( هــي: فعاليــة الرقابة على نشــاطات األجهزة االســتخباراتية 
وإدارتهــا وميزانياتهــا، واألجهــزة األمنيــة تقــوم بتفســير قراراتهــا ونتائــج أعمالهــا للجمهــور، ووجــود محابــاة يف التعيينــات 
يف املناصــب العليــا يف خدمــة االســتخبارات، ونســبة النفقــات املكتومــة مــن املوازنــة املخصصــة لألجهــزة االســتخباراتية 
)جهــاز املخابــرات العامــة وجهــاز األمــن الوقائــي(، ويوجــد نظــام لتصنيــف املعلومــات ينســجم مــع القانــون لضمــان حمايــة 

املعلومات.

املقياس الفرعي ملجال اإلرادة السياسية
يعــود انخفــاض تصنيــف املقيــاس الفرعــي ملجــال اإلرادة السياســية إلــى حصــول ثمانيــة مؤشــرات مــن أصــل اثنــني 
وعشــرين مؤشــراً علــى عالمــات تأتــي ضمــن تصنيــف حــرج، وجميعهــا تأتــي ضمــن قطــاع املمارســات، وســبعة منهــا تأتــي 

يف ركــن املســاءلة، وآخــر يف ركــن الشــفافية. 

ســتة مؤشــرات مــن املؤشــرات الثمانيــة تتعلــق بعمــل املجلــس التشــريعي، بكونــه إحــدى املؤسســات الرقابيــة األساســية، 
حصلــت علــى هــذا التصنيــف بســبب تعطــل عمــل املجلــس التشــريعي، وهــي: 

· فعالية رقابة املجلس التشريعي على األجهزة األمنية. 	

· السلطة التشريعية مستقلة وال تخضع لتدخالت أية مراكز نفوذ يف السلطة التنفيذية أو قطاع األمن.	

· يتم تزويد املجلس التشريعي بتقارير تدقيق احلسابات السنوية على األجهزة األمنية.  	

· املجلس التشريعي يسائل وزير الداخلية واألمن الوطني عما ورد يف تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية. 	

· تتم مناقشة السياسة األمنية أو اإلستراتيجية األمنية من قبل املجلس التشريعي. 	

· تشمل القضايا التي تخضع للنقاش يف املجلس التشريعي، التهديدات األمنية التي تواجه البلد.  	

كمــا حصلــت املؤشــرات: املؤشــر رقــم )20( اخلــاص مبراجعــة بيئــة التحديــات التــي تتيــح الفســاد يف قطــاع األمــن، واملؤشــر 
رقــم )21( املتعلــق بإجــراء التقييمــات ملخاطــر الفســاد بشــكل دوري، علــى تصنيــف حــرج.

وحصــل مؤشــران علــى تصنيــف منخفــض جــّداً، وهمــا املؤشــر رقــم )10(، إطــالع املواطنــني علــى إســتراتيجية أو خطــة 
عمــل األجهــزة األمنيــة، واملؤشــر رقــم )15(، تنعكــس سياســة مكافحــة الفســاد يف خطــة عمــل قطــاع األمــن ويتقــدم 
التنفيــذ وفقــاً للجــدول الزمنــي احملــدد. فيمــا حصلــت خمســة مؤشــرات علــى )تصنيــف منخفــض 36-50( علــى عالمــة 
50، وهــذه املؤشــرات هــي: توجــد أدلــة علــى ممارســة مؤسســات قطــاع األمــن علــى االنفتــاح جتــاه منظمــات املجتمــع 
ــا النزاهــة والشــفافية والفســاد يف قطــاع األمــن،  ــي ومراكــز األبحــاث تناقــش قضاي ــي، ومؤسســات املجتمــع املدن املدن
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ــال باالســتقاللية،  ــع دوائــر ووحــدات االمتث ــال املــوارد املاليــة والبشــرية الالزمــة، وتتمت وتتوفــر لدوائــر ووحــدات االمتث
وتتــم االســتفادة مــن نتائــج تقييــم النزاهــة يف السياســات اجلديــدة والتخطيــط.

حصــل مؤشــر واحــد علــى تصنيــف متوســط، وهــو املؤشــر رقــم )5(، توجــد رقابــة جديــة علــى أداء األجهــزة األمنيــة يف 
الضفــة الغربيــة مــن مؤسســات الرقابــة الرســمية يف فلســطني. كمــا حصلــت أربعــة مؤشــرات علــى )تصنيــف متقــدم(، 
وهــي: ضمــان حــق الوصــول للوثائــق واملعلومــات احملدثــة حــول سياســة قطــاع األمــن أو اإلســتراتيجية األمنيــة، وتتبــع 
الدولــة سياســة ملكافحــة الفســاد صريحــة ومطبقــة بشــكل فعــال يف قطــاع األمــن، ومــدى فعاليــة وحــدات االمتثــال يف 

قطــاع األمــن، واجلمهــور يثــق بوجــود إرادة جــادة ملســؤولي قطــاع األمــن مبحاربــة الفســاد.

بينمــا حصــل مؤشــران يف هــذا املجــال، »اإلرادة السياســية« علــى تصنيــف »متقــدم جــّداً« )81-100( همــا: توجــد 
تشــريعات تتيــح للمجلــس التشــريعي الرقابــة علــى أعمــال املؤسســات األمنيــة، وتوجــد جلنــة برملانيــة مختصــة يف الرقابــة 
علــى األجهــزة األمنيــة وفقــاً للتشــريع الناظــم لعمــل املجلــس التشــريعي. وهــذان املؤشــران يأتيــان ضمــن تصنيــف قطــاع 

التشــريعات. 

املقياس الفرعي ملجال موازنة قطاع األمن 
يرجــع انخفــاض عالمــة املجــال اخلــاص مبوازنــة قطــاع األمــن إلــى حصــول ثمانيــة مؤشــرات مــن أحــد عشــر مؤشــراً علــى 
عالمــات منخفضــة جــّداً جميعهــا تأتــي ضمــن قطــاع املمارســات، حيــث حصلــت خمســة مؤشــرات علــى »تصنيــف حــرج«: 
ــس التشــريعي  ــى املجل ــف، ويتلق ــاً للوظائ ــات وفق ــة عــن النفق ــات شــاملة ومفصل ــن معلوم ــة قطــاع األم تتضمــن ميزاني
مقترحــاً دقيقــاً مبيزانيــة قطــاع األمــن وفقــاً لقانــون تنظيــم املوازنــة والشــؤون املاليــة لعــام 1997، لــدى جلنــة الداخليــة 
ــن متاحــة  ــة قطــاع األم ــات، موازن ــة النفق ــات التدخــل يف املخصصــات ومراجع ــس التشــريعي صالحي واألمــن يف املجل
للجمهــور ومفصلــة وواضحــة قبــل إقرارهــا، ويتــم الكشــف عــن األغلبيــة العظمــى مليزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة بالكامــل 

لإلعــالم واجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املدنــي.

وحصــل مؤشــر واحــد علــى »تصنيــف منخفــض جــّداً«، وهــو: تتوفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم 
واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن يف الوقــت املناســب.

حصــل مؤشــران علــى تصنيــف منخفــض، همــا: يتــم نشــر نتائــج التدقيــق علــى األجهــزة األمنيــة مــن قبــل ديــوان الرقابــة 
املاليــة واإلداريــة، وتتــم االســتفادة مــن التوصيــات التــي يصدرهــا ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة. فيمــا حصــل مؤشــران 
علــى تصنيــف »متقــدم«، همــا: توجــد وحــدة رقابــة داخليــة »املاليــة الداخليــة« فعالــة وتتمتــع باخلبــرة واالســتقاللية يف 
وظائفهــا، ويقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بتدقيــق إنفــاق قطــاع األمــن بانتظــام، وتقييــم األداء لقطــاع األمــن. كمــا 
حــاز مؤشــر واحــد علــى تصنيــف »متقــدم جــّداً« يتعلــق بوجــود عمليــة واضحــة لــدورة تخطيــط للموازنــة، وتوجــد دوائــر 

لتخطيــط املوازنــة مســتقلة. ويأتــي هــذا املؤشــر ضمــن قطــاع التشــريعات.

املقياس الفرعي ملجال التعيني والسلوك
يظهــر الشــكل رقــم )4( أعــاله أن مجــال التعيــني والســلوك حــاز علــى تصنيــف »متقــدم«، حيــث حصلــت ثمانيــة مؤشــرات 
مــن 19 مؤشــراً )أي 42 % مــن مجمــل مؤشــرات هــذا املجــال( علــى »تصنيــف متقــدم جــّداً« )ســتة مؤشــرات مــن 

املؤشــرات الثمانيــة تتعلــق بركــن النزاهــة وواحــد مــن ركــن الشــفافية وواحــد مــن ركــن املســاءلة(، وهــي: 

· يواجه قطاع األمن مشكلة املوظفني الوهميني خالل السنوات اخلمس املاضية.	

· يتلقى املوظفون رواتبهم يف موعدها.	

· نظام الدفع للموظفني جيد اإلعداد ومنتظم ومعلن.	

· نشر نظام الرواتب والبدالت للعامة. 	
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· وجود عقوبات محددة يف القانون جلرائم الفساد.	

· هنــاك تشــريعات تتعلــق بسياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات والفســاد، وحصــول مــن يقــوم باإلبــالغ يف القطــاع 	
ــة. ــال انتقامي ــة أعم ــة ضــد أي ــة الكافي ــى احلماي ــي عل األمن

· وجود مدونة قواعد السلوك. 	

· تعميم مدونة قواعد السلوك على أفراد األمن، وهي متاحة للعامة. 	
فيمــا حصــل مؤشــران علــى »تصنيــف متقــدم«، همــا: تلتــزم مؤسســات قطــاع األمــن عالنيــة مــن خــالل اخلطابــات أو 
ــب  ــات مــن خــالل التدري ــالغ عــن املخالف ــم تشــجيع اإلب ــر مكافحــة الفســاد والنزاهــة، ويت ــة بتدابي ــالت اإلعالمي املقاب
وتقــدمي املعلومــات والتوجيهــات فيمــا يتعلــق بعمليــات اإلبــالغ عــن الفســاد وإجــراءات حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات.

حــازت ســتة مؤشــرات علــى »تصنيــف منخفــض«، أي 32 % مــن مجمــل مؤشــرات موازنــة قطــاع األمــن )أربعــة مؤشــرات 
ــان حتــت ركــن  ــان املتبقي ــن الشــفافية، واالثن ــى تصنيــف منخفــض هــي مــن رك ــت عل ــي حصل مــن املؤشــرات الســتة الت

النزاهــة(، ومنهــا أربعــة مؤشــرات مــن قطــاع املمارســات، واملؤشــرات الســتة هــي: 

· تخضع الترقيات واالمتيازات يف األجهزة للقوانني واألنظمة.	

· نشر حجم البدالت اخلاصة للموظفني املدنيني واألمنيني للعامة.	

· يشــتمل نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي علــى معاييــر موضوعيــة 	
للوظيفــة، فضــاًل عــن عمليــات تقييــم محــددة املعاييــر.

· إجراء تدريب على مكافحة الفساد للموظفني األمنيني واملدنيني.	

· يتم التدريب الدوري على مكافحة الفساد للموظفني.	

· نتائج احملاكمات متاحة للعامة.  	

وحــاز مؤشــر واحــد علــى »تصنيــف منخفــض جــّداً«، وهــو املؤشــر رقــم )71(، العاملــون يف األجهــزة األمنيــة ميتنعــون عــن 
ممارســة الواســطة واحملســوبية. فيمــا حصــل مؤشــران علــى »تصنيــف حــرج«، وهمــا: يتيــح قطــاع األمــن املعلومــات املعنيــة 

بعــدد املوظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة، ويتــم نشــر حجــم الرواتــب للموظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة.

مجال املشتريات والعطاءات. 1
يُظهــر اجلــدول رقــم 6 حصــول مجــال املشــتريات والعطــاءات يف قطــاع األمــن علــى العالمــة األعلــى مقارنــة ببقيــة املجــاالت، وقــد 
حــاز علــى تصنيــف »متقــدم«؛ حيــث حصــل أحــد عشــر مؤشــراً )أي 52 % مــن مجمــل مؤشــرات هــذا املجــال( علــى تصنيــف 
»متقــدم جــّداً« )81-100( مــن إجمالــي واحــد وعشــرين مؤشــراً، )كمــا أن عشــرة مؤشــرات مــن املؤشــرات العشــرة التــي 
حــازت علــى تصنيــف متقــدم جــّداً هــي مــن مؤشــرات ركــن املســاءلة، أمــا املؤشــر احلــادي عشــر، فمــن ركــن النزاهــة(، 

منهــا ســتة مؤشــرات تصنــف ضمــن قطــاع التشــريعات، وهــي: 

· توجه التشريعات السلطات املختصة باملشتريات نحو اإلملام بالقضايا املتعلقة بالفساد. 	

· جهاز الرقابة على املشتريات يف قطاع األمن مستقل. 	

· خضــوع املســؤولني املعنيــني بتصميــم مواصفــات العطــاء، أو املشــاركني يف قــرارات مجالــس املناقصــات، للوائــح 	
أو مدونــات قواعــد للســلوك معــدة لغــرض تفــادي تضــارب املصالــح. 

· وجــود سياســات وإجــراءات رســمية حتــدد كيفيــة مراقبــة وتقييــم وإعــداد تقاريــر عــن خدمــة املــورد و/أو 	
التســليم.  التزامــات 
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· وجود آليات رسمية تسمح للشركات بتقدمي شكاوى حول ما تشهده من ممارسات سيئة يف عملية الشراء. 	

· العقوبات الواردة يف القانون واضحة ملعاقبة مورد ما على وقائع فساد. 	

كما تأتي منها خمسة مؤشرات ضمن قطاع املمارسات، هي: 

· تطبق التشريعات املتعلقة باملشتريات يف قطاع األمن بفعالية.	

· الرقابة على مشتريات قطاع األمن فعالة.	

· وجود عملية تدقيق شاملة يشارك من خاللها املسؤولون يف فحص املوردين وتصميم مواصفات العطاء.	

· اتخاذ إجراء جتاه جميع انتهاكات العقد على نحو كاٍف.	

· آليات شكاوى للشركات تتسم بالفعالية واالستخدام املنتظم.	

يف املقابــل، حصــل املؤشــر رقــم )48(: يصــدر املســؤولون بانتظــام تقاريــر مراقبــة االمتثــال للعقــود واإلجنــاز، علــى 
»تصنيــف حــرج«. فيمــا حــازت خمســة مؤشــرات، أي 24 % مــن مجمــل مؤشــرات مجــال املشــتريات والعطــاءات يف قطــاع 

األمــن علــى »تصنيــف متقــدم«، وهــي: 

· يوجد دليل إجراءات للمشتريات والعطاءات العامة.  	

· تتــم األغلبيــة العظمــى )+90%( مــن عمليــات الشــراء لقطــاع األمــن بنظــام املنافســة املفتوحــة، باســتثناء بعــض 	
احلــاالت احملــددة واملقيــدة بوضــوح. 

· تتوفــر مســوغات جلميــع العقــود التــي تتــم مــن خــالل التوريــد الفــردي واملنافســة املقيــدة )اســتدراج عــروض(، 	
فضــاًل عــن خضوعهــا ملراقبــة خارجيــة.

· التقدم بشكوى لدى األجهزة األمنية يف الضفة الغربية يتم بدون خوف.	

· يتم التحقيق يف حاالت الفساد يف املشتريات أو محاكمة مرتكبها دون تأثير سياسي غير مبرر. 	

فيمــا حصلــت أربعــة مؤشــرات )أي 19 % مــن إجمالــي مؤشــرات مجــال املشــتريات والعطاءات( علــى »تصنيف منخفض«، 
وجميعهــا مــن ركــن الشــفافية، وهي: 

· وجود تشريعات تغطي جميع املشتريات املتعلقة بقطاع األمن بدون استثناء.	

· وجود تفاصيل عن كافة املشتريات.	

· إصدار البيانات املتعلقة باملشتريات عادة بصيغة ميكن الوصول إليها.	

· تتاح كافة العقود للعامة، مبا يف ذلك التعديالت بعد إرساء العطاءات. 	

كمــا أن ثالثــة مؤشــرات مــن املؤشــرات الســتة التــي حصلــت علــى »تصنيــف منخفــض« هــي مــن قطــاع املمارســات، 
فيمــا مؤشــر واحــد مــن قطــاع التشــريعات، وهــو وجــود تشــريعات تغطــي جميــع املشــتريات املتعلقــة بقطــاع األمــن بــدون 

اســتثناء.
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تأثير عالمات مؤشرات التشريعات على تصنيف املقاييس الفرعية ملجاالت قطاع األمن

الالفــت للنظــر أن عالمــة املقيــاس الفرعــي ملجــاالت قطــاع األمــن تختلــف بشــكل ملحــوظ بــني مؤشــرات التشــريعات 
وتلــك املتعلقــة باملمارســات كمــا يشــير الشــكل رقــم )5( أدنــاه. وترتفــع عالمــة مؤشــرات التشــريعات يف مجــال اإلرادة 
ــني عالمــة  ــدار 72 نقطــة ب ــل 26(، ومبق ــة بعالمــة مؤشــرات املمارســات )81 مقاب ــدار 55 نقطــة مقارن السياســية مبق
مؤشــرات التشــريعات يف مجــال موازنــة األمــن مقارنــة مبؤشــرات املمارســات )100 مقابــل 28(، وبفــارق 20 نقطــة 
بــني مؤشــرات التشــريعات يف مجــال املشــتريات مقارنــة مبؤشــرات املمارســات )93 مقابــل 73(، وبفــارق 17 نقطــة بــني 
مؤشــرات التشــريعات يف مجــال مراقبــة األجهــزة االســتخباراتية مقارنــة مبؤشــرات املمارســات )50 مقابــل 33(، وبفــارق 
10 نقــاط بــني مؤشــرات التشــريعات يف مجــال التعيــني وســلوك العاملــني مقارنــة مبؤشــرات املمارســات )75 مقابــل 65(.  

 كمــا يظهــر الشــكل أدنــاه، عنــد جتريــد مؤشــرات مجــال اإلرادة السياســية مــن تلــك املتعلقــة بالتشــريعات وقصرهــا علــى 
املمارســات ينخفــض إلــى »تصنيــف منخفــض جــّداً«، األمــر الــذي يشــير إلــى ضعــف كبيــر يف املمارســات يف قطــاع األمــن 

مقارنــة بوجــود قواعــد قانونيــة ضامنــة للنزاهــة واحلوكمــة يف هــذه املجــاالت.
شكل رقم )6(: متوسط عالمات مجاالت قطاع األمن مقارنة مع مؤشرات املمارسات والتشريعات 

نتائج املقاييس الفرعية لقطاعي التشريعات واملمارسات
تظهــر النتائــج حســب املقاييــس الفرعيــة لقطاعــي التشــريعات واملمارســات حصــول قطــاع التشــريعات علــى »تصنيــف 
متقــدم جــّداً« قياســاً بتصنيــف قطــاع املمارســات »تصنيــف منخفــض«. ويظهــر اجلــدول رقــم )7( عــدد وأرقــام املؤشــرات 

التــي تدخــل يف كل قطــاع ومتوســط عالمتهــا.

جدول )6( متوسط عالمات املقياس حسب قطاعي التشريعات واملمارسات

عدد القطاعاتالرقم
الوزن النسبي أرقام املؤشراتاملؤشرات

للقطاع 
متوسط عالمة كل 

قطاع بعد الوزن

17مؤشرات التشريعات  1
 ،35 ،34 ،23 ،14 ،13 ،4 ،1
 ،63 ،53 ،50 ،46 ،44 ،38

 80 ،72 ،66 ،65
% 2184

63مؤشرات املمارسات 2

-24 ،22-15 ،12-5 ،3 -2
 ،45  ،43-39  ،37-36  ،33
 ،62-54  ،52-51  ،49-47
-76 ،75 -73 ،71-67 ،64

 .79

% 7948
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حــاز قطــاع التشــريعات علــى »تصنيــف متقــدم جــّداً«، فقــد حصــل أحــد عشــر مؤشــراً، أي 56 % مــن مجمــل مؤشــرات 
قطــاع التشــريعات، علــى »تصنيــف متقــدم جــّداً«، وهــي: 

· وجود تشريعات تتيح للمجلس التشريعي الرقابة على أعمال املؤسسات األمنية.	

· وجود جلنة برملانية مختصة يف الرقابة على األجهزة األمنية وفقاً للتشريع الناظم لعمل املجلس التشريعي.	

· وجود عملية واضحة لدورة تخطيط للموازنة.	

· توجه التشريعات السلطات املختصة باملشتريات نحو اإلملام بالقضايا املتعلقة بالفساد.	

· جهاز الرقابة على املشتريات يف قطاع األمن مستقل.	

· خضــوع املســؤولني املعنيــني بتصميــم مواصفــات العطــاء، أو املشــاركني يف قــرارات مجالــس املناقصــات، للوائــح 	
أو مدونــات قواعــد للســلوك معــدة لغــرض تفــادي تضــارب املصالــح.

· وجــود سياســات وإجــراءات رســمية حتــدد كيفيــة مراقبــة وتقييــم وإعــداد تقاريــر عــن خدمــة املــورد و/أو 	
التســليم. التزامــات 

· وجود آليات رسمية تسمح للشركات بتقدمي شكاوى حول ما تشهده من ممارسات سيئة يف عملية الشراء.	

· العقوبات الواردة يف القانون واضحة ملعاقبة مورد ما على وقائع فساد.	

· وجود عقوبات محددة يف القانون جلرائم الفساد.	

· هنــاك تشــريعات تتعلــق بسياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات والفســاد، وحصــول مــن يقــوم باإلبــالغ يف القطــاع 	
ــة. ــال انتقامي ــة أعم ــة ضــد أي ــة الكافي ــى احلماي ــي عل األمن

حــاز مؤشــر آخــر علــى »تصنيــف متقــدم«، وهــو املؤشــر رقــم )14(، املتعلــق بتتبــع الدولــة سياســة ملكافحــة الفســاد صريحــة 
ومطبقــة بشــكل فعــال يف قطــاع األمــن.

يف املقابــل، حــازت خمســة مؤشــرات علــى تصنيفــات متدنيــة، وهــي: مناقشــة مؤسســات املجتمــع املدنــي ومراكــز األبحــاث 
قضايــا النزاهــة والشــفافية والفســاد يف قطــاع األمــن، ووجــود تشــريعات تغطــي جميــع املشــتريات املتعلقــة بقطــاع األمــن 
بــدون اســتثناء، واشــتمال نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي علــى معاييــر 
موضوعيــة للوظيفــة، فضــاًل عــن عمليــات تقييــم محــددة املعاييــر، ووجــود سياســة لإلعــالن عــن نتائــج محاكمــات موظفــي 

قطــاع األمــن، ووجــود نظــام لتصنيــف املعلومــات ينســجم مــع القانــون لضمــان حمايــة املعلومــات.

تقــع ثمانيــة مؤشــرات مــن املؤشــرات األحــد عشــر يف قطــاع التشــريعات التــي حصلــت علــى »تصنيــف متقــدم جــّداً« يف 
ركــن املســاءلة، فيمــا يقــع مؤشــر واحــد يف ركــن املســاءلة ومؤشــران يف ركــن الشــفافية. كمــا تقــع ثالثــة مؤشــرات مــن 
املؤشــرات اخلمســة التــي حصلــت علــى تصنيفــات منخفضــة يف ركــن الشــفافية، فيمــا يقــع مؤشــر واحــد يف ركــن املســاءلة 

ومؤشــر يف ركــن النزاهــة. فيمــا املؤشــر الــذي حصــل علــى تصنيــف متقــدم يقــع يف ركــن النزاهــة.
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شكل رقم )7( تصنيفات قطاعي التشريعات واملمارسات 

يظهــر الشــكل رقــم )6( أن معــدل العالمــات الدالــة علــى التشــريعات يفــوق املعــدل الــذي حصــل عليــه قطــاع املمارســات 
بحوالــي 36 نقطــة. حصــل قطــاع املمارســات، الــذي يتكــون مــن 63 مؤشــراً، علــى عالمــة تضعــه يف »تصنيــف منخفــض«، 
ــل،  ــف متقــدم جــّداً«، يف املقاب ــى »تصني ــف. فقــد حصــل أحــد عشــر مؤشــراً عل ــى عالمــات هــذا التصني وهــي يف أعل
حصــل 18 مؤشــراً علــى »تصنيــف حــرج«، فيمــا حصلــت أربعــة مؤشــرات علــى »تصنيــف منخفــض جــّداً« و22 مؤشــراً 

علــى »تصنيــف منخفــض«، بينمــا حصــل اثنــا عشــر مؤشــراً علــى »تصنيــف متقــدم«. 

حاز أحد عشر مؤشراً على »تصنيف متقدم جّداً«، )أي 18 % من مجمل مؤشرات قطاع املمارسات(، وهي:

· تطبق التشريعات املتعلقة باملشتريات يف قطاع األمن بفعالية.	

· الرقابة على مشتريات قطاع األمن فعالة.	

· وجود عملية تدقيق شاملة يشارك من خاللها املسؤولون يف فحص املوردين وتصميم مواصفات العطاء.	

· اتخاذ إجراء جتاه جميع انتهاكات العقد على نحو كاٍف.	

· آليات شكاوى للشركات تتسم بالفعالية واالستخدام املنتظم.	

· يواجه قطاع األمن مشكلة املوظفني الوهميني خالل السنوات اخلمس املاضية.	

· يتلقى املوظفون رواتبهم يف موعدها.	

· نظام الدفع جيد اإلعداد ومنتظم ومعلن.	

· نشر نظام الرواتب والبدالت للعامة.	

· وجود مدونة قواعد السلوك.	

· تعميم مدونة قواعد السلوك على أفراد األمن، وهي متاحة للعامة. 	

 يف املقابل، حاز 18 مؤشراً على »تصنيف حرج«؛ وهذه املؤشرات هي: 
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· فعالية رقابة املجلس التشريعي على األجهزة األمنية.	

· السلطة التشريعية مستقلة وال تخضع لتدخالت أية مراكز نفوذ يف السلطة التنفيذية أو قطاع األمن.	

· تزويد املجلس التشريعي بتقارير تدقيق احلسابات السنوية على األجهزة األمنية.	

· املجلس التشريعي يسائل وزير الداخلية واألمن الوطني عما ورد يف تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	

· تتم مناقشة السياسة األمنية أو اإلستراتيجية األمنية من قبل اجلمهور أو ممثليه مثل املجلس التشريعي. 	

· تشــمل القضايــا التــي تخضــع للنقــاش يف املجلــس التشــريعي: التهديــدات األمنيــة التــي تواجــه البلــد، وقــرارات 	
الشــراء ومســتوى اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن، وعــدد األفــراد وامليزانيــة، واســتخدام القــدرة العملياتيــة لقطــاع 

األمــن.

· مراجعة بيئة التحديات التي تتيح الفساد يف قطاع األمن.	

· إجراء التقييمات ملخاطر الفساد بشكل دوري.	

· تتضمن ميزانية قطاع األمن معلومات شاملة ومفصلة عن النفقات وفقاً للوظائف. 	

· يتلقــى املجلــس التشــريعي مقترحــاً دقيقــاً مبيزانيــة قطــاع األمــن وفقــاً لقانــون تنظيــم املوازنــة والشــؤون املاليــة 	
لعــام 1997.

· لدى جلنة الداخلية واألمن يف املجلس التشريعي صالحيات التدخل يف املخصصات ومراجعة النفقات.	

· موازنة قطاع األمن متاحة للجمهور ومفصلة وواضحة قبل إقرارها.	

· يتــم الكشــف عــن األغلبيــة العظمــى مليزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة بالكامــل لإلعــالم واجلهــات الفاعلــة يف 	
املجتمــع املدنــي.

· يصدر املسؤولون بانتظام تقارير مراقبة االمتثال للعقود واإلجناز.	

· يتيح قطاع األمن املعلومات املعنية بعدد املوظفني املدنيني واألمنيني للعامة.	

· يتم نشر حجم الرواتب للموظفني املدنيني واألمنيني للعامة.	

· وجــود جلنــة مســتقلة متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا )برملانيــة 	
أو حكوميــة(.

· إجراء تدقيق يف مدى مالءمة املرشحني من طرف جلنة خارجية »جلنة نزاهة احلكم على سبيل املثال«. 	
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نتائج املقاييس الفرعية حسب األركان
يشــير الشــكل رقــم )7( أدنــاه إلــى أن نتائــج املقاييــس الفرعيــة ألركان النزاهــة، حصــول ركــن الشــفافية علــى »تصنيــف 
منخفــض« قياســاً بركنــي النزاهــة الــذي حصــل علــى »تصنيــف متقــدم«، واملســاءلة الــذي حصــل علــى »تصنيــف متوســط« 
بفــارق عشــر نقــاط بينهمــا. ويظهــر اجلــدول رقــم )8( عــدد وأرقــام املؤشــرات التــي تدخــل يف كل ركــن ومتوســط عالمتها.

جدول )7( متوسط عالمات املقياس حسب أركان النزاهة 

محاور نظام الرقم
النزاهة

عدد 
الوزن النسبي أرقام املؤشراتاملؤشرات

لكل مجال
متوسط عالمة كل 

ركن

24الشفافية1
-40 ،34 ،32 ،29-27 ،24-23 ،12-9
 ،62  ،59-58  ،56-55  ،48-47  ،41

80-79  ،73-72
% 3038

1-8، 13، 18-22، 25-26، 30-31، 33، 36املساءلة2
75-74 ،65 ،54-49 ،46-44 ،39-36% 4560

14-17، 35، 42-43، 57، 60-61، 63 20النزاهة3
78-76 ،71-66 ،-64% 2569

10055 %1-8080املجموع

ركن الشفافية. 1
حصــل ركــن الشــفافية الــذي يتكــون مــن 24 مؤشــراً علــى »تصنيــف منخفــض«. وحصــل مؤشــران علــى »تصنيــف 
متقــدم جــّداً«، واحــد يف قطــاع املمارســات وهــو: نشــر نظــام الرواتــب والبــدالت للعامــة، أمــا الثانــي، فيأتــي يف قطــاع 

التشــريعات وهــو: توجــد عمليــة واضحــة لــدورة تخطيــط للموازنــة ودوائــر لتخطيــط املوازنــة مســتقلة.

يف املقابــل، حصلــت ســبعة مؤشــرات علــى »تصنيــف حــرج«، وهــي: )1( تشــمل القضايــا التــي تخضــع للنقــاش 
يف املجلــس التشــريعي: التهديــدات األمنيــة التــي تواجــه البلــد، وقــرارات الشــراء ومســتوى اإلنفــاق علــى قطــاع 
األمــن، وعــدد األفــراد وامليزانيــة، واســتخدام القــدرة العملياتيــة لقطــاع األمــن، و)2( تتضمــن ميزانيــة قطــاع األمــن 
معلومــات شــاملة ومفصلــة عــن النفقــات وفقــا للوظائــف، و)3( موازنــة قطــاع األمــن متاحــة للجمهــور ومفصلــة 
وواضحــة قبــل إقرارهــا، و)4( يتــم الكشــف عــن األغلبيــة العظمــى مليزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة بالكامــل لإلعــالم 
ــي، و)5( إجــراء مشــاورات منتظمــة مــع اجلمهــور حــول سياســة قطــاع األمــن  ــة يف املجتمــع املدن واجلهــات الفاعل
واإلســتراتيجية األمنيــة، و)6( يتيــح قطــاع األمــن املعلومــات املعنيــة بعــدد املوظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة، و)7( 

ــال للعقــود واإلجنــاز.  يصــدر املســؤولون بانتظــام تقاريــر مراقبــة االمتث

كمــا حصــل مؤشــران علــى »تصنيــف منخفــض جــّداً«، وهمــا: )1( إطــالع املواطنــني علــى إســتراتيجية أو خطــة عمــل 
ــة  ــي عــن ميزاني ــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدن ــا املواطن ــي يطلبه ــر املعلومــات الت ــة، و)2( توف ــزة األمني األجه

قطــاع األمــن يف الوقــت املناســب.

حصــل 12 مؤشــراً علــى عالمــة 50، وهــي أعلــى عالمــة يف »التصنيــف املنخفــض«، فيمــا حصــل مؤشــر واحــد علــى 
»تصنيــف متقــدم«، وهــو املؤشــر رقــم )11( املتعلــق بضمــان حــق الوصــول للوثائــق واملعلومــات احملدثــة حــول سياســة 

قطــاع األمــن أو اإلســتراتيجية األمنيــة.
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ركن املساءلة. 2
حصــل ركــن املســاءلة، الــذي يحتــوي علــى 36 مؤشــراً متثــل 44 % مــن وزن املقيــاس، علــى تصنيــف متوســط. حــاز ثالثــة 

عشــر مؤشــراً علــى »تصنيــف متقــدم جــّداً«، ثمانيــة منهــا مؤشــرات تتعلــق بالتشــريعات، وهــي:

· وجود تشريعات تتيح للمجلس التشريعي الرقابة على أعمال املؤسسات األمنية.	

· وجود جلنة برملانية مختصة يف الرقابة على األجهزة األمنية وفقاً للتشريع الناظم لعمل املجلس التشريعي.	

· جهاز الرقابة على املشتريات يف قطاع األمن مستقل.	

· يخضــع املســؤولون املعنيــون بتصميــم مواصفــات العطــاء، أو املشــاركون يف قــرارات مجالــس املناقصــات، للوائــح 	
أو مدونــات قواعــد للســلوك معــدة لغــرض تفــادي تضــارب املصالــح.

· وجــود سياســات وإجــراءات رســمية حتــدد كيفيــة مراقبــة وتقييــم وإعــداد تقاريــر عــن خدمــة املــورد و/أو 	
التســليم. التزامــات 

· وجود آليات رسمية تسمح للشركات بتقدمي شكاوى حول ما تشهده من ممارسات سيئة يف عملية الشراء.	

· العقوبات الواردة يف القانون واضحة ملعاقبة مورد ما على وقائع فساد.	

· وجود عقوبات محددة يف القانون جلرائم الفساد.	

ــق  ــة باملشــتريات يف قطــاع األمــن تطب ــق باملمارســات، وهــي: )1( التشــريعات املتعلق واملؤشــرات اخلمســة األخــرى تتعل
بفعاليــة، و)2( الرقابــة علــى مشــتريات قطــاع األمــن فعالــة، و)3( وجــود عمليــة تدقيــق شــاملة يشــارك مــن خاللهــا 
املســؤولون يف فحــص املورديــن وتصميــم مواصفــات العطــاء، و)4( يتــم اتخــاذ إجــراء جتــاه جميــع انتهــاكات العقــد علــى 

ــة واالســتخدام املنتظــم. ــات شــكاوى للشــركات تتســم بالفعالي نحــو كاٍف، و)5( آلي

شكل رقم )8( تصنيفات أركان النزاهة

يف املقابل، حصلت عشرة مؤشرات على »تصنيف حرج«، جميعها مؤشرات تتعلق باملمارسات، وهي: 

· فعالية رقابة املجلس التشريعي على األجهزة األمنية. 	

· السلطة التشريعية مستقلة وال تخضع لتدخالت أية مراكز نفوذ يف السلطة التنفيذية أو قطاع األمن. 	

· يتم تزويد املجلس التشريعي بتقارير تدقيق احلسابات السنوية على األجهزة األمنية.	
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· املجلس التشريعي يسائل وزير الداخلية واألمن الوطني عما ورد يف تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية. 	

· تتم مناقشة السياسة األمنية أو اإلستراتيجية األمنية من قبل املجلس التشريعي. 	

· تتم مراجعة بيئة التحديات التي تتيح الفساد يف قطاع األمن.	

· يتم إجراء التقييمات ملخاطر الفساد بشكل دوري. 	

· يتلقــى املجلــس التشــريعي مقترحــاً دقيقــاً مبيزانيــة قطــاع األمــن وفقــاً لقانــون تنظيــم املوازنــة والشــؤون املاليــة 	
لعــام 1997. 

· لدى جلنة الداخلية واألمن يف املجلس التشريعي صالحيات التدخل يف املخصصات ومراجعة النفقات. 	

· توجــد جلنــة مســتقلة متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا )برملانيــة 	
أو حكوميــة(.

وقــد حصلــت خمســة مؤشــرات علــى تصنيــف منخفــض )36-50(، وهــي: )1( مؤسســات املجتمــع املدنــي ومراكــز 
األبحــاث تناقــش قضايــا النزاهــة والشــفافية والفســاد يف قطــاع األمــن، و)2( تتــم االســتفادة مــن نتائــج تقييــم النزاهــة يف 
السياســات اجلديــدة والتخطيــط، و)3( تتــم االســتفادة مــن التوصيــات التــي يصدرهــا ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، 
و)4( فعاليــة الرقابــة علــى نشــاطات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا، و)5( األجهــزة األمنيــة تقــوم بتفســير 

قراراتهــا ونتائــج أعمالهــا للجمهــور. 

كمــا حــازت ســبعة مؤشــرات علــى »تصنيــف متقــدم«، وهــي: )1( مــدى فعاليــة وحــدات االمتثــال يف قطــاع األمــن، و)2( 
ــة  ــة »املالي ــة داخلي ــة الفســاد، و)3( وجــود وحــدة رقاب ــق بوجــود إرادة جــادة ملســؤولي قطــاع األمــن مبحارب ــور يث اجلمه
الداخليــة« فعالــة وتتمتــع باخلبــرة واالســتقاللية يف وظائفهــا، و)4( يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بتدقيــق إنفــاق 
قطــاع األمــن بانتظــام، و)5( يوجــد دليــل إجــراءات للمشــتريات والعطــاءات العامــة، و)6( التقــدم بشــكوى لــدى األجهــزة 
األمنيــة يف الضفــة الغربيــة يتــم بــدون خــوف، و)7( يتــم التحقيــق يف حــاالت الفســاد يف املشــتريات أو محاكمــة مرتكبهــا 

دون تأثيــر سياســي غيــر مبــرر.

ركن النزاهة. 3
حصــل ركــن النزاهــة، الــذي يحتــوي علــى 20 مؤشــراً متثــل 25 % مــن وزن املقيــاس، علــى »تصنيــف متقــدم«. وقــد 

حصلــت ســبعة مؤشــرات )أي 33 % مــن مجمــل مؤشــرات ركــن النزاهــة( علــى »تصنيــف متقــدم جــّداً«، وهــي: 

· توجه التشريعات السلطات املختصة باملشتريات نحو اإلملام بالقضايا املتعلقة بالفساد. 	

· يواجه قطاع األمن مشكلة املوظفني الوهميني خالل السنوات اخلمس املاضية. 	

· يتلقى املوظفون رواتبهم يف موعدها. 	

· هنــاك تشــريعات تتعلــق بسياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات والفســاد، وحصــول مــن يقــوم باإلبــالغ يف القطــاع 	
ــة. ــال انتقامي ــة أعم ــة ضــد أي ــة الكافي ــى احلماي ــي عل األمن

· نظام الدفع جيد اإلعداد ومنتظم ومعلن. 	

· وجود مدونة قواعد السلوك. 	

· تعميم مدونة قواعد السلوك على أفراد األمن، وهي متاحة للعامة. 	
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يف املقابــل، حصــل مؤشــر واحــد علــى »تصنيــف حــرج«، وهــو: يتــم إجــراء تدقيــق يف مــدى مالءمــة املرشــحني مــن طــرف 
جلنــة خارجيــة »جلنــة نزاهــة احلكــم علــى ســبيل املثــال«. كمــا حصــل مؤشــران علــى »تصنيــف منخفــض جــّداً«، وهمــا: 
)1( تنعكــس سياســة مكافحــة الفســاد يف خطــة عمــل قطــاع األمــن، ويتقــدم التنفيــذ وفقــاً للجــدول الزمنــي احملــدد، و)2( 

العاملــون يف األجهــزة األمنيــة ميتنعــون عــن ممارســة الواســطة واحملســوبية.

وحــازت خمســة مؤشــرات )أي 24 % مــن مجمــل مؤشــرات ركــن النزاهــة( علــى »تصنيــف منخفــض«، وهــي: )1( 
تتوفــر لدوائــر ووحــدات االمتثــال املــوارد املاليــة والبشــرية الالزمــة، و)2( تتمتــع دوائــر ووحــدات االمتثــال باالســتقاللية، 
ــوي علــى معاييــر موضوعيــة  و)3( يشــتمل نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعل
للوظيفــة فضــاًل عــن عمليــات تقييــم محــددة املعاييــر، و)4( يتــم إجــراء تدريــب علــى مكافحــة الفســاد للموظفــني األمنيــني 

واملدنيــني، و)5( ووجــود محابــاة يف التعيينــات يف املناصــب العليــا يف خدمــة االســتخبارات.

كمــا حصلــت خمســة مؤشــرات علــى »تصنيــف متقــدم«، وهــي: )1( تتبــع الدولــة سياســة ملكافحــة الفســاد صريحــة 
ومطبقــة بشــكل فعــال يف قطــاع األمــن، و)2( تتــم األغلبيــة العظمــى )90+( % مــن عمليــات الشــراء لقطــاع األمــن بنظــام 
املنافســة املفتوحــة، باســتثناء بعــض احلــاالت احملــددة واملقيــدة بوضــوح، و)3( تتوفــر مســوغات جلميــع العقــود التــي تتــم 
مــن خــالل التوريــد الفــردي واملنافســة املقيــدة )اســتدراج عــروض(، فضــاًل عــن خضوعهــا ملراقبــة خارجيــة، و)4( تلتــزم 
مؤسســات قطــاع األمــن عالنيــة مــن خــالل اخلطابــات أو املقابــالت اإلعالميــة بتدابيــر مكافحــة الفســاد والنزاهــة، و)5( 
يتــم تشــجيع اإلبــالغ عــن املخالفــات مــن خــالل التدريــب وتقــدمي املعلومــات والتوجيهــات فيمــا يتعلــق بعمليــات اإلبــالغ 

عــن الفســاد وإجــراءات حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات.

تأثير عالمات مؤشرات التشريعات على تصنيفات املقاييس الفرعية ألركان النزاهة

تختلــف عالمــات املقيــاس الفرعــي ألركان النزاهــة يف قطــاع األمــن، كمــا يظهــر الشــكل )8( أدنــاه، بشــكل ملحــوظ بــني 
مؤشــرات التشــريعات وتلــك املتعلقــة باملمارســات. وعنــد جتريــد مؤشــرات ركــن املســاءلة مــن تلــك املتعلقــة بالتشــريعات 
وقصرهــا علــى املمارســات، ينخفــض تصنيــف هــذا الركــن مــن »تصنيــف متوســط« إلــى »تصنيــف منخفــض جــّداً«. 
ــة بعالمــة مؤشــرات املمارســات )94  وترتفــع عالمــة مؤشــرات التشــريعات يف ركــن املســاءلة مبقــدار 46 نقطــة مقارن
ــة مبؤشــرات املمارســات  ــن الشــفافية مقارن ــة مؤشــرات التشــريعات يف رك ــني عالم ــدار 34 نقطــة ب ــل 48(، ومبق مقاب
)67 مقابــل 33(. كمــا تنخفــض عالمــة مؤشــرات املمارســات يف ركــن النزاهــة مبقــدار 15 نقطــة عــن عالمــة مؤشــرات 

ــل 66(.  التشــريعات )81 مقاب
ــى التشــريعات يف ركــن الشــفافية مــا زالــت منخفضــة  ــة عل ــاه، فــإن عالمــات املؤشــرات الدال وكمــا يشــير اجلــدول أدن

ــاج إلــى املزيــد مــن العنايــة والتطويــر.   وحتت
شكل رقم )9(: متوسط عالمات أركان النزاهة يف قطاع األمن مع مقارنة مؤشرات املمارسات والتشريعات
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عالمات املقياس ومجاالته دون مؤشرات البيئة اخلارجية  
تظهــر العالمــة الكليــة ملقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن عنــد عــدم احتســاب نتائــج املؤشــرات املتعلقــة بالبيئــة اخلارجيــة 
)املؤشــرات املتعلقــة برقابــة املجلــس التشــريعي علــى قطــاع األمــن، وإقــرار املوازنــة العامــة واملعلومــات اخلاصــة بهــا(، 
التــي هــي ليســت مــن عمــل األجهــزة األمنيــة بقــدر مــا هــي ضامــن لســالمة نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن، ارتفاعــاً 
مبقــدار 9 درجــات. ففــي الوقــت الــذي حصــل مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن علــى 55 عالمــة مــن 100 عالمــة عنــد 
احتســاب عالمــات الثمانــني مؤشــراً، حصــل ذات املقيــاس دون نتائــج املؤشــرات املتعلقــة بغيــاب دور املجلــس التشــريعي 

وضعــف شــفافية املوازنــة العامــة علــى عالمــة 64 مــن 100 عالمــة، أي بفــارق تســع نقــاط.

مــن الواضــح أن غيــاب املجلــس التشــريعي بعــدم إجــراء االنتخابــات العامــة، وضعــف قاعــدة البيانــات املتعلقــة باملوازنــة 
العامــة والبيانــات التفصيليــة اخلاصــة باملؤسســات والهيئــات واملشــتريات األمنيــة علــى موقــع وزارة املاليــة املرتبطــة 
مبــدى شــفافية عمــل احلكومــة بشــكل عــام، أثــرا علــى عالمــة مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن. انظــر اجلــدول التالــي:

جدول رقم )8( مقارنة عالمة املقياس وتصنيفاته باحتساب جميع املؤشرات الثمانني

 وعالمة املقياس وتصنيفاته دون احتساب املؤشرات املتعلقة باملجلس التشريعي واملوازنة العامة

عالمة املقياس
عالمة املقياس بدون

 مؤشرات املجلس التشريعي
الفرق

55649العالمة الكلية 

املجاالت 
39478اإلرادة السياسية

7025 موازنة قطاع األمن                      45

--8080املشتريات والعطاءات
التعيني وسلوك 

--6767العاملني

مراقبة األجهزة 
--3535االستخباراتية

القطاعات
-84822التشريعات

485810املمارسات

األركان  
38479الشفافية

607313املساءلة

--6969النزاهة

يشــير اجلــدول أعــاله إلــى أن عالمــة املجــال اخلــاص بــاإلرادة السياســية ترتفــع مبقــدار ثمانــي نقــاط عنــد عدم احتســاب 
املؤشــرات الثمانيــة املتعلقــة مبهــام املجلــس التشــريعي اخلاصــة بقطــاع األمــن )47 عالمــة مقارنــة بـــ 39 عالمــة(، وكذلــك 
ترتفــع عالمــة املجــال املتعلــق مبوازنــة قطــاع األمــن مبقــدار 25 نقطــة عنــد عــدم احتســاب املؤشــرات الســتة املتعلقــة 
بآليــات إقــرار املوازنــة العامــة وشــفافية املوازنــة، مبــا فيهــا موازنــة قطــاع األمــن )70 عالمــة مقارنــة بـــ 45 عالمــة(، أي 

ينتقــل هــذا املجــال مــن تصنيــف منخفــض إلــى تصنيــف متقــدم.

ــد وقــف احتســاب  ــق بتصنيــف القطاعــات، فــإن عالمــة قطــاع املمارســات ترتفــع مبقــدار 10 نقــاط عن أمــا فيمــا يتعل
املؤشــرات االثنــي عشــر املتعلقــة مبهــام املجلــس التشــريعي اخلاصــة بقطــاع األمــن )48 عالمــة إلــى 58 عالمــة(، أي ينتقل 
مــن تصنيــف منخفــض إلــى تصنيــف متوســط. فيمــا تنخفــض عالمــة قطــاع التشــريعات مبقــدار نقطتــني بســبب وقــف 



45مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني

احتســاب مؤشــرين يحصــالن علــى عالمــة 100 يف حــال احتســابهما، همــا: املؤشــر رقــم 1 املتعلــق بوجــود تشــريعات تتيــح 
للمجلــس التشــريعي الرقابــة علــى أعمــال املؤسســات األمنيــة، واملؤشــر رقــم 4 اخلــاص بوجــود جلنــة برملانيــة مختصــة يف 
الرقابــة علــى األجهــزة األمنيــة وفقــاً للتشــريع الناظــم لعمــل املجلــس التشــريعي. وترتفــع عالمــة ركــن املســاءلة مبقــدار 
13 نقطــة )60 عالمــة إلــى 73 عالمــة(، أي تنتقــل مــن تصنيــف متوســط إلــى تصنيــف متقــدم، كمــا ترتفــع عالمــة ركــن 

الشــفافية مبقــدار تســع نقــاط )47 مقابــل 38( مــع االحتفــاظ بنفــس التصنيــف )تصنيــف منخفــض(. 

تشــير نتائــج املقارنــة بــني نتائــج مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن إلــى أن حتســناً ملموســاً ســيحصل علــى العالمــة 
ــن وحتســن اإلرادة السياســية  ــة األم ــه، وبشــكل خــاص يف قطــاع املمارســات ومجــال موازن ــاس وتصنيفات ــة للمقي الكلي
املتمثلــة بوجــود املجلــس التشــريعي وأعمالــه، ملهامــه يف الرقابــة علــى قطــاع األمــن، مــا يســاعد علــى حتســني نتائــج ركنــي 

الشــفافية واملســاءلة يف قطــاع األمــن.
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ــن  ــكل م ــة ل ــج النهائي ــة النتائ ــدءاً مبقارن ــراءة الســابقة، ب ــج الق ــع نتائ ــاس م ــة للمقي ــراءة الثاني ــج الق ــة نتائ ســتتم مقارن
القراءتــني األولــى والثانيــة، ثــم يســتعرض يف قســم ثــاٍن التصنيفــات املختلفــة للمقيــاس يف القراءتــني الثانيــة واألولــى، 

ــج املؤشــرات كافــة يف القراءتــني.  ــة بــني نتائ وبعدهــا، ســتتم املقارن

عالمات املقياس يف القراءتني الثانية واألولى
كانــت عالمــة املقيــاس يف القــراءة األولــى هــي األعلــى )56(، مــا يــدل علــى تراجــع عمليــة تعزيــز النزاهــة يف قطــاع األمــن 

الفلســطيني، وتراجعــت عالمــة املقيــاس مبقــدار نقطــة واحــدة )55(، وبقيــت العالمــة ضمــن تصنيــف متوســط.

جدول رقم )9(: عالمات املقياس القراءتني الثانية واألولى

العالمةالفترةالقراءة
201856 عالمة املؤشر العام يف القراءة األولى

202055عالمة املؤشر العام يف القراءة الثانية

شكل رقم )10(: بيان عالمات املقياس يف القراءتني

املالحظات األساسية على املؤشرات يف القراءتني الثانية واألولى
حافــظ اثنــان وســتون مؤشــراً علــى عالمتهــا يف القــراءة الثانيــة كمــا يف القــراءة األولــى، منهــا عشــرون مؤشــراً . 1

حــازت علــى عالمــة )100( يف القراءتــني، وتســعة مؤشــرات علــى عالمــة )75(، وســتة عشــر مؤشــراً علــى 
ــى العالمــة )0(. ــة عشــر مؤشــراً عل ــى العالمــة )25(، وثالث العالمــة )50(، ومؤشــران عل

املؤشــرات التــي حافظــت علــى العالمــة )100( هــي (1، 4، 23، 35- 36، 38، 39، 46-44، 50-49، 53، 57، 60-
:)69-68 ،65 ،62

· توجد تشريعات تتيح للمجلس التشريعي الرقابة على أعمال املؤسسات األمنية.	

· ــس 	 ــاً للتشــريع الناظــم لعمــل املجل ــة وفق ــزة األمني ــى األجه ــة عل ــة مختصــة يف الرقاب ــة برملاني توجــد جلن
التشــريعي.

· توجد عملية واضحة لدورة تخطيط للموازنة، وتوجد دوائر لتخطيط املوازنة مستقلة.	

· توجه التشريعات السلطات املختصة باملشتريات نحو اإلملام بالقضايا املتعلقة بالفساد.	

· تطبق التشريعات املتعلقة باملشتريات قطاع األمن بفعالية.	

· جهاز الرقابة على املشتريات يف قطاع األمن مستقل.	

نتائج القراءتني ملقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني
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· الرقابة على مشتريات قطاع األمن فعالة.	

· يخضــع املســؤولون املعنيــون بتصميــم مواصفــات العطــاء، أو املشــاركون يف قــرارات مجالــس املناقصــات، 	
للوائــح أو مدونــات قواعــد للســلوك معــدة لغــرض تفــادي تضــارب املصالــح.

· توجــد عمليــة تدقيــق شــاملة يشــارك مــن خاللهــا املســؤولون يف فحــص املورديــن وتصميــم مواصفــات 	
العطــاء.

· توجــد سياســات وإجــراءات رســمية حتــدد كيفيــة مراقبــة وتقييــم وإعــداد تقاريــر عــن خدمــة املــورد و/أو 	
التزامــات التســليم.

· يتم اتخاذ إجراء جتاه جميع انتهاكات العقد على نحو كاٍف. 	

· هنــاك آليــات رســمية تســمح للشــركات بتقــدمي شــكاوى حــول مــا تشــهده مــن ممارســات ســيئة يف عمليــة 	
الشــراء.

· العقوبات الواردة يف القانون واضحة ملعاقبة مورد ما على وقائع فساد.	

· يواجه قطاع األمن مشكلة املوظفني الوهميني خالل السنوات اخلمس املاضية.	

· يتلقى املوظفون رواتبهم يف موعدها.	

· نظام الدفع جيد اإلعداد ومنتظم ومعلن.	

· يتم نشر نظام الرواتب والبدالت للعامة.	

· توجد عقوبات محددة يف القانون جلرائم الفساد. 	

· توجد مدونة قواعد السلوك.	

· يتم تعميم مدونة قواعد السلوك على أفراد األمن، وهي متاحة للعامة.	

أما املؤشرات التسعة )11، 14، 18، 30-31، 42-43، 54، 67( التي حافظت على العالمة )75(، فهي:

· ضمان حق الوصول للوثائق واملعلومات احملدثة حول سياسة قطاع األمن أو اإلستراتيجية األمنية.	

· تتبع الدولة سياسة ملكافحة الفساد صريحة ومطبقة بشكل فعال يف قطاع األمن.	

· مدى فعالية وحدات االمتثال يف قطاع األمن.	

· توجد وحدة رقابة داخلية »املالية الداخلية« فعالة وتتمتع باخلبرة واالستقاللية يف وظائفها. 	

· يقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتدقيق إنفاق قطاع األمن بانتظام، وتقييم األداء لقطاع األمن.	
· تتــم األغلبيــة العظمــى )90+%( مــن عمليــات الشــراء لقطــاع األمــن بنظــام املنافســة املفتوحــة، باســتثناء 	

بعــض احلــاالت احملــددة واملقيــدة بوضــوح.  
· تتوفــر مســوغات جلميــع العقــود التــي تتــم مــن خــالل التوريد الفــردي واملنافســة املقيدة )اســتدراج عروض(، 	

فضــاًل عــن خضوعها ملراقبــة خارجية.
· يتم التحقيق يف حاالت الفساد يف املشتريات أو محاكمة مرتكبها دون تأثير سياسي غير مبرر.	
· يتــم تشــجيع اإلبــالغ عــن املخالفــات مــن خــالل التدريــب وتقــدمي املعلومــات والتوجيهــات فيمــا يتعلــق 	

بعمليــات اإلبــالغ عــن الفســاد وإجــراءات حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات.
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حافظ ســتة عشــر مؤشــراً )12، 16-17، 32-34، 40-41، 47، 59، 63، 70، 72-73، 75، 77( على العالمة )50(، 
وهي: 

· توجد أدلة على ممارسة مؤسسات قطاع األمن على االنفتاح جتاه منظمات املجتمع املدني.	

· تتوفر لدوائر ووحدات االمتثال املوارد املالية والبشرية الالزمة.	

· تتمتع دوائر ووحدات االمتثال باالستقاللية.	

· يتم نشر نتائج التدقيق على األجهزة األمنية من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	

· تتم االستفادة من التوصيات التي يصدرها ديوان الرقابة املالية واإلدارية. 	

· توجد تشريعات تغطي جميع املشتريات املتعلقة بقطاع األمن بدون استثناء. 	

· توجد تفاصيل عن كافة املشتريات. 	

· يتم إصدار البيانات املتعلقة باملشتريات عادة بصيغة ميكن الوصول إليها.	

· تتاح كافة العقود للعامة مبا يف ذلك التعديالت بعد إرساء العطاءات.	

· يتم نشر حجم البدالت اخلاصة للموظفني املدنيني واألمنيني للعامة.	

· يشــتمل نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي علــى معاييــر 	
موضوعيــة للوظيفــة، فضــاًل عــن عمليــات تقييــم محــددة املعاييــر.

· يتم إجراء تدريب على مكافحة الفساد للموظفني األمنيني واملدنيني.	

· توجد سياسة لإلعالن عن نتائج محاكمات موظفي قطاع األمن.	

· نتائج احملاكمات متاحة للعامة.	

· فعالية الرقابة على نشاطات األجهزة االستخباراتية وإدارتها وميزانياتها.	

· هناك محاباة يف التعيينات يف املناصب العليا يف خدمة االستخبارات.	

بقيــت عالمــة املؤشــر رقــم )55( يف القراءتــني بنفــس العالمــة )41(، الــذي يتعلــق بخضــوع الترقيــات واالمتيــازات 
يف األجهــزة للقوانــني واألنظمــة. كمــا بقيــت عالمــة املؤشــرين )15، 29( يف القراءتــني بنفــس العالمــة )25( وهمــا: 
انعــكاس سياســة مكافحــة الفســاد يف خطــة عمــل قطــاع األمــن، ويتقــدم التنفيــذ وفقــاً للجــدول الزمنــي احملــدد، 
وتتوفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن يف الوقــت 
املناســب. وينطبــق نفــس األمــر علــى املؤشــر رقــم )10( املتعلــق بإطــالع املواطنــني علــى إســتراتيجية أو خطــة عمــل 

األجهــزة األمنيــة، الــذي حافــظ علــى نفــس العالمــة )21(.

تظهــر القــراءة الثانيــة اســتمرار ثالثــة عشــر مؤشــراً )2-3، 6-9، 20-21، 25-26، 48، 74، 78(، ضمــن »التصنيــف 
احلــرج« كمــا يف القــراءة األولــى، وحصــول هــذه املؤشــرات علــى أدنــى عالمــة يف املقيــاس )0(، وهــذه املؤشــرات هــي:

· فعالية رقابة املجلس التشريعي على األجهزة األمنية. 	

· السلطة التشريعية مستقلة وال تخضع لتدخالت أية مراكز نفوذ يف السلطة التنفيذية أو قطاع األمن.	

· يتم تزويد املجلس التشريعي بتقارير تدقيق احلسابات السنوية على األجهزة األمنية.  	

· املجلس التشريعي يسائل وزير الداخلية واألمن الوطني عما ورد يف تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية. 	
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· تتــم مناقشــة السياســة األمنيــة أو اإلســتراتيجية األمنيــة مــن قبــل اجلمهــور أو ممثليــه مثــل املجلــس 	
التشــريعي.

· تشــمل القضايــا التــي تخضــع للنقــاش يف املجلــس التشــريعي: التهديــدات األمنيــة التــي تواجــه البلــد، 	
وقــرارات الشــراء ومســتوى اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن، وعــدد األفــراد وامليزانيــة، واســتخدام القــدرة 

العملياتيــة لقطــاع األمــن.

· تتم مراجعة بيئة التحديات التي تتيح الفساد يف قطاع األمن.	

· يتم إجراء التقييمات ملخاطر الفساد بشكل دوري.	

· ــة والشــؤون 	 ــم املوازن ــون تنظي يتلقــى املجلــس التشــريعي مقترحــاً دقيقــاً مبيزانيــة قطــاع األمــن وفقــاً لقان
ــام 1997. ــة لع املالي

· لدى جلنة الداخلية واألمن يف املجلس التشريعي صالحيات التدخل يف املخصصات ومراجعة النفقات.	

· يصدر املسؤولون بانتظام تقارير مراقبة االمتثال للعقود واإلجناز.	

· ــا 	 ــا وميزانياته ــزة االســتخباراتية وإدارته ــى سياســات األجه ــة عل ــة مســتقلة متخصصــة للرقاب توجــد جلن
)برملانيــة أو حكوميــة(.

· يتــم إجــراء تدقيــق يف مــدى مالءمــة املرشــحني مــن طــرف جلنــة خارجيــة »جلنــة نزاهــة احلكــم علــى ســبيل 	
املثال«.

ــى العالمــة )0(، . 2 ــه )100( وانخفــض إل ــت عالمت ــا مؤشــر واحــد كان ــة مؤشــرات، منه انخفضــت عالمــة ثماني
ــق بنشــر حجــم الرواتــب للموظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة. كمــا انخفضــت  وهــو املؤشــر رقــم )58( املتعل
ــى العالمــة )50(، وهمــا املؤشــران رقــم )13، 79(،  ــة عالمــة مؤشــرين مــن العالمــة )75( إل يف القــراءة الثاني
ــا النزاهــة والشــفافية والفســاد يف  ــز األبحــاث قضاي ــي ومراك ــق مبناقشــة مؤسســات املجتمــع املدن األول يتعل
قطــاع األمــن، والثانــي حــول نســبة النفقــات املكتومــة مــن املوازنــة املخصصــة لألجهــزة االســتخباراتية )جهــاز 

املخابــرات العامــة وجهــاز األمــن الوقائــي(.

 كمــا انخفضــت عالمــة ثالثــة مؤشــرات )24، 28، 56( مــن العالمــة )50( إلــى العالمــة )0(، وهــذه املؤشــرات هــي: 
ــة عــن النفقــات وفقــاً للوظائــف، و)2( حــول الكشــف  )1( تتضمــن ميزانيــة قطــاع األمــن معلومــات شــاملة ومفصل
عــن األغلبيــة العظمــى مليزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة بالكامــل لإلعــالم واجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املدنــي، و)3( 
إتاحــة قطــاع األمــن املعلومــات املعنيــة بعــدد املوظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة. كمــا انخفضــت عالمــة املؤشــر 
رقــم )27(، كانــت عالمتــه )25( وانخفضــت إلــى )0(، املتعلــق بإتاحــة موازنــة قطــاع األمــن للجمهــور ومفصلــة 
وواضحــة قبــل إقرارهــا، إضافــة النخفــاض عالمــة املؤشــر رقــم )76( مــن العالمــة )56( إلــى العالمــة )48(، 

واملتعلــق بـــ: األجهــزة األمنيــة تقــوم بتفســير قراراتهــا ونتائــج أعمالهــا للجمهــور.

ارتفعــت عالمــات عشــرة مؤشــرات يف القــراءة الثانيــة، حيــث ارتفعــت عالمــة املؤشــر رقــم )22( املتعلــق . 3
باالســتفادة مــن نتائــج تقييــم النزاهــة يف السياســات اجلديــدة والتخطيــط مــن العالمــة )0( إلــى العالمــة 
)50(، وارتفعــت عالمــة املؤشــر رقــم )71( املتعلــق بامتنــاع العاملــني يف األجهــزة األمنيــة عــن ممارســة الواســطة 
واحملســوبية مــن العالمــة )25( إلــى العالمــة )33(، واملؤشــر رقــم )80( املتعلــق بوجــود نظــام لتصنيــف املعلومــات 
ــى العالمــة )50(. كمــا ارتفعــت عالمــة  ــة املعلومــات مــن العالمــة )25( إل ــون لضمــان حماي ينســجم مــع القان
املؤشــرين )37، 64( مــن العالمــة )50( إلــى العالمــة )75(، وهمــا حــول )1( يوجــد دليــل إجــراءات للمشــتريات 
والعطــاءات العامــة، و)2( التــزام مؤسســات قطــاع األمــن عالنيــة مــن خــالل اخلطابــات أو املقابــالت اإلعالميــة 

بتدابيــر مكافحــة الفســاد والنزاهــة. 
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كمــا ارتفعــت عالمــة املؤشــر رقــم )51( املتعلــق بآليــات شــكاوى للشــركات تتســم بالفعاليــة واالســتخدام املنتظــم، مــن 
العالمــة )50( إلــى العالمــة )100(، وعالمــة املؤشــر رقــم )52( اخلــاص بالتقــدم بشــكوى لــدى األجهــزة األمنيــة يف 
الضفــة الغربيــة يتــم بــدون خــوف، مــن عالمــة )51( إلــى )70(، وعالمــة املؤشــر رقــم )66( هنــاك تشــريعات تتعلــق 
بسياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات والفســاد، وحصــول مــن يقــوم باإلبــالغ يف القطــاع األمنــي علــى احلمايــة الكافيــة 
ضــد أيــة أعمــال انتقاميــة، مــن العالمــة )75( إلــى العالمــة )100(. كمــا ارتفعــت عالمــة املؤشــر رقــم )19( حــول 
ثقــة اجلمهــور بوجــود إرادة جــادة ملســؤولي قطــاع األمــن مبحاربــة الفســاد، مــن العالمــة )55( إلــى العالمــة )75(، 
واملؤشــر رقــم )5( املتعلــق بوجــود رقابــة جديــة علــى أداء األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة مــن مؤسســات الرقابــة 

الرســمية يف فلســطني مــن العالمــة )58( إلــى العالمــة )65(.

جدول رقم )10(: عالمات املؤشرات يف القراءتني الثانية واألولى
العالمة يفاملؤشرالرقم

القراءة 
األولى 2018

العالمة يف

القراءة الثانية 
2020

توجد تشريعات تتيح للمجلس التشريعي الرقابة على أعمال املؤسسات األمنية.1
100100

00فعالية رقابة املجلس التشريعي على األجهزة األمنية. 2
الســلطة التشــريعية مســتقلة وال تخضــع لتدخــالت أيــة مراكــز نفــوذ يف الســلطة التنفيذيــة 3

00أو قطــاع األمــن.

توجــد جلنــة برملانيــة مختصــة يف الرقابــة علــى األجهــزة األمنيــة وفقــاً للتشــريع الناظــم 4
100100لعمــل املجلــس التشــريعي.

توجــد رقابــة جديــة علــى أداء األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة مــن مؤسســات الرقابــة 5
5865الرســمية يف فلســطني

00يتم تزويد املجلس التشريعي بتقارير تدقيق احلسابات السنوية على األجهزة األمنية. 6
املجلــس التشــريعي يســائل وزيــر الداخليــة واألمــن الوطنــي عمــا ورد يف تقاريــر ديــوان 7

00الرقابــة املاليــة واإلداريــة. 

00تتم مناقشة السياسة األمنية أو اإلستراتيجية األمنية من قبل املجلس التشريعي.8
تشــمل القضايــا التــي تخضــع للنقــاش يف املجلــس التشــريعي: التهديــدات األمنيــة التــي 9

البلــد، وقــرارات الشــراء ومســتوى اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن، وعــدد األفــراد  تواجــه 
األمــن. لقطــاع  العملياتيــة  القــدرة  واســتخدام  وامليزانيــة، 

00

2121إطالع املواطنني على إستراتيجية أو خطة عمل األجهزة األمنية.10
أو 11 األمــن  قطــاع  سياســة  حــول  احملدثــة  واملعلومــات  للوثائــق  الوصــول  حــق  ضمــان 

األمنيــة. 7575اإلســتراتيجية 

توجد أدلة على ممارسة مؤسسات قطاع األمن االنفتاح جتاه منظمات املجتمع املدني.12
5050

مؤسســات املجتمــع املدنــي ومراكــز األبحــاث تناقــش قضايــا النزاهــة والشــفافية والفســاد 13
7550يف قطــاع األمــن. 

7575تتبع الدولة سياسة ملكافحة الفساد صريحة ومطبقة بشكل فعال يف قطاع األمن.14
تنعكــس سياســة مكافحــة الفســاد يف خطــة عمــل قطــاع األمــن ويتقــدم التنفيــذ وفقــاً 15

احملــدد. الزمنــي  2525للجــدول 

5050تتوفر لدوائر ووحدات االمتثال املوارد املالية والبشرية الالزمة.16
5050تتمتع دوائر ووحدات االمتثال باالستقاللية.17
7575مدى فعالية وحدات االمتثال يف قطاع األمن.18
5575اجلمهور يثق بوجود إرادة جادة ملسؤولي قطاع األمن مبحاربة الفساد. 19
00تتم مراجعة بيئة التحديات التي تتيح الفساد يف قطاع األمن.20
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العالمة يفاملؤشرالرقم
القراءة 

األولى 2018

العالمة يف
القراءة الثانية 

2020
00يتم إجراء التقييمات ملخاطر الفساد بشكل دوري.21
050تتم االستفادة من نتائج تقييم النزاهة يف السياسات اجلديدة والتخطيط.22

100100توجد عملية واضحة لدورة تخطيط للموازنة، وتوجد دوائر لتخطيط املوازنة مستقلة.23
500تتضمن ميزانية قطاع األمن معلومات شاملة ومفصلة عن النفقات وفقاً للوظائف.24
يتلقــى املجلــس التشــريعي مقترحــاً دقيقــاً مبيزانيــة قطــاع األمــن وفقــاً لقانــون تنظيــم 25

00املوازنــة والشــؤون املاليــة لعــام 1997.

ــات التدخــل يف املخصصــات 26 ــس التشــريعي صالحي ــة واألمــن يف املجل ــة الداخلي ــدى جلن ل
ــة النفقــات. 00ومراجع

250موازنة قطاع األمن متاحة للجمهور ومفصلة وواضحة قبل إقرارها.27
يتــم الكشــف عــن األغلبيــة العظمــى مليزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة بالكامــل لإلعــالم 28

املدنــي. املجتمــع  الفاعلــة يف  500واجلهــات 

تتوفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة 29
2525قطــاع األمــن يف الوقــت املناســب.

توجــد وحــدة رقابــة داخليــة “املاليــة الداخليــة” فعالــة وتتمتــع باخلبــرة واالســتقاللية يف 30
7575وظائفهــا. 

يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بتدقيــق إنفــاق قطــاع األمــن بانتظــام، وتقييــم األداء 31
7575لقطــاع األمــن.

5050يتم نشر نتائج التدقيق على األجهزة األمنية من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.32
5050تتم االستفادة من التوصيات التي يصدرها ديوان الرقابة املالية واإلدارية. 33
5050توجد تشريعات تغطي جميع املشتريات املتعلقة بقطاع األمن بدون استثناء. 34
100100توجه التشريعات السلطات املختصة باملشتريات نحو اإلملام بالقضايا املتعلقة بالفساد.35
100100تطبق التشريعات املتعلقة باملشتريات يف قطاع األمن بفعالية.36
5075يوجد دليل إجراءات للمشتريات والعطاءات العامة.  37
100100جهاز الرقابة على املشتريات يف قطاع األمن مستقل.38
100100الرقابة على مشتريات قطاع األمن فعالة.39
5050توجد تفاصيل عن كافة املشتريات. 40
5050يتم إصدار البيانات املتعلقة باملشتريات عادة بصيغة ميكن الوصول إليها.41
تتــم األغلبيــة العظمــى )90+( % مــن عمليــات الشــراء لقطــاع األمــن بنظــام املنافســة 42

7575املفتوحــة، باســتثناء بعــض احلــاالت احملــددة واملقيــدة بوضــوح.  

تتوفــر مســوغات جلميــع العقــود التــي تتــم مــن خــالل التوريــد الفــردي واملنافســة املقيــدة 43
ــة. ــة خارجي 7575)اســتدراج عــروض(، فضــاًل عــن خضوعهــا ملراقب

يخضــع املســؤولون املعنيــون بتصميــم مواصفــات العطــاء، أو املشــاركون يف قــرارات مجالــس 44
100100املناقصــات، للوائــح أو مدونــات قواعــد للســلوك معــدة لغــرض تفــادي تضــارب املصالــح.

توجــد عمليــة تدقيــق شــاملة يشــارك مــن خاللهــا املســؤولون يف فحــص املورديــن وتصميــم 45
100100مواصفــات العطــاء.

توجــد سياســات وإجــراءات رســمية حتــدد كيفيــة مراقبــة وتقييــم وإعــداد تقاريــر عــن خدمــة 46
100100املــورد و/أو التزامات التســليم.

5050تتاح كافة العقود للعامة مبا يف ذلك التعديالت بعد إرساء العطاءات.47
00يصدر املسؤولون بانتظام تقارير مراقبة االمتثال للعقود واإلجناز.48
100100يتم اتخاذ إجراء جتاه جميع انتهاكات العقد على نحو كاٍف. 49
ــات رســمية تســمح للشــركات بتقــدمي شــكاوى حــول مــا تشــهده مــن ممارســات 50 ــاك آلي هن

ــة الشــراء. 100100ســيئة يف عملي
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العالمة املؤشرالرقم
يف القراءة 
األولى 2018

العالمة يف 
القراءة الثانية 

2020
50100آليات شكاوى للشركات تتسم بالفعالية واالستخدام املنتظم.51
5170التقدم بشكوى لدى األجهزة األمنية يف الضفة الغربية يتم بدون خوف.  52
100100العقوبات الواردة يف القانون واضحة ملعاقبة مورد ما على وقائع فساد.53
ــر سياســي 54 ــا دون تأثي ــق يف حــاالت الفســاد يف املشــتريات أو محاكمــة مرتكبه ــم التحقي يت

7575غيــر مبــرر.

4141تخضع الترقيات واالمتيازات يف األجهزة للقوانني واألنظمة.55
500يتيح قطاع األمن املعلومات املعنية بعدد املوظفني املدنيني واألمنيني للعامة.56
100100يواجه قطاع األمن مشكلة املوظفني الوهميني خالل السنوات اخلمس املاضية.57
1000يتم نشر حجم الرواتب للموظفني املدنيني واألمنيني للعامة.58
5050يتم نشر حجم البدالت اخلاصة للموظفني املدنيني واألمنيني للعامة.59
100100يتلقى املوظفون رواتبهم يف موعدها.60
100100نظام الدفع جيد اإلعداد ومنتظم ومعلن.61
100100يتم نشر نظام الرواتب والبدالت للعامة.62
يشــتمل نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي علــى 63

5050معاييــر موضوعيــة للوظيفــة فضــاًل عــن عمليــات تقييــم محــددة املعاييــر.

تلتــزم مؤسســات قطــاع األمــن عالنيــة مــن خــالل اخلطابــات أو املقابــالت اإلعالميــة بتدابير 64
5075مكافحــة الفســاد والنزاهة.

100100توجد عقوبات محددة يف القانون جلرائم الفساد. 65
هنــاك تشــريعات تتعلــق بسياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات والفســاد، وحصــول مــن يقــوم 66

75100باإلبــالغ يف القطــاع األمنــي علــى احلمايــة الكافيــة ضــد أيــة أعمــال انتقاميــة. 

ــب وتقــدمي املعلومــات والتوجيهــات 67 ــالغ عــن املخالفــات مــن خــالل التدري ــم تشــجيع اإلب يت
ــة املبلغــني عــن املخالفــات. ــات اإلبــالغ عــن الفســاد وإجــراءات حماي ــق بعملي 7575فيمــا يتعل

100100توجد مدونة قواعد السلوك.68
100100يتم تعميم مدونة قواعد السلوك على أفراد األمن، وهي متاحة للعامة.69
5050يتم إجراء تدريب على مكافحة الفساد للموظفني األمنيني واملدنيني.70
2533العاملون يف األجهزة األمنية ميتنعون عن ممارسة الواسطة واحملسوبية.71
5050توجد سياسة لإلعالن عن نتائج محاكمات موظفي قطاع األمن.72

5050نتائج احملاكمات متاحة للعامة.73

توجــد جلنــة مســتقلة متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا 74
00وميزانياتهــا )برملانيــة أو حكوميــة(.

5050فعالية الرقابة على نشاطات األجهزة االستخباراتية وإدارتها وميزانياتها.75

5648األجهزة األمنية تقوم بتفسير قراراتها ونتائج أعمالها للجمهور.76

5050هناك محاباة يف التعيينات يف املناصب العليا يف خدمة االستخبارات. 77

ــة نزاهــة 78 ــة “جلن ــة خارجي ــق يف مــدى مالءمــة املرشــحني مــن طــرف جلن ــم إجــراء تدقي يت
ــال”. ــى ســبيل املث 00احلكــم عل

نســبة النفقــات املكتومــة مــن املوازنــة املخصصــة لألجهــزة االســتخباراتية )جهــاز املخابــرات 79
7550العامــة وجهــاز األمــن الوقائــي(.

2550يوجد نظام لتصنيف املعلومات ينسجم مع القانون لضمان حماية املعلومات. 80



53مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني

مقارنة النتائج حسب التصنيفات يف القراءتني
ستتم املقارنة حسب مجاالت النزاهة يف قطاع األمن، وحسب قطاعي التشريعات واملمارسات، والتصنيف الثالث 

حسب أركان نظام النزاهة.

نتائج املقياس الفرعي ملجاالت النزاهة يف قطاع األمن يف القراءتني:
أظهــرت نتائــج القــراءة الثانيــة للتقريــر حصــول ارتفــاع يف متوســط عالمــة كل مــن املجــاالت التاليــة: )اإلرادة السياســية، 
واملشــتريات والعطــاءات(، فيمــا حصــل انخفــاض يف متوســط عالمــة كل مــن املجــاالت التاليــة: )موازنــة قطــاع األمــن، 

والتعيــني وســلوك العاملــني، ومراقبــة األجهــزة االســتخباراتية(.

جدول )11( مقارنة متوسط عالمات املقاييس الفرعية ملجاالت النزاهة يف قطاع األمن 

مجاالتالرقم
متوسط عالمة كل 
مجال يف القراءة 

األولى

متوسط عالمة كل 
مجال يف القراءة 

الثانية
3739اإلرادة السياسية1.
4534موازنة قطاع األمن2.
7580املشتريات والعطاءات3.
7267التعيني وسلوك العاملني4.

مراقبة األجهزة 5.
االستخباراتية

3735

5655املجموع

املقياس الفرعي ملجال مراقبة األجهزة االستخباراتية 

أظهــرت نتائــج القــراءة الثانيــة للمجــاالت أن أربعــة مؤشــرات مــن أصــل ســبعة مؤشــرات مــن املقيــاس الفرعــي ملجــال 
مراقبــة األجهــزة االســتخباراتية حافظــت علــى عالمتهــا يف القــراءة األولــى وهــي: )1( توجــد جلنــة مســتقلة متخصصــة 
للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا )برملانيــة أو حكوميــة(، و)2( فعاليــة الرقابــة علــى 
نشــاطات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا، و)3( هنــاك محابــاة يف التعيينــات يف املناصــب العليــا يف خدمــة 
االســتخبارات، و)4( يتــم إجــراء تدقيــق يف مــدى مالءمــة املرشــحني مــن طــرف جلنــة خارجيــة »جلنــة نزاهــة احلكــم علــى 

ســبيل املثــال«.
يف القــراءة الثانيــة، ارتفعــت عالمــة مؤشــر واحــد وهــو وجــود نظــام لتصنيــف املعلومــات ينســجم مــع القانــون لضمــان 
حمايــة املعلومــات. وانخفضــت عالمــة مؤشــرين يف مجــال مراقبــة األجهــزة االســتخباراتية وهمــا: )1( األجهــزة األمنيــة 
تقــوم بتفســير قراراتهــا ونتائــج أعمالهــا للجمهــور، و)2( نســبة النفقــات املكتومــة مــن املوازنــة املخصصــة لألجهــزة 

ــرات العامــة وجهــاز األمــن الوقائــي(. االســتخباراتية )جهــاز املخاب

املقياس الفرعي ملجال اإلرادة السياسية

أظهــرت نتائــج القــراءة الثانيــة للمجــاالت أن ثمانيــة عشــر مؤشــراً مــن أصــل اثنــني وعشــرين مؤشــراً مــن املقيــاس الفرعي 
ملجــال اإلرادة السياســية حافظــت علــى عالمتهــا يف القــراءة األولــى، وهــي:

· توجد تشريعات تتيح للمجلس التشريعي الرقابة على أعمال املؤسسات األمنية.	

· فعالية رقابة املجلس التشريعي على األجهزة األمنية. 	

· السلطة التشريعية مستقلة وال تخضع لتدخالت أية مراكز نفوذ يف السلطة التنفيذية أو قطاع األمن.	
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· توجــد جلنــة برملانيــة مختصــة يف الرقابــة علــى األجهــزة األمنيــة وفقــاً للتشــريع الناظــم لعمــل املجلــس 	
التشــريعي.

· يتم تزويد املجلس التشريعي بتقارير تدقيق احلسابات السنوية على األجهزة األمنية. 	

· املجلــس التشــريعي يســائل وزيــر الداخليــة واألمــن الوطنــي عمــا ورد يف تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة 	
واإلداريــة. 

· تتم مناقشة السياسة األمنية أو اإلستراتيجية األمنية من قبل املجلس التشريعي.	

· تشــمل القضايــا التــي تخضــع للنقــاش يف املجلــس التشــريعي: التهديــدات األمنيــة التــي تواجــه البلــد، 	
وقــرارات الشــراء ومســتوى اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن، وعــدد األفــراد وامليزانيــة، واســتخدام القــدرة 

العملياتيــة لقطــاع األمــن.

· إطالع املواطنني على إستراتيجية أو خطة عمل األجهزة األمنية.	

· ضمان حق الوصول للوثائق واملعلومات احملدثة حول سياسة قطاع األمن أو اإلستراتيجية األمنية.	

· توجد أدلة على ممارسة مؤسسات قطاع األمن االنفتاح جتاه منظمات املجتمع املدني.	

· تتبع الدولة سياسة ملكافحة الفساد صريحة ومطبقة بشكل فعال يف قطاع األمن.	

· تنعكــس سياســة مكافحــة الفســاد يف خطــة عمــل قطــاع األمــن، ويتقــدم التنفيــذ وفقــاً للجــدول الزمنــي 	
احملدد.

· تتوفر لدوائر ووحدات االمتثال املوارد املالية والبشرية الالزمة.	

· تتمتع دوائر ووحدات االمتثال باالستقاللية.	

· مدى فعالية وحدات االمتثال يف قطاع األمن.	

· تتم مراجعة بيئة التحديات التي تتيح الفساد يف قطاع األمن.	

· يتم إجراء التقييمات ملخاطر الفساد بشكل دوري.	

باملقابــل، ارتفعــت عالمــات ثالثــة مؤشــرات يف القــراءة الثانيــة، وهــي: )1( توجــد رقابــة جديــة علــى أداء األجهــزة األمنيــة 
يف الضفــة الغربيــة مــن مؤسســات الرقابــة الرســمية يف فلســطني، و)2( اجلمهــور يثــق بوجــود إرادة جــادة ملســؤولي قطــاع 
األمــن مبحاربــة الفســاد، و)3( تتــم االســتفادة مــن نتائــج تقييــم النزاهــة يف السياســات اجلديــدة والتخطيــط. وانخفضــت 
عالمــة املؤشــر املتعلــق مبناقشــة مؤسســات املجتمــع املدنــي ومراكــز األبحــاث قضايــا النزاهــة والشــفافية والفســاد يف 

قطــاع األمــن.

املقياس الفرعي ملجال موازنة قطاع األمن

انخفضــت عالمــات ثالثــة مؤشــرات يف القــراءة الثانيــة للمقيــاس الفرعــي ملجــال موازنــة قطــاع األمــن مــن أصــل أحــد 
عشــر مؤشــراً، وهــذه املؤشــرات هــي: )1( تتضمــن ميزانيــة قطــاع األمــن معلومــات شــاملة ومفصلــة عــن النفقــات وفقــاً 
للوظائــف، و)2( موازنــة قطــاع األمــن متاحــة للجمهــور ومفصلــة وواضحــة قبــل إقرارهــا، و)3( يتــم الكشــف عــن األغلبيــة 

العظمــى مليزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة بالكامــل لإلعــالم واجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املدنــي.

باملقابل، حافظت ثمانية مؤشرات على عالماتها يف القراءة الثانية، وهذه املؤشرات هي:

· توجد عملية واضحة لدورة تخطيط للموازنة، وتوجد دوائر لتخطيط املوازنة مستقلة.	

· تتضمن ميزانية قطاع األمن معلومات شاملة ومفصلة عن النفقات وفقاً للوظائف.	



55مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني

· يتلقــى املجلــس التشــريعي مقترحــاً دقيقــاً مبيزانيــة قطــاع األمــن وفقــاً لقانــون تنظيــم املوازنــة والشــؤون 	
املاليــة لعــام 1997.

· لــدى جلنــة الداخليــة واألمــن يف املجلــس التشــريعي صالحيــات التدخــل يف املخصصــات ومراجعــة 	
ــات. النفق

· موازنة قطاع األمن متاحة للجمهور ومفصلة وواضحة قبل إقرارها.	

· يتــم الكشــف عــن األغلبيــة العظمــى مليزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة بالكامــل لإلعــالم واجلهــات الفاعلــة 	
يف املجتمــع املدنــي.

· تتوفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن 	
يف الوقــت املناســب.

· توجد وحدة رقابة داخلية »املالية الداخلية« فعالة وتتمتع باخلبرة واالستقاللية يف وظائفها. 	

· يقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتدقيق إنفاق قطاع األمن بانتظام، وتقييم األداء لقطاع األمن.	

· يتم نشر نتائج التدقيق على األجهزة األمنية من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	

· تتم االستفادة من التوصيات التي يصدرها ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	

املقياس الفرعي ملجال التعيني والسلوك

أظهــرت نتائــج القــراءة الثانيــة للمجــاالت أن أربعــة عشــر مؤشــراً مــن أصــل تســعة عشــر مؤشــراً مــن املقيــاس الفرعــي 
ملجــال التعيــني وســلوك العاملــني حافظــت علــى عالمتهــا كمــا يف القــراءة األولــى وهــي:

· تخضع الترقيات واالمتيازات يف األجهزة للقوانني واألنظمة.	

· يواجه قطاع األمن مشكلة املوظفني الوهميني خالل السنوات اخلمس املاضية.	

· يتم نشر حجم البدالت اخلاصة للموظفني املدنيني واألمنيني للعامة.	

· يتلقى املوظفون رواتبهم يف موعدها.	

· نظام الدفع جيد اإلعداد ومنتظم ومعلن.	

· يتم نشر نظام الرواتب والبدالت للعامة.	

· يشــتمل نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي علــى معاييــر 	
موضوعيــة للوظيفــة، فضــاًل عــن عمليــات تقييــم محــددة املعاييــر.

· توجد عقوبات محددة يف القانون جلرائم الفساد. 	

· يتــم تشــجيع اإلبــالغ عــن املخالفــات مــن خــالل التدريــب وتقــدمي املعلومــات والتوجيهــات فيمــا يتعلــق 	
بعمليــات اإلبــالغ عــن الفســاد وإجــراءات حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات.

· توجد مدونة قواعد السلوك.	

· يتم تعميم مدونة قواعد السلوك على أفراد األمن، وهي متاحة للعامة.	
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· يتم إجراء تدريب على مكافحة الفساد للموظفني األمنيني واملدنيني.	

· توجد سياسة لإلعالن عن نتائج محاكمات موظفي قطاع األمن.	

· نتائج احملاكمات متاحة للعامة.	

باملقابــل، ارتفعــت عالمــة ثالثــة مؤشــرات، وهــي: )1( تلتــزم مؤسســات قطــاع األمــن عالنيــة مــن خــالل اخلطابــات أو 
املقابــالت اإلعالميــة بتدابيــر مكافحــة الفســاد والنزاهــة، و)2( هنــاك تشــريعات تتعلــق بسياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات 
والفســاد، وحصــول مــن يقــوم باإلبــالغ يف القطــاع األمنــي علــى احلمايــة الكافيــة ضــد أيــة أعمــال انتقاميــة، و)3( 
العاملــون يف األجهــزة األمنيــة ميتنعــون عــن ممارســة الواســطة واحملســوبية. فيمــا انخفضــت عالمــة مؤشــرين يف املقيــاس 
ــدد املوظفــني  ــة بع ــات املعني ــن املعلوم ــا: األول حــول إتاحــة قطــاع األم ــني، وهم ــني وســلوك العامل الفرعــي ملجــال التعي

املدنيــني واألمنيــني للعامــة، والثانــي يتعلــق بنشــر حجــم الرواتــب للموظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة.

املقياس الفرعي ملجال املشتريات والعطاءات

ــن أصــل واحــد وعشــرين  ــني م ــني وســلوك العامل ــاس الفرعــي ملجــال التعي ــن مؤشــرات املقي ــة عشــر م حافظــت ثماني
مؤشــراً يف القــراءة الثانيــة علــى عالمتهــا كمــا يف القــراءة األولــى، وهــي: 

· توجد تشريعات تغطي جميع املشتريات املتعلقة بقطاع األمن بدون استثناء. 	

· توجه التشريعات السلطات املختصة باملشتريات نحو اإلملام بالقضايا املتعلقة بالفساد.	

· تطبق التشريعات املتعلقة باملشتريات يف قطاع األمن بفعالية.	

· جهاز الرقابة على املشتريات يف قطاع األمن مستقل.	

· الرقابة على مشتريات قطاع األمن فعالة.	

· توجد تفاصيل عن كافة املشتريات. 	

· يتم إصدار البيانات املتعلقة باملشتريات عادة بصيغة ميكن الوصول إليها.	

· تتــم األغلبيــة العظمــى )90+( % مــن عمليــات الشــراء لقطــاع األمــن بنظــام املنافســة املفتوحة، باســتثناء 	
بعــض احلــاالت احملــددة واملقيــدة بوضوح.  

· تتوفــر مســوغات جلميــع العقــود التــي تتــم مــن خــالل التوريــد الفــردي واملنافســة املقيــدة )اســتدراج 	
ــة. عــروض(، فضــاًل عــن خضوعهــا ملراقبــة خارجي

· يخضــع املســؤولون املعنيــون بتصميــم مواصفــات العطــاء، أو املشــاركون يف قــرارات مجالــس املناقصات، 	
للوائــح أو مدونــات قواعــد للســلوك معــدة لغــرض تفــادي تضــارب املصالــح.

· توجــد عمليــة تدقيــق شــاملة يشــارك مــن خاللهــا املســؤولون يف فحــص املورديــن وتصميــم مواصفــات 	
العطــاء.

· توجــد سياســات وإجــراءات رســمية حتــدد كيفيــة مراقبــة وتقييــم وإعــداد تقاريــر عــن خدمــة املــورد و/	
أو التزامــات التســليم.

· تتاح كافة العقود للعامة مبا يف ذلك التعديالت بعد إرساء العطاءات.	

· يصدر املسؤولون بانتظام تقارير مراقبة االمتثال للعقود واإلجناز.	
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· يتم اتخاذ إجراء جتاه جميع انتهاكات العقد على نحو كاٍف. 	

· هنــاك آليــات رســمية تســمح للشــركات بتقــدمي شــكاوى حــول مــا تشــهده مــن ممارســات ســيئة يف عمليــة 	
الشراء.

· العقوبات الواردة يف القانون واضحة ملعاقبة مورد ما على وقائع فساد.	

· يتم التحقيق يف حاالت الفساد يف املشتريات أو محاكمة مرتكبها دون تأثير سياسي غير مبرر.	

باملقابــل، ارتفعــت عالمــات ثالثــة مؤشــرات يف القــراءة الثانيــة، وهــي: )1( يوجــد دليــل إجــراءات للمشــتريات والعطــاءات 
العامــة، و)2( آليــات شــكاوى للشــركات تتســم بالفعاليــة واالســتخدام املنتظــم، و)3( التقــدم بشــكوى لــدى األجهــزة األمنيــة 

يف الضفــة الغربيــة يتــم بــدون خــوف.

نتائج املقاييس الفرعية لقطاعي التشريعات واملمارسات يف القراءتني:
تظهــر نتائــج القــراءة الثانيــة حســب املقاييــس الفرعيــة لقطاعــي التشــريعات واملمارســات حصــول قطــاع التشــريعات علــى 
»تصنيــف متقــدم جــّداً«، وهــو نفــس تصنيــف القــراءة األولــى، باملقابــل، حصــل تصنيــف قطــاع املمارســات علــى »تصنيــف 
منخفــض« كمــا يف القــراءة األولــى أيضــاً. ويظهــر اجلــدول رقــم )13( عــدد وأرقــام املؤشــرات التــي تدخــل يف كل قطــاع 

ومتوســط عالمتهــا.

جدول )12( مقارنة متوسط عالمات املقياس حسب قطاعي التشريعات واملمارسات

عدد القطاعاتالرقم
الوزن النسبي أرقام املؤشراتاملؤشرات

للقطاع 

متوسط عالمة 
كل قطاع 

بعد الوزن يف 
القراءة األولى

متوسط عالمة كل 
قطاع بعد الوزن يف 

القراءة الثانية

17مؤشرات التشريعات  1

 ،34 ،23 ،14 ،13 ،4 ،1
 ،50  ،46  ،44  ،38  ،35
 ،72  ،66  ،65  ،63  ،53

 80

%218284

63مؤشرات املمارسات 2

 ،22-15  ،12-5  ،3  -2
-39  ،37-36  ،33-24
-51  ،49-47  ،45  ،43
-67  ،64  ،62-54  ،52
 .79-76  ،75  -73  ،71

%794948

ففــي قطــاع التشــريعات؛ حافــظ أربعــة عشــر مؤشــراً يف القــراءة علــى نفــس التصنيــف الــذي حصلــت عليــه يف القــراءة 
األولــى، منهــا عشــرة مؤشــرات حافظــت علــى »تصنيــف متقــدم جــّداً«، ومؤشــر واحــد »تصنيــف متقــدم«، وثالثــة مؤشــرات 

»تصنيــف منخفــض«، واملؤشــرات التــي حافظــت علــى عالمتهــا هــي:

· توجد تشريعات تتيح للمجلس التشريعي الرقابة على أعمال املؤسسات األمنية.	

· توجــد جلنــة برملانيــة مختصــة يف الرقابــة علــى األجهــزة األمنيــة وفقــاً للتشــريع الناظــم لعمــل املجلــس 	
التشــريعي.

· تتبع الدولة سياسة ملكافحة الفساد صريحة ومطبقة بشكل فعال يف قطاع األمن.	

· توجد عملية واضحة لدورة تخطيط للموازنة، وتوجد دوائر لتخطيط املوازنة مستقلة.	
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· توجد تشريعات تغطي جميع املشتريات املتعلقة بقطاع األمن بدون استثناء.	

· توجه التشريعات السلطات املختصة باملشتريات نحو اإلملام بالقضايا املتعلقة بالفساد.	

· جهاز الرقابة على املشتريات يف قطاع األمن مستقل.	

· يخضــع املســؤولون املعنيــون بتصميــم مواصفــات العطــاء، أو املشــاركون يف قــرارات مجالــس املناقصات، 	
للوائــح أو مدونــات قواعــد للســلوك معــدة لغــرض تفــادي تضــارب املصالــح.

· توجــد سياســات وإجــراءات رســمية حتــدد كيفيــة مراقبــة وتقييــم وإعــداد تقاريــر عــن خدمــة املــورد و/	
أو التزامــات التســليم.

· هنــاك آليــات رســمية تســمح للشــركات بتقــدمي شــكاوى حــول مــا تشــهده مــن ممارســات ســيئة يف عمليــة 	
الشراء.

· العقوبات الواردة يف القانون واضحة ملعاقبة مورد ما على وقائع فساد.	

· يشــتمل نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي علــى معاييــر 	
موضوعيــة للوظيفــة، فضــاًل عــن عمليــات تقييــم محــددة املعاييــر.

· توجد عقوبات محددة يف القانون جلرائم الفساد.	

· توجد سياسة لإلعالن عن نتائج محاكمات موظفي قطاع األمن.	

يف املقابــل، ارتفــع تصنيــف مؤشــرين مــن مؤشــرات قطــاع التشــريعات، وهمــا: )1( وجــود تشــريعات تتعلــق بسياســة 
اإلبــالغ عــن املخالفــات والفســاد، وحصــول مــن يقــوم باإلبــالغ يف القطــاع األمنــي علــى احلمايــة الكافيــة ضــد أيــة أعمــال 
ــة املعلومــات. وانخفــض تصنيــف  ــون لضمــان حماي ــة، و)2( وجــود نظــام لتصنيــف املعلومــات ينســجم مــع القان انتقامي
ــا النزاهــة والشــفافية والفســاد يف قطــاع  ــق مبناقشــة مؤسســات املجتمــع املدنــي ومراكــز األبحــاث قضاي املؤشــر املتعل

األمــن.

بقــي قطــاع املمارســات ضمــن »تصنيــف منخفــض« يف القــراءة الثانيــة، ويتضمــن قطــاع املمارســات ثالثــة وســتني مؤشــراً، 
ــراءة  ــة يف الق ــس العالم ــى نف ــون مؤشــراً عل ــة وأربع ــا ثماني ــف، منه ــس التصني ــى نف ــظ خمســون مؤشــراً عل ــد حاف فق

األولــى، وحافظــت عشــرة مؤشــرات علــى »تصنيــف متقــدم جــّداً«، وهــي:

· تطبق التشريعات املتعلقة باملشتريات قطاع األمن بفعالية.	

· الرقابة على مشتريات قطاع األمن فعالة.	

· توجــد عمليــة تدقيــق شــاملة يشــارك مــن خاللهــا املســؤولون يف فحــص املورديــن وتصميــم مواصفــات 	
العطــاء.

· يتم اتخاذ إجراء جتاه جميع انتهاكات العقد على نحو كاٍف.	

· يواجه قطاع األمن مشكلة املوظفني الوهميني خالل السنوات اخلمس املاضية.	

· يتلقى املوظفون رواتبهم يف موعدها.	

· نظام الدفع جيد اإلعداد ومنتظم ومعلن.	

· يتم نشر نظام الرواتب والبدالت للعامة.	

· توجد مدونة قواعد السلوك.	

· يتم تعميم مدونة قواعد السلوك على أفراد األمن، وهي متاحة للعامة.	
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وحافظت ثمانية مؤشرات على »تصنيف متقدم«، وهي:

· ضمان حق الوصول للوثائق واملعلومات احملدثة حول سياسة قطاع األمن أو اإلستراتيجية األمنية.	

· مدى فعالية وحدات االمتثال يف قطاع األمن.	

· توجد وحدة رقابة داخلية »املالية الداخلية« فعالة وتتمتع باخلبرة واالستقاللية يف وظائفها. 	

· يقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتدقيق إنفاق قطاع األمن بانتظام، وتقييم األداء لقطاع األمن.	

· تتــم األغلبيــة العظمــى )+90%( مــن عمليــات الشــراء لقطــاع األمــن بنظــام املنافســة املفتوحة، باســتثناء 	
بعــض احلــاالت احملــددة واملقيــدة بوضوح.  

· تتوفــر مســوغات جلميــع العقــود التــي تتــم مــن خــالل التوريــد الفــردي واملنافســة املقيــدة )اســتدراج 	
ــة. عــروض(، فضــاًل عــن خضوعهــا ملراقبــة خارجي

· يتم التحقيق يف حاالت الفساد يف املشتريات أو محاكمة مرتكبها دون تأثير سياسي غير مبرر.	

· يتــم تشــجيع اإلبــالغ عــن املخالفــات مــن خــالل التدريــب وتقــدمي املعلومــات والتوجيهــات فيمــا يتعلــق 	
بعمليــات اإلبــالغ عــن الفســاد وإجــراءات حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات.

وبقــي مؤشــر واحــد ضمــن »تصنيــف متوســط« مــع تقــدم يف العالمــة، وهــو املؤشــر املتعلــق بوجــود رقابــة جديــة علــى أداء 
األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة مــن مؤسســات الرقابــة الرســمية يف فلســطني.

وتظهر القراءة الثانية للمقياس بقاء أربعة عشر مؤشراً ضمن »تصنيف منخفض«، وهي:

· توجد أدلة على ممارسة مؤسسات قطاع األمن االنفتاح جتاه منظمات املجتمع املدني.	

· تتوفر لدوائر ووحدات االمتثال املوارد املالية والبشرية الالزمة.	

· تتمتع دوائر ووحدات االمتثال باالستقاللية.	

· يتم نشر نتائج التدقيق على األجهزة األمنية من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	

· تتم االستفادة من التوصيات التي يصدرها ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	

· توجد تفاصيل عن كافة املشتريات. 	

· يتم إصدار البيانات املتعلقة باملشتريات عادة بصيغة ميكن الوصول إليها.	

· تتاح كافة العقود للعامة، مبا يف ذلك التعديالت بعد إرساء العطاءات.	

· تخضع الترقيات واالمتيازات يف األجهزة للقوانني واألنظمة.	

· يتم نشر حجم البدالت اخلاصة للموظفني املدنيني واألمنيني للعامة.	

· يتم إجراء تدريب على مكافحة الفساد للموظفني األمنيني واملدنيني.	

· نتائج احملاكمات متاحة للعامة.	

· فعالية الرقابة على نشاطات األجهزة االستخباراتية وإدارتها وميزانياتها.	

· هناك محاباة يف التعيينات يف املناصب العليا يف خدمة االستخبارات.	

وبقيــت أربعــة مؤشــرات ضمــن »تصنيــف منخفــض جــّداً«، وهــي: )1( إطــالع املواطنــني علــى إســتراتيجية أو خطــة عمــل 
األجهــزة األمنيــة، و)2( انعــكاس سياســة مكافحــة الفســاد يف خطــة عمــل قطــاع األمــن ويتقــدم التنفيــذ وفقــاً للجــدول 
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الزمنــي احملــدد، و)3( توفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع 
األمــن يف الوقــت املناســب، و)4( امتنــاع العاملــني يف األجهــزة األمنيــة عــن ممارســة الواســطة واحملســوبية.

وتظهر القراءة الثانية بقاء ثالثة عشر مؤشراً من قطاع املمارسات ضمن »تصنيف حرج«، وهي: 
· فعالية رقابة املجلس التشريعي على األجهزة األمنية. 	
· الســلطة التشــريعية مســتقلة وال تخضــع لتدخــالت أيــة مراكــز نفــوذ يف الســلطة التنفيذيــة أو قطــاع 	

األمــن.
· يتم تزويد املجلس التشريعي بتقارير تدقيق احلسابات السنوية على األجهزة األمنية.  	
· املجلــس التشــريعي يســائل وزيــر الداخليــة واألمــن الوطنــي عمــا ورد يف تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة 	

واإلداريــة. 
· تتــم مناقشــة السياســة األمنيــة أو اإلســتراتيجية األمنيــة مــن قبــل اجلمهــور أو ممثليــه مثــل املجلــس 	

التشــريعي.
· تشــمل القضايــا التــي تخضــع للنقــاش يف املجلــس التشــريعي: التهديــدات األمنيــة التــي تواجــه البلــد، 	

وقــرارات الشــراء ومســتوى اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن، وعــدد األفــراد وامليزانيــة، واســتخدام القــدرة 
العملياتيــة لقطــاع األمــن. 

· تتم مراجعة بيئة التحديات التي تتيح الفساد يف قطاع األمن.	
· يتم إجراء التقييمات ملخاطر الفساد بشكل دوري.	
· يتلقــى املجلــس التشــريعي مقترحــاً دقيقــاً مبيزانيــة قطــاع األمــن وفقــاً لقانــون تنظيــم املوازنــة والشــؤون 	

املاليــة لعــام 1997.
· لــدى جلنــة الداخليــة واألمــن يف املجلــس التشــريعي صالحيــات التدخــل يف املخصصــات ومراجعــة 	

ــات. النفق
· يصدر املسؤولون بانتظام تقارير مراقبة االمتثال للعقود واإلجناز.	
· توجــد جلنــة مســتقلة متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا 	

)برملانيــة أو حكوميــة(.
· يتــم إجــراء تدقيــق يف مــدى مالءمــة املرشــحني مــن طــرف جلنــة خارجيــة »جلنــة نزاهــة احلكــم علــى 	

ســبيل املثــال«.

أظهــرت القــراءة الثانيــة ارتفــاع تصنيــف ســتة مؤشــرات يف قطــاع املمارســات، وهــذه املؤشــرات هــي: )1( اجلمهــور يثــق 
بوجــود إرادة جــادة ملســؤولي قطــاع األمــن مبحاربــة الفســاد، و)2( االســتفادة مــن نتائــج تقييــم النزاهــة يف السياســات 
اجلديــدة والتخطيــط، و)3( وجــود دليــل إجــراءات للمشــتريات والعطــاءات العامــة، و)4( اتســام آليــات شــكاوى للشــركات 
بالفعاليــة واالســتخدام املنتظــم، و)5( إمكانيــة التقــدم بشــكوى لــدى األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة يتــم بــدون 
ــر مكافحــة  ــة بتدابي ــات أو املقابــالت اإلعالمي ــة مــن خــالل اخلطاب ــزام مؤسســات قطــاع األمــن عالني خــوف، و)6( الت

الفســاد والنزاهــة. 

باملقابل، انخفضت تصنيفات سبعة مؤشرات من قطاع املمارسات، وهي:

· تتضمن ميزانية قطاع األمن معلومات شاملة ومفصلة عن النفقات وفقاً للوظائف.	

· موازنة قطاع األمن متاحة للجمهور ومفصلة وواضحة قبل إقرارها.	

· يتــم الكشــف عــن األغلبيــة العظمــى مليزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة بالكامــل لإلعــالم واجلهــات الفاعلــة يف 	
املجتمــع املدنــي.
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· يتيح قطاع األمن املعلومات املعنية بعدد املوظفني املدنيني واألمنيني للعامة.	

· يتم نشر حجم الرواتب للموظفني املدنيني واألمنيني للعامة.	

· األجهزة األمنية تقوم بتفسير قراراتها ونتائج أعمالها للجمهور.	

· ــرات العامــة 	 ــاز املخاب ــزة االســتخباراتية )جه ــة املخصصــة لألجه نســبة النفقــات املكتومــة مــن املوازن
وجهــاز األمــن الوقائــي(.

نتائج املقاييس الفرعية حسب األركان يف القراءتني
يشــير اجلــدول رقــم )14( أدنــاه إلــى أن تصنيفــات نتائــج املقاييــس الفرعيــة ألركان النزاهــة يف القــراءة بقيــت كمــا كانــت 

يف القــراءة األولــى، مــع انخفــاض يف عالمــة ركــن الشــفافية، وارتفــاع يف عالمــات ركنــي املســاءلة والنزاهــة.

جدول )13( مقارنة متوسط عالمات املقياس حسب أركان النزاهة يف القراءتني

محاور نظام الرقم
النزاهة

عدد 
املؤشرات

متوسط عالمة 
كل ركن يف القراءة 

األولى

متوسط عالمة كل ركن التصنيف
التصنيفيف القراءة الثانية

منخفض38منخفض2449الشفافية1

متوسط60متوسط3656املساءلة2

متقدم69متقدم2066النزاهة3

805655املجموع

ركن الشفافية

بقــي ركــن الشــفافية يف القــراءة الثانيــة ضمــن »تصنيــف منخفــض«، رغــم انخفــاض عالمتــه مبقــدار إحــدى عشــرة نقطــة، 
فقــد حافــظ ســبعة عشــر مؤشــراً مــن ركــن الشــفافية علــى نفــس التصنيــف والعالمــة مــن أصــل أربعــة وعشــرين مؤشــراً، 

وهــذه املؤشــرات هــي:

· تشــمل القضايــا التــي تخضــع للنقــاش يف املجلــس التشــريعي: التهديــدات األمنيــة التــي تواجــه البلــد، 	
وقــرارات الشــراء ومســتوى اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن، وعــدد األفــراد وامليزانيــة، واســتخدام القــدرة 

العملياتيــة لقطــاع األمــن.

· إطالع املواطنني على إستراتيجية أو خطة عمل األجهزة األمنية.	

· ضمان حق الوصول للوثائق واملعلومات احملدثة حول سياسة قطاع األمن أو اإلستراتيجية األمنية.	

· توجد أدلة على ممارسة مؤسسات قطاع األمن االنفتاح جتاه منظمات املجتمع املدني.	

· توجد عملية واضحة لدورة تخطيط للموازنة، وتوجد دوائر لتخطيط املوازنة مستقلة.	

· تتوفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن 	
يف الوقــت املناســب.

· يتم نشر نتائج التدقيق على األجهزة األمنية من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	
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· توجد تشريعات تغطي جميع املشتريات املتعلقة بقطاع األمن بدون استثناء. 	

· توجد تفاصيل عن كافة املشتريات. 	

· يتم إصدار البيانات املتعلقة باملشتريات عادة بصيغة ميكن الوصول إليها.	

· تتاح كافة العقود للعامة مبا يف ذلك التعديالت بعد إرساء العطاءات.	

· يصدر املسؤولون بانتظام تقارير مراقبة االمتثال للعقود واإلجناز.	

· تخضع الترقيات واالمتيازات يف األجهزة للقوانني واألنظمة.	

· يتم نشر حجم البدالت اخلاصة للموظفني املدنيني واألمنيني للعامة.	

· يتم نشر نظام الرواتب والبدالت للعامة.	

· توجد سياسة لإلعالن عن نتائج محاكمات موظفي قطاع األمن.	

· نتائج احملاكمات متاحة للعامة.	

ارتفــع تصنيــف مؤشــر واحــد وهــو املتعلــق باملؤشــر اخلــاص بوجــود نظــام لتصنيــف املعلومــات ينســجم مــع القانــون 
ــة، وهــذه املؤشــرات هــي: )1(  ــل، انخفــض تصنيــف ســتة مؤشــرات يف القــراءة الثاني ــة املعلومــات. باملقاب لضمــان حماي
تتضمــن ميزانيــة قطــاع األمــن معلومــات شــاملة ومفصلــة عــن النفقــات وفقــاً للوظائــف، و)2( إتاحــة موازنــة قطــاع األمــن 
ــدة  ــن املعتم ــة قطــاع األم ــى مليزاني ــة العظم ــم الكشــف عــن األغلبي ــا، و)3( يت ــل إقراره ــة وواضحــة قب ــور مفصل للجمه
ــدد املوظفــني  ــة بع ــي، و)4( إتاحــة قطــاع األمــن املعلومــات املعني ــة يف املجتمــع املدن ــات الفاعل بالكامــل لإلعــالم واجله
املدنيــني واألمنيــني للعامــة، و)5( يتــم نشــر حجــم الرواتــب للموظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة، و)6( نســبة النفقــات 

ــرات العامــة وجهــاز األمــن الوقائــي(. ــة املخصصــة لألجهــزة االســتخباراتية )جهــاز املخاب املكتومــة مــن املوازن

ركن املساءلة

تظهــر القــراءة الثانيــة بقــاء تســعة وعشــرين مؤشــراً مــن أصــل ســتة وثالثــني مؤشــراً ضمــن نفــس التصنيــف يف القــراءة 
الســابقة، منهــا ثمانيــة وعشــرون بقيــت العالمــات كمــا هــي، واملؤشــرات التــي حافظــت علــى نفــس التصنيــف هــي:

· توجد تشريعات تتيح للمجلس التشريعي الرقابة على أعمال املؤسسات األمنية.	
· فعالية رقابة املجلس التشريعي على األجهزة األمنية. 	

· الســلطة التشــريعية مســتقلة وال تخضــع لتدخــالت أيــة مراكــز نفــوذ يف الســلطة التنفيذيــة أو قطــاع 	
األمــن.

· توجــد جلنــة برملانيــة مختصــة يف الرقابــة علــى األجهــزة األمنيــة وفقــاً للتشــريع الناظــم لعمــل املجلــس 	
التشــريعي.

· توجــد رقابــة جديــة علــى أداء األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة مــن مؤسســات الرقابــة الرســمية يف 	
فلسطني.

· يتم تزويد املجلس التشريعي بتقارير تدقيق احلسابات السنوية على األجهزة األمنية.  	

· املجلــس التشــريعي يســائل وزيــر الداخليــة واألمــن الوطنــي عمــا ورد يف تقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة 	
واإلداريــة. 

· تتــم مناقشــة السياســة األمنيــة أو اإلســتراتيجية األمنيــة مــن قبــل اجلمهــور أو ممثليــه مثــل املجلــس 	
التشــريعي.
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· مدى فعالية وحدات االمتثال يف قطاع األمن.	

· تتم مراجعة بيئة التحديات التي تتيح الفساد يف قطاع األمن.	
· يتم إجراء التقييمات ملخاطر الفساد بشكل دوري.	
· يتلقــى املجلــس التشــريعي مقترحــاً دقيقــاً مبيزانيــة قطــاع األمــن وفقــاً لقانــون تنظيــم املوازنــة والشــؤون 	

املاليــة لعــام 1997.
· لــدى جلنــة الداخليــة واألمــن يف املجلــس التشــريعي صالحيــات التدخــل يف املخصصــات ومراجعــة 	

ــات. النفق
· توجد وحدة رقابة داخلية »املالية الداخلية« فعالة وتتمتع باخلبرة واالستقاللية يف وظائفها. 	
· يقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتدقيق إنفاق قطاع األمن بانتظام، وتقييم األداء لقطاع األمن.	
· تتم االستفادة من التوصيات التي يصدرها ديوان الرقابة املالية واإلدارية. 	

· تطبق التشريعات املتعلقة باملشتريات يف قطاع األمن بفعالية.	

· جهاز الرقابة على املشتريات يف قطاع األمن مستقل.	

· الرقابة على مشتريات قطاع األمن فعالة.	

· يخضــع املســؤولون املعنيــون بتصميــم مواصفــات العطــاء، أو املشــاركون يف قــرارات مجالــس املناقصات، 	
للوائــح أو مدونــات قواعــد للســلوك معــدة لغــرض تفــادي تضــارب املصالــح.

· توجــد عمليــة تدقيــق شــاملة يشــارك مــن خاللهــا املســؤولون يف فحــص املورديــن وتصميــم مواصفــات 	
العطــاء.

· توجــد سياســات وإجــراءات رســمية حتــدد كيفيــة مراقبــة وتقييــم وإعــداد تقاريــر عــن خدمــة املــورد و/	
أو التزامــات التســليم.

· يتم اتخاذ إجراء جتاه جميع انتهاكات العقد على نحو كاٍف. 	
· هنــاك آليــات رســمية تســمح للشــركات بتقــدمي شــكاوى حــول مــا تشــهده مــن ممارســات ســيئة يف عمليــة 	

الشراء.

· العقوبات الواردة يف القانون واضحة ملعاقبة مورد ما على وقائع فساد.	

· يتم التحقيق يف حاالت الفساد يف املشتريات أو محاكمة مرتكبها دون تأثير سياسي غير مبرر.	

· توجد عقوبات محددة يف القانون جلرائم الفساد. 	

· توجــد جلنــة مســتقلة متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا 	
)برملانيــة أو حكوميــة(.

· فعالية الرقابة على نشاطات األجهزة االستخباراتية وإدارتها وميزانياتها.	

ارتفع تصنيف خمســة مؤشــرات من ركن املســاءلة يف القراءة الثانية وهي: )1( اجلمهور يثق بوجود إرادة جادة ملســؤولي 
ــط،  ــدة والتخطي ــم النزاهــة يف السياســات اجلدي ــج تقيي ــم االســتفادة مــن نتائ ــة الفســاد، و)2( تت قطــاع األمــن مبحارب
و)3( وجــود دليــل إجــراءات للمشــتريات والعطــاءات العامــة، و)4( اتســام آليــات شــكاوى للشــركات بالفعاليــة واالســتخدام 
املنتظــم، و)5( التقــدم بشــكوى لــدى األجهــزة األمنيــة يف الضفــة الغربيــة يتــم بــدون خــوف. باملقابــل، انخفــض تصنيــف 
ــا النزاهــة والشــفافية والفســاد يف قطــاع  ــز األبحــاث قضاي ــي ومراك مؤشــرين همــا: مناقشــة مؤسســات املجتمــع املدن

األمــن، وقيــام األجهــزة األمنيــة بتفســير قراراتهــا ونتائــج أعمالهــا للجمهــور.
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ركن النزاهة 

تظهــر القــراءة الثانيــة أن ثمانيــة عشــر مؤشــراً مــن ركــن النزاهــة حافظــت علــى نفــس التصنيــف الــذي حصلــت عليــه يف 
القــراءة الســابقة مــن أصــل عشــرين مؤشــراً )منهــا 17 مؤشــراً حافظــت علــى نفــس العالمــة(. واملؤشــرات التــي حافظــت 

علــى نفــس التصنيــف هــي: 

· تتبع الدولة سياسة ملكافحة الفساد صريحة ومطبقة بشكل فعال يف قطاع األمن.	

· تنعكــس سياســة مكافحــة الفســاد يف خطــة عمــل قطــاع األمــن ويتقــدم التنفيــذ وفقــاً للجــدول الزمنــي 	
احملــدد.

· تتوفر لدوائر ووحدات االمتثال املوارد املالية والبشرية الالزمة.	
· تتمتع دوائر ووحدات االمتثال باالستقاللية.	
· توجه التشريعات السلطات املختصة باملشتريات نحو اإلملام بالقضايا املتعلقة بالفساد.	
· تتــم األغلبيــة العظمــى )+90%( مــن عمليــات الشــراء لقطــاع األمــن بنظــام املنافســة املفتوحة، باســتثناء 	

بعــض احلــاالت احملــددة واملقيــدة بوضوح.  
· تتوفــر مســوغات جلميــع العقــود التــي تتــم مــن خــالل التوريــد الفــردي واملنافســة املقيــدة )اســتدراج 	

ــة. عــروض(، فضــاًل عــن خضوعهــا ملراقبــة خارجي

· يواجه قطاع األمن مشكلة املوظفني الوهميني خالل السنوات اخلمس املاضية.	

· يتلقى املوظفون رواتبهم يف موعدها.	

· نظام الدفع جيد اإلعداد ومنتظم ومعلن.	

· يشــتمل نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي علــى معاييــر 	
موضوعيــة للوظيفــة فضــاًل عــن عمليــات تقييــم محــددة املعاييــر.

· يتــم تشــجيع اإلبــالغ عــن املخالفــات مــن خــالل التدريــب وتقــدمي املعلومــات والتوجيهــات فيمــا يتعلــق 	
بعمليــات اإلبــالغ عــن الفســاد وإجــراءات حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات.

· توجد مدونة قواعد السلوك.	

· يتم تعميم مدونة قواعد السلوك على أفراد األمن، وهي متاحة للعامة.	

· يتم إجراء تدريب على مكافحة الفساد للموظفني األمنيني واملدنيني.	

· العاملون يف األجهزة األمنية ميتنعون عن ممارسة الواسطة واحملسوبية.	

· هناك محاباة يف التعيينات يف املناصب العليا يف خدمة االستخبارات. 	

· يتــم إجــراء تدقيــق يف مــدى مالءمــة املرشــحني مــن طــرف جلنــة خارجيــة »جلنــة نزاهــة احلكــم علــى 	
ســبيل املثــال«.

ارتفــع تصنيــف مؤشــرين يف ركــن النزاهــة يف القــراءة الثانيــة همــا: التــزام مؤسســات قطــاع األمــن عالنيــة مــن خــالل 
اخلطابــات أو املقابــالت اإلعالميــة بتدابيــر مكافحــة الفســاد والنزاهــة )مــن تصنيــف منخفــض إلــى تصنيــف متقــدم(، 
والثانــي املتعلــق بوجــود تشــريعات تتعلــق بسياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات والفســاد، وحصــول مــن يقــوم باإلبــالغ يف 

القطــاع األمنــي علــى احلمايــة الكافيــة ضــد أيــة أعمــال انتقاميــة )مــن تصنيــف متقــدم إلــى تصنيــف متقــدم جــّداً(.
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تعقيب وزارة الداخلية على تقرير مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني 
14 2020

قامــت وزارة الداخليــة الفلســطينية منــذ بدايــة العــام 2016 بتنفيــذ مشــروع »تعزيــز النزاهــة يف مؤسســات القطــاع . 1
األمنــي الفلســطيني«، وهــو خطــوة يف ســياق العمــل املتواصــل لــوزارة الداخليــة لتحســني الشــفافية واملســاءلة 
واحلكــم الرشــيد، الــذي يأتــي منســجماً مــع األولويــات اإلســتراتيجية الرئيســية للقيــادة واحلكومــة الفلســطينية، 
التــي تركــز بشــكل خــاص علــى الشــفافية واملســاءلة والرقابــة علــى الفســاد يف مؤسســات الدولــة. ويتماشــى كذلــك 
مــع اخلطــة اإلســتراتيجية لقطــاع األمــن، التــي مــن ضمــن رؤيتهــا مؤسســة أمنيــة كفــؤة وفاعلــة تتســم بالشــفافية 

واملســؤولية.

وتعتبــر وزارة الداخليــة الفلســطينية الفســاد هــو إحــدى أشــد العقبــات أمــام التنميــة والتطويــر، ويقــوض األمــن . 2
واالســتقرار، وتترتــب عليــه آثــار ســلبية خطيــرة علــى األفــراد واملجتمــع والدولــة ككل، وأن مهمــة التصــدي للفســاد 
مــن خــالل احلكــم الرشــيد هــو أمــر محــوري يف سياســة الدولــة، حيــث إن البنيــة التحتيــة ملكافحــة الفســاد آخــذة 
بالتطــور مــن خــالل القوانــني والسياســات واملؤسســات الالزمــة. وحصلــت يف فلســطني تغيــرات هامــة خــالل 
العقــد املاضــي، حيــث مت إجــراء سلســلة مــن اإلصالحــات التــي تســاهم يف التصــدي للفســاد، وتعزيــز الشــفافية 
واملســاءلة واحلكــم الرشــيد يف مؤسســات الدولــة مــن أجــل املســاعدة يف تعزيــز القيــم الدميقراطيــة وحقــوق 

اإلنســان، واملســاهمة بشــكل عــام يف حتقيــق األمــن واالســتقرار.

وبالنظــر إلــى مــا يترتــب علــى قضيتــي النزاهــة والفســاد مــن آثــار علــى فعاليــة املؤسســة األمنيــة الفلســطينية، . 3
وباألخــذ يف عــني االعتبــار املســؤولية التــي يتحملهــا القطــاع األمنــي بالنســبة لألمــن واألمــان واســتقرار الدولــة، 
فإنــه مــن املهــم والضــروري توســيع نطــاق املشــاركة لنشــر املمارســات اجليــدة فيمــا يتعلــق بحمايــة قيــم املؤسســة 
األمنيــة الفلســطينية مــن مخاطــر الفســاد، وتعزيــز النزاهــة كقيمــة دائمــة، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى تعزيــز 
الشــفافية واملصداقيــة، وبالتالــي تعزيــز ســيادة القانــون وثقــة الشــعب يف مؤسســات القطــاع األمنــي الفلســطيني، 
واملســاعدة يف حتقيــق الهــدف اإلســتراتيجي الثانــي يف اخلطــة اإلســتراتيجية لقطــاع األمــن »حوكمــة قــوى األمــن«، 
مــن خــالل تطويــر بيئــة أكثــر متكينــاً لتعزيــز النزاهــة والشــفافية واحلــد مــن مخاطــر الفســاد يف مؤسســات القطــاع 

األمنــي الفلســطيني.

عطفــاً علــى تعليمــات دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة، حتــرص وزارة الداخليــة علــى العمــل املســتمر . 4
والتعــاون مــع كافــة املؤسســات الدوليــة واحملليــة بهــدف تعزيــز وبنــاء النزاهــة والشــفافية يف القطــاع األمنــي 
الفلســطيني، واملســاهمة يف تطويــر قدراتــه ومتكــني مــوارده البشــرية لتعزيــز النزاهــة والتصــدي للفســاد، وتعزيــز 
ــه،  ــق بالفســاد، وأســبابه وتداعيات ثقافــة الشــفافية واملســاءلة مــن خــالل رفــع  الوعــي ونشــر املعرفــة فيمــا يتعل
وحتديــد األســباب والعوامــل التــي قــد تهــدد وتقــوض النزاهــة وتزيــد مــن فــرص الفســاد، ووضــع توصيــات 
ــى  ــدؤوب عل ــل ال ــن مخاطــر الفســاد، والعم ــز النزاهــة واحلــد م ــن أجــل تعزي ــق م ــة للتطبي ــة قابل ــر عملي وتدابي
حتفيــز التغييــرات باجتــاه حتســني السياســات واملمارســات واإلجــراءات والرقابــة، التــي تســهم يف زيــادة املســاءلة 

ــى تطــور املؤسســة األمنيــة والتصــور العــام عنهــا. والشــفافية، وتؤثــر بشــكل إيجابــي عل

وعطفــاً علــى تعليمــات دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الداخليــة، حرصــت الــوزارة علــى التعــاون مــع املنتــدى . 5
املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن إلجنــاز تقريــر مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني 
2020، مــن خــالل تنظيــم اجتماعــات متواصلــة بــني فريــق عمــل وزارة الداخليــة وفريــق عمــل املنتــدى املدنــي، كمــا 
حرصــت علــى تســهيل مهمــة باحــث املنتــدى والتعــاون معــه مــن أجــل إجنــاز املطلــوب يف تعبئــة اســتبيان مقيــاس 
النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني للعــام 2020، وعملــت علــى تســهيل مهمــة عملــه يف كافــة األجهــزة األمنيــة 
الفلســطينية والهيئــات األمنيــة الرئيســية املعنيــة يف التقريــر، ومت إجنــاز االســتبيان يف الوقــت احملــدد بفضــل 

جهــود وتعــاون جميــع اجلهــات األمنيــة املختصــة.

تثمــن وزارة الداخليــة التعديــالت التــي أدرجهــا املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن علــى قائمــة . 6
مؤشــرات مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن للعــام 2020، مبــا يســتجيب للواقــع الفلســطيني ويراعــي بيئــة العمــل 
األمنــي يف دولــة فلســطني واحلالــة الفلســطينية العامــة. كمــا حتتــرم وزارة الداخليــة منهجيــة البحــث العلمــي التــي 

14 جتدر اإلشارة إلى أن فريق العمل قد أدخل التعديالت التي تقدمت بها وزارة الداخلية أينما كان ممكناً ووفقاً ملنهجية التقرير وآلية االحتساب للمؤشرات الثمانني.  
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اتبعهــا باحثــو املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن يف إعــداد املقيــاس مبــا يتــالءم مــع املعاييــر 
الدوليــة املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية فــرع اململكــة املتحــدة. 

من خالل دراسة التقرير، ُنمل مالحظات وزارة الداخلية يف النقاط التالية: . 7

حتتــرم وزارة الداخليــة االســتنتاجات والتوصيــات التــي تظهــر يف نتائــج مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن للعــام  «
2020 وتعكــس مــدى مناعــة نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني، حيــث تعمــل وزارة الداخليــة واملؤسســة 
األمنيــة الفلســطينية بشــكل مســتمر علــى حتديــد الفجــوات التــي حتــد مــن توفيــر مناعــة لقطــاع األمــن والعمــل 
علــى معاجلتهــا وفقــاً للقانــون، ومبــا يحقــق حالــة مــن الوقايــة مــن مخاطــر الفســاد واحتــرام أســس ومبــادئ 

الشــفافية يف عمــل املؤسســة األمنيــة الفلســطينية.

تــرى وزارة الداخليــة ضــرورة إظهــار ســبب التبايــن يف نتائــج تقييــم مؤشــرات مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن يف  «
فلســطني، حيــث ظهــر يف عــام 2018 بقيمــة )56(، ويف عــام 2020 انخفــض بقيمــة 1 ليصبــح )55(، ويعــود هــذا 
إلــى تأثــر املقيــاس بعــدم نشــر املوازنــة للســنة احلاليــة 2020، وهــذا يعــود لعــدة أســباب أهمهــا ظــروف ومجريــات 
فيــروس كوفيــد19- والضبابيــة الناجتــة عــن أمــوال املقاصــة وعــدم اســتالمها وارتباطهــا باجلانــب اإلســرائيلي، مــا 

أدى لصعوبــة تقييــم موازنــة ســنة 2020.

 تــرى وزارة الداخليــة ضــرورة النظــر يف إظهــار تقييــم النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني مبعــزل عــن املؤشــرات  «
اخلاصــة بقطاعــات أخــرى، مثــل املؤشــرات املتعلقــة باملجلــس التشــريعي واملوازنــة العامــة، حيــث أشــار املقيــاس 
إلــى تقييــم كلــي بدرجــة 55، وهــي يف املســتوى األدنــى مــن تصنيــف متوســط، بينمــا أشــار املقيــاس إلــى تقييــم 

بدرجــة 64 عنــد اســتثناء مؤشــرات املجلــس التشــريعي وهــو يف املســتوى األعلــى مــن تصنيــف متوســط.

تعتبــر وزارة الداخليــة أن وجــود تبايــن بــني متوســط ركنــي النزاهــة والشــفافية يثبــت التــزام القطــاع األمنــي  «
ــى متوســط عالمــة 69، بينمــا حصــل ركــن الشــفافية  ــه، حيــث حصــل ركــن النزاهــة عل بالقوانــني الناظمــة لعمل
علــى متوســط عالمــة 38. إن عالمــة املؤشــر الدالــة علــى ركــن الشــفافية تعــود لعــدم وجــود قوانــني إفصــاح والتــزام 
األجهــزة األمنيــة بالقوانــني اخلاصــة بتحديــد درجــات الســرية اخلاصــة بعمــل القطــاع األمنــي، ولكنــه ال يؤثــر علــى 

نزاهــة هــذا القطــاع واإلجــراءات املعمــول بهــا، كمــا ظهــر جلّيــاً يف التقريــر.  

تأمــل وزارة الداخليــة مــن املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن األخــذ بعــني االعتبــار 8. 
املالحظــات الفنيــة التاليــة حــول مســودة نتائــج مؤشــرات مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن يف فلســطني 

للعــام 2020، وهــي كمــا يلــي: 
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املالحظاتاجلهاز
وزارة 

الداخلية 
املؤشــر رقــم )15(: مت تقييــم املؤشــر بشــكل منخفــض 25 عالمــة، علمــاً بــأن وزارة الداخليــة واملؤسســة ( 1

األمنيــة حتــرص علــى أن تنعكــس سياســة مكافحــة الفســاد يف خطــة عمــل قطــاع األمــن، حيــث 
يتــم التنفيــذ وفقــاً جلــدول زمنــي محــدد، بحيــث يحقــق رؤيــة وزارة الداخليــة املوضحــة يف الهــدف 
اإلســتراتيجي الثانــي: حوكمــة قــوى األمــن مــن خــالل سياســات تعزيــز االنضبــاط يف قــوى األمــن، 
والقيــام بالتدخــالت اخلاصــة بتطويــر أنظمــة الرقابــة والتفتيــش واملســاءلة، وتطويــر أنظمــة وإجــراءات 
التعامــل مــع الشــكاوى، حيــث تديــر وزارة الداخليــة حالّيــاً مشــروعCASIP ، وهــو برنامــج تطويــر 
القــدرات، واملســاءلة، واالســتدامة، والشــفافية، وذلــك لتحقيــق الهــدف اإلســتراتيجي الثانــي يف اخلطــة 

اإلســتراتيجية )حوكمــة قــوى األمــن(.

املؤشــر رقــم )21(: مت تقييــم املؤشــر بشــكل منخفــض جــّداً 0 عالمــة، حيــث تقــوم وزارة الداخليــة بتلقــي ( 2
الشــكاوى ومتابعتهــا مــع جميــع اجلهــات املعنيــة، وعمــل التقييمــات ملخاطــر الفســاد بالتعــاون مــع هيئــة 
ــاً مــن خــالل مشــروعCASIP ، وهــو برنامــج  قضــاء قــوى األمــن واألجهــزة األمنيــة املعنيــة، ويتــم حالّي
ــم مخاطــر الفســاد يف  ــة تقيي ــر منظوم ــدرات، واملســاءلة، واالســتدامة، والشــفافية، وتطوي ــر الق تطوي

املؤسســة األمنيــة الفلســطينية.

املؤشــر رقــم )70(: مت تقييــم املؤشــر بشــكل متوســط 50 عالمــة مــع عــدم مراعــاة النقــاط التاليــة التــي ( 3
قامــت بهــا وزارة الداخليــة: 

 بنــاًء علــى تعليمــات دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الداخليــة، مت تشــكيل فريــق بنــاء 	 
األمنيــة  )األجهــزة  مــن:  ومكــون  الفلســطينية  األمنيــة  املؤسســة  يف  والشــفافية  النزاهــة 
الفلســطينية، وهيئــة مكافحــة الفســاد، وديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة(، حيــث كانــت مهمــة 
الفريــق العمــل علــى املشــاركة يف تنفيــذ الــدورات مــن خــالل التدريــب يف دورات بنــاء النزاهــة 
والشــفافية التــي عقــدت بالتعــاون مــع برنامــج النزاهــة والشــفافية يف أكادمييــة الدفــاع امللكيــة 

ــة. البريطاني

ــق إعــداد 	  ــة، مت تشــكيل فري ــر الداخلي ــوزراء، وزي ــس ال ــة رئيــس مجل ــى تعليمــات دول ــاء عل بن
املنهــاج الفلســطيني لتدريــب النزاهــة والشــفافية يف املؤسســة األمنيــة الفلســطينية مــن قبــل 
ــة الفلســطينية،  ــة، ومكــون مــن: )األجهــزة األمني ــر الداخلي ــوزراء، وزي ــة رئيــس مجلــس ال دول
وهيئــة مكافحــة الفســاد، وديــوان الرقابــة اإلداريــة واملاليــة(، وكلــف بإعــداد منهــاج فلســطيني 
لتدريــب النزاهــة والشــفافية يف املؤسســة األمنيــة الفلســطينية، بحيــث يكــون جاهــزاً قبــل 

ــام 2020. ــة الع نهاي

 قامــت وزارة الداخليــة بتنفيــذ وعقــد دورات تدريبيــة يف بنــاء النزاهــة والشــفافية لكبــار القــادة 	 
وعددهــا )13( دورة تدريبيــة، شــارك فيهــا )373( متدربــاً مــن مختلــف منتســبي األجهــزة 
األمنيــة الفلســطينية، بالتعــاون مــع برنامــج النزاهــة والشــفافية يف أكادمييــة الدفــاع امللكيــة 

البريطانيــة.
قــام فريــق عمــل مشــروع تدريــب »تعزيــز النزاهــة والشــفافية يف القطــاع األمنــي الفلســطيني« 	 

األمنــي  القطــاع  يف  الفســاد  مخاطــر  تقريــر  علــى  باالطــالع  الداخليــة  وزارة  يف  العامــل 
ووضــع   2019 للعــام  املتحــدة  اململكــة  فــرع  الشــفافية  منظمــة  عــن  الصــادر  الفلســطيني 
مالحظــات علــى محتويــات التقريــر. ومت توزيــع التقريــر علــى املؤسســة األمنيــة الفلســطينية 
بهــدف دراســته واالســتفادة منــه يف تعزيــز وحتصــني منظومــة النزاهــة والشــفافية يف القطــاع 
ــة. ــة والوطني ــر الدولي ــع املعايي ــق م ــة مبــا يتواف ــي الفلســطيني خــالل الســنوات القادم األمن

مت إدخــال املســاق التدريبــي اخلــاص ببنــاء النزاهــة والشــفافية يف القطــاع األمني الفلســطيني، 	 
يف برنامــج تدريــب القيــادات الفلســطينية الــذي تنفــذه وزارة الداخليــة يف معهــد التدريــب 
املركزي/ هيئة التدريب العســكري، الذي يشــمل دورة كبار الضباط ودورة القيادات املتوســطة 

ودورة القيــادات التأسيســية ودورة تأهيــل الضبــاط يف أكادمييــة الضبــاط الفلســطينية.
ــاء النزاهــة والشــفافية يف القطــاع األمنــي 	  ــى إدخــال مســاق تدريبــي حــول بن جــاٍر العمــل عل

الفلســطيني، بحيــث يــدرس يف كافــة الــدورات التدريبيــة التــي تنفــذ يف كافــة معاهــد ومراكــز 
التدريــب الفلســطينية وعلــى جميــع التخصصــات واملســتويات.
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الحظت وزارة الداخلية مجموعة من األخطاء يف التقرير، نذكر منها ما يلي:1 ( 4
 ص 53، النقطــة السادســة، تتــم االســتفادة مــن نتائــج تقييــم النزاهــة يف السياســات اجلديــدة 	 

والتخطيــط، مت ذكــر هــذه النقطــة خــالل تصنيــف حــرج ويف شــرح الفقــرة بتصنيــف منخفــض.
ص 83، يف اجلــدول اخلــاص مبقارنــة عالمــة املقيــاس باحتســاب جميــع املؤشــرات الثمانــني 	 

ودون احتســاب املؤشــرات املتعلقــة باملجلــس التشــريعي واملوازنــة العامــة، فــإن الفــرق يف 
ــل اجلــدول وفقــرة الشــرح. ــة قطــاع األمــن هــو 52 نقطــة وليــس 51 نقطــة، يجــب تعدي موازن

ص 93، ترتفع عالمة ركن املساءلة مبقدار 31 نقطة وليس 71 نقطة.	 
ص 94، يف املقيــاس الفرعــي ملجــال موازنــة قطــاع األمــن، مت تكــرار املؤشــرات ذات العالمــة 	 

املنخفضــة مــع املؤشــرات احملافظــة علــى تقييمهــا يف القــراءة الثانيــة.
ص 65، الســطر الثانــي، تعديــل جملــة “مــن أصــل ثالثــة وعشــرين”، لتصبــح مــن أصــل أربعــة 	 

وعشــرين”، وهــو عــدد مؤشــرات ركــن الشــفافية. 

املخابرات 
العامة

املؤشر رقم )1(: تضاف فقرة مصدر املعلومة قانون املخابرات العامة رقم 7 لعام 2005.( 1

املؤشــر رقــم )15(: ال داعــي لذكــر %17 ألنهــا خــارج الســياق، حيــث إن اخلطــة منشــورة علــى موقــع وزارة ( 2
الداخليــة والدراســة تقيــس االلتزام الرســمي.

املؤشر رقم )16(: توجد فقرة مصدر املعلومة خطأ إمالئي.( 3

ــة تدقيــق ( 4 ــا يلــي: توجــد حســب القانــون آلي ــح كم ــة تصحي املؤشــر رقــم )31(: يف فقــرة مصــدر املعلوم
خاصــة ومراقــب مالــي، ويتــم التســديد يف وزارة املاليــة حســب النظــام الــذي يســري علــى بقيــة األجهــزة 

األمنيــة.

املؤشــر رقــم )34(: مصــدر املعلومــة يضــاف قــرار رقــم 4 لعــام 2007 نظــام اللــوازم واملشــتريات يف جهــاز ( 5
املخابــرات العامة.

املؤشــر رقــم )37(: يف بنــد املعلومــات املطلوبــة، يضــاف يف آخــر فقــرة يوجــد نظــام اللــوازم واملشــتريات ( 6
يف املخابــرات العامــة.

املؤشــر رقــم )55(: يف بنــد املعلومــات املطلوبــة املوضــوع غيــر مربــوط مبــزاج أو رأي اجلمهــور، حيــث إن ( 7
نظــام الترقيــات يخضــع لقانــون قــوى األمــن رقــم 8 للعــام 2005.

مؤشــر رقــم )75(: حتــت بنــد مصــدر املعلومــة يف الفقــرة التــي تنــص: تلتــزم األجهــزة األمنيــة شــطب كلمــة ( 8
اســتثناء، حيــث إن املخابــرات العامــة تلتــزم بنظــام التســديد لــوزارة املاليــة واملالية العســكرية.
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هيئة 
التدريب 
العسكري

ــم توضيــح مؤشــرات فرعيــة تســاعد يف إعطــاء عالمــة ( 1 ــم يت ــر ُوضــع مؤشــر رئيســي، ولكــن ل يف التقري
ــره  ــم يذك ــة الباحــث، ول ــاء مقابل ــن واضحــاً أثن ــم يك ــى املؤشــر الرئيســي. وهــذا ل واضحــة وشــاملة عل
ــة ال  ــدون وضــع مؤشــرات فرعي ــى مؤشــر رئيســي ب ــي، اقتصــار العالمــة عل ــة واملســودة، وبالتال باملقابل

ــة. ــة النهائي ــاس العالم يعطــي صــورة واضحــة ملقي

يف املؤشــر رقــم )63( بخصــوص نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني، يف لقــاء الباحــث، مت التوضيــح لــه ( 2
ــوى  ــة لق ــون اخلدم ــا ورد يف قان ــات محــددة، حســب م ــة واضحــة وتقييم ــر موضوعي ــاك معايي ــأن هن ب
األمــن رقــم )8( لســنة 2005، ولكــن يف التقريــر يف بنــد املعلومــات املطلوبــة ورد أنــه )ال توجــد معاييــر 
ــة، وعنــد ســؤال الباحــث،  موضوعيــة ودائمــة أو تقييــم محــدد(، وهــو عكــس مــا مت توضيحــه يف املقابل
أشــار إلــى أنــه أخــذ هــذه املعلومــات مــن مصــدر مختلــف، وبالتالــي، آليــة احتســاب العالمــة غيــر واضحة، 
ويجــب التأكــد مــن مصــدر املعلومــة ملصداقيــة التقريــر، وننصــح أن يكــون هنــاك بنــد للتأكــد مــن مصــدر 

املعلومــة، ولــذا، يجــب إعــادة النظــر يف العالمــة بنــد رقــم )63(.

ــني، ( 3 ــني واملدني ــى مكافحــة الفســاد للموظفــني األمني ــب عل ــم إجــراء تدري ــم )70(، يت ــد رق بالنســبة للبن
ــات  ــه يوجــد برنامــج تدريــب واضــح يقــدم لكافــة فئ ــه بأن ــة عن فيمــا يخــص هــذا املؤشــر، متــت اإلجاب
الضبــاط وضبــاط الصــف وأفــراد املؤسســة األمنيــة مــن خــالل وزارة الداخليــة وهيئــة التدريــب بالتعــاون 
مــع هيئــة مكافحــة الفســاد، ومت عمــل مســودة مســاق للنزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد. ومــع ذلــك، 
مت وضــع عالمــة )50(، ومتــت اإلجابــة عــن املؤشــر الرئيســي ولــم يتــم إعالمنــا بوجــود مؤشــرات فرعيــة 
أخــرى علــى هــذا البنــد، لــذا، ننصــح بوضــع مؤشــر رئيســي ومؤشــرات فرعيــة لــكل بنــد، وتوزيــع أوزان 

للمؤشــرات، كاّلً علــى حــدة، حتــى ينعكــس ذلــك علــى عالمــة ووزن املؤشــر النهائــي.
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تظهــر نتائــج مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن )مــدى مناعــة نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن أي حالــة الوقايــة مــن مخاطــر 
ــام، ومــدى  ــال الع ــى امل ــا املســؤولون ملكافحــة الفســاد واحلفــاظ عل ــزم به ــي يلت ــم الت الفســاد مبــا يشــمل مجموعــة القي
احتــرام أســس ومبــادئ الشــفافية يف أعمالهــم، باإلضافــة إلــى مــدى فعاليــة أنظمــة املســاءلة عــن أعمالهــم(، وجــود 

العديــد مــن الفجــوات التــي حتــد مــن توفيــر مناعــة لقطــاع األمــن؛ حيــث يظهــر املقيــاس:

أواًل: االستنتاجات

استنتاجات عامة:  
حــاز مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن علــى »تصنيــف متوســط«، مــا يشــير إلــى أن مخاطــر »أو فــرص« الفســاد ( 1

مــا زالــت محتملــة، وأن نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن جنينــي، ويحتــاج إلــى املزيــد مــن اخلطــوات الســتكمال 
شــروط متطلبــات بنــاء نظــام النزاهــة الفعــال يف هــذا القطــاع. 

ــاس أن اإلشــكال والتحــدي األساســي أمــام نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني ( 2 ــج املقي أوضحــت نتائ
يظهــر يف املمارســات، التــي حــازت علــى »تصنيــف منخفــض«، أكثــر مــن التحــدي »التشــريعات« بســبب نقــص أو 

ضعــف التشــريعات، التــي حــازت علــى »تصنيــف متقــدم«. 

أمــا فيمــا يتعلــق مبجــاالت املقيــاس، فقــد اتضــح أن التحــدي األكبــر يتمثل يف ثالثة مجــاالت: األول ضعف أدوات ( 3
الرقابــة علــى األجهــزة االســتخباراتية، والثانــي ضعــف اإلرادة السياســية وباألســاس شــلل املجلــس التشــريعي 
الــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى العالمــات التــي حصــل عليهــا مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن، والثالــث يف موازنــة 
قطــاع األمــن، ففــي الوقــت الــذي حصلــت فيــه عالمــة التشــريعات علــى أعلــى »تصنيــف متقــدم جــّداً«، حصــل 
فيــه مجــال املمارســات علــى »تصنيــف منخفــض جــّداً«، وذلــك بســبب عــدم قيــام وزارة املاليــة بنشــر املوازنــة 
خــالل العامــني 2019-2020. يف املقابــل، فــإن مجالــي »املشــتريات والعطــاءات« و«التعيــني وســلوك العاملــني« 
حــازا علــى »تصنيــف متقــدم« لتوفــر آليــات وتقنيــات مراقبــة مــن جهــات حكوميــة مختصــة وداخليــة، وتوفــر إرادة 

لــدى املؤسســة األمنيــة لتحســني أداء العاملــني.   

علــى الرغــم مــن أن املقيــاس أظهــر أن التشــريعات متوفــرة بشــكل عــام، إال أن هنــاك نقصــاً واضحــاً يف ( 4
التشــريعات مبــا يشــمل اللوائــح الناظمــة للرقابــة علــى أجهــزة االســتخبارات لغيــاب آليــات واضحــة للنظــر يف 
مالءمــة املرشــحني لرئاســة األجهــزة األمنيــة، ونقصــاً يف التشــريعات املتعلقــة بتعزيــز الشــفافية لعــدم إصــدار 
قانــون احلــق يف الوصــول للمعلومــات ونظــام حكومــي لتصنيــف الوثائــق، اللذيــن يحــددان آليــات التعامــل مــع 

ــا.  ــا لإلعــالن عنه ــة املصــرح به ــدة الزمني ــة واحلكومــة وامل ــق األمني املعلومــات والوثائ

تشــير التصنيفــات التــي حصلــت عليهــا املؤشــرات املتعلقــة بركــن الشــفافية يف قطــاع األمــن إلــى أنهــا األضعــف ( 5
ــة  ــف منخفــض« مقارن ــى »تصني ــت عل ــث حصل ــة، حي ــني أركان نظــام النزاهــة يف قطاعــات األمــن الثالث مــن ب

بركنــي املســاءلة والنزاهــة اللذيــن حصــال علــى »تصنيــف متوســط«. 

استنتاجات تفصيلية:
  ضعــف بعــض التشــريعات الفلســطينية يف حتصــني نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني كحــق احلصــول 1( 

علــى املعلومات.

أبــرزت نتائــج مقيــاس النزاهــة الفلســطيني ضعــف دور »املؤسســات الرقابيــة« لتوقــف عمــل املجلــس التشــريعي ( 2

االستنتاجات 
والتوصيات 
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ــة البرملانيــة علــى قطــاع األمــن، وأثــر بشــكل واضــح علــى مجــال اإلرادة  بســبب االنقســام، مــا حــدَّ مــن الرقاب
السياســية، وعلــى قطــاع املمارســات وركــن املســاءلة. فقــد حصلــت تســعة مؤشــرات علــى »تصنيــف حــرج« 
نتيجــة تعطــل عمــل املجلــس مــن أحــد عشــر مؤشــراً تتعلــق باختصاصــات وصالحيــات عمــل املجلــس التشــريعي 
الرقابيــة علــى قطــاع األمــن. وهــذه »املؤشــرات التســعة« تشــكل حوالــي %11 مــن وزن العالمــة الكليــة للمقيــاس. 

اســتمرار ضعــف املؤشــرات املتعلقــة بالشــفافية كضعــف إجــراء مشــاورات منتظمــة مــع اجلمهــور حــول سياســة ( 3
قطــاع األمــن واإلســتراتيجية األمنيــة، وعــدم إصــدار املســؤولني تقاريــر مراقبــة االمتثــال خــالل التقريــر الســنوي 
لهــذه املؤسســات واألجهــزة األمنيــة، وضعــف توفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع 

املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن يف الوقــت املناســب. 

أدى عــدم إفصــاح احلكومــة عــن املوازنــة إلــى هبــوط عــدد مــن املؤشــرات إلــى »تصنيــف حــرج«، وهــي املؤشــرات ( 4
ــة قطــاع  ــم واملعلومــات املتعلقــة مبيزاني ــة ورواتبه ــني يف املؤسســة األمني ــة وإعــداد العامل املتعلقــة بنشــر املوازن

األمــن.

عــدم وجــود نظــام لتصنيــف املعلومــات لضمــان حمايــة املعلومــات، ويف الوقــت نفســه، يتيــح نشــر الوثائــق وفقــاً ( 5
للقانــون، وقلــة التفاصيــل عــن موازنــة قطــاع األمــن قبــل إقرارهــا.

عــدم وجــود تشــريع أو الئحــة حتــدد معاييــر اختيــار موضوعيــة الختيــار املناصــب العليــا يف خدمة االســتخبارات، ( 6
وعــدم إجــراء تدقيــق يف مــدى مالءمــة املرشــحني مــن طــرف جلنــة خارجيــة كلجنــة لنزاهــة احلكــم.

عــدم وجــود جلنــة حكوميــة مســتقلة متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة االســتخباراتية وإدارتهــا ( 7
وميزانياتهــا كمجلــس األمــن القومــي. 

ضعــف إدارة مخاطــر الفســاد يف قطــاع األمــن، بحيــث لــم تتــم مراجعــة بيئــة التحديــات التــي تتيــح الفســاد يف ( 8
قطــاع األمــن، وعــدم إجــراء هــذه التقييمــات بشــكل دوري لالســتفادة مــن نتائــج تقييــم النزاهــة يف السياســات 

اجلديــدة والتخطيــط. 

علــى الرغــم مــن التطــور يف عالقــة مؤسســات قطــاع األمــن مبؤسســات املجتمــع املدنــي يف مجــال الرقابــة علــى ( 9
أعمــال األجهــزة األمنيــة، خاصــة االعتقــال والتحقيــق، إال أن هــذا االنفتــاح مــا زال محــدوداً يف مجــال مناقشــة 

السياسات.

حتتــاج دوائــر ووحــدات االمتثــال »دوائــر الرقابــة الداخليــة« إلــى مزيــد مــن العنايــة بتوفيــر املــوارد املاليــة ( 10
والبشــرية الالزمــة واالســتقاللية لتحقيــق الغايــة مــن إنشــائها. 

 مــا زالــت التشــريعات الصــادرة واملنشــورة يف اجلريــدة الرســمية ال تغطــي جميــع املشــتريات املتعلقــة بقطــاع 11( 
األمــن. كمــا حتتــاج إلــى تطويــر دليــل إجــراءات للمشــتريات والعطــاءات العامــة يف قطــاع األمــن.  

ــل املشــتريات، وإصــدار ( 12 ــد مــن اإلفصــاح لتفاصي ــى املزي ــاج إل ــات الشــراء يف قطــاع األمــن حتت ــت عملي مــا زال
البيانــات املتعلقــة باملشــتريات بصيغــة ميكــن الوصــول إليهــا، وإتاحــة كافــة العقــود للعامة، مبا يف ذلــك التعديالت 

بعــد إرســاء العطــاءات.

مــا زالــت ميزانيــة قطــاع األمــن توفــر معلومــات محــدودة عــن النفقــات، وهــي فقــط التــي يتــم كشــفها عــن ( 13
األغلبيــة العظمــى مليزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة لإلعــالم واجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املدنــي.

مــا زال ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة متحفظــاً يف نشــر نتائــج التدقيــق علــى األجهــزة األمنيــة، بحيــث ينشــر ( 14
ملخصــاً عــن أعمالــه يف مؤسســات قطــاع األمــن يف التقريــر الســنوي. كمــا تُظهــر تقاريــر الديــوان أن االســتفادة 

مــن التوصيــات التــي يصدرهــا مــا زالــت محــدودة.

ال تفصــح احلكومــة بشــكل دقيــق للعامــة عــن عــدد املوظفــني املدنيــني واألمنيــني. كمــا أن نشــر حجــم البــدالت ( 15
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اخلاصــة للموظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة مــا زال محــدوداً.

علــى الرغــم مــن التطــور اإلداري »إقــرار الهيكليــات ووضــع الوصــف الوظيفــي لــكل وظيفــة«، إال أن تعيــني ( 16
املوظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي وعمليــات التقييــم وفــق معاييــر موضوعيــة 
محــددة املعاييــر مــا زالــت محــدودة. كمــا مــا زالــت احملابــاة علــى أســاس حزبــي مؤثــرة علــى الرغــم مــن محــاوالت 

ــة عــن التنظيمــات السياســية. فصــل األجهــزة األمني

ضعــف التــزام رؤســاء مؤسســات قطــاع األمــن والناطقــني باســمها عالنيــة مــن خــالل اخلطابــات أو املقابــالت ( 17
اإلعالميــة بتدابيــر مكافحــة الفســاد والنزاهــة.
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ثانيًا: التوصيات
تفــرض االســتنتاجات التــي توصــل إليهــا مقيــاس نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن يف القــراءة الثانيــة بــذل جهــد جماعي من 
قبــل مؤسســات النظــام السياســي الفلســطيني ملعاجلتهــا بهــدف تعزيــز مناعــة نظــام النزاهــة يف قطــاع األمــن وفاعليتــه، 

األمــر الــذي يتطلــب وضــع القضايــا التاليــة بشــكل خــاص لتضمينهــا يف خطــة إدارة مخاطــر الفســاد يف قطــاع األمــن: 

ــى الرئيــس إصــدار مرســوم حتديــد موعــد االنتخابــات العامــة لتمكــني املواطنــني مــن حــق اختيــار ممثليهــم يف ( 1 عل
املؤسســات السياســية، ملــا متثلــه مــن إرادة سياســية لتفعيــل الرقابــة البرملانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة مبــا 

فيهــا قطــاع األمــن.

ينبغــي إعــادة إنشــاء مجلــس األمــن القومــي كجهــة »حكوميــة« إشــرافية متخصصــة للرقابــة علــى سياســات األجهــزة ( 2
االســتخباراتية وإدارتهــا وميزانياتهــا.

ينبغــي علــى مجلــس الــوزراء إصــدار قانــون احلــق يف الوصــول للمعلومــات ونظــام حكومــي لتصنيــف الوثائــق اللذيــن ( 3
ــا  ــا لإلعــالن عنه ــة املصــرح به ــدة الزمني ــة وامل ــة واحلكومي ــق األمني ــات التعامــل مــع املعلومــات والوثائ يحــددان آلي

لتعزيــز الشــفافية يف قطــاع األمــن.  

علــى مجلــس الــوزراء نشــر املوازنــة التفصيليــة كمــا يف الســنوات الســابقة ليتســنى للجهــات الرقابيــة مــن املجتمــع ( 4
املدنــي مراقبــة املصروفــات علــى قطــاع األمــن وحجمهــا ضمــن املوازنــة العامــة.

تعيني مفتش عام لقوى األمن الفلسطينية يتبع مباشرة للمستوى السياسي، للوصول باملؤسسة األمنية ملؤسسة ( 5
مهنية تخضع للرقابة والتفتيش يف أداء مهامها.

علــى مجلــس الــوزراء إصــدار نظــام مالــي خــاص باملؤسســة األمنيــة ونشــره يف اجلريــدة الرســمية بــدالً مــن اإلبقــاء ( 6
علــى النظــام املالــي االســتثنائي غيــر املنشــور والــذي يُجــدد العمــل بــه ســنوّياً مــن قبــل وزيــر املاليــة. 

يتوجــب علــى مجلــس الــوزراء إنشــاء »جلنــة جــودة احلكــم يف القطــاع العــام« مــن شــخصيات تتمتــع باخلبــرة والنزاهــة ( 7
لتنظــر يف تعيينــات املرشــحني للوظائــف الســامية )املدنيــة منهــا واألمنيــة مبــا فيهــا رؤســاء األجهــزة األمنيــة 
ــة وفحــص مــدى مالءمــة املرشــحني لهــذه املناصــب.  ــر موضوعي ــام وفــق معايي واملؤسســات العســكرية( يف القطــاع الع

ــح ( 8 ــي تتي ــات الت ــة التحدي ــة بيئ ــام مبراجع ــن والقي ــة إنشــاء وحــدة إدارة املخاطــر يف قطــاع األم ــى وزارة الداخلي عل
الفســاد يف قطــاع األمــن وفحــص إدارة مخاطــر الفســاد يف قطــاع األمــن، وإجراؤهــا بشــكل دوري لالســتفادة مــن 

ــزة ومؤسســات قطــاع األمــن الفلســطيني.  ــط وسياســات أجه ــم يف التخطي ــج التقيي نتائ

علــى مســؤولي األجهــزة األمنيــة والناطقــني باســمها إيــالء اهتمــام خــاص بتأكيــد التزامهــم والتــزام مؤسســات قطــاع ( 9
األمــن بشــكل علنــي، مــن خــالل اخلطابــات أو املقابــالت اإلعالميــة، بتدابيــر مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة يف 

قطــاع األمــن.

ينبغــي علــى وزارة الداخليــة واملؤسســات األمنيــة العمــل علــى توســيع املشــاورات بشــكل منتظــم مــع اجلمهــور حــول ( 10
سياســة قطــاع األمــن واإلســتراتيجية األمنيــة.

ــال ( 11 ــات ومــدى امتث ــي تتضمــن اإلجنــازات والتحدي ــر الســنوية الت ــى املســؤولني يف قطــاع األمــن إصــدار التقاري عل
ــة.  ــة الســلوك األخالقي ــون ومدون ــة للقان منتســبي األجهــزة األمني

 ضــرورة توســع عالقــة مؤسســات قطــاع األمــن مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي يف مجــال مناقشــة السياســات ( 12
األمنيــة واخلطــط اإلســتراتيجية.

ضــرورة انفتــاح وزارة املاليــة واإلدارة املاليــة املركزيــة العســكرية بتوفيــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل ( 13
اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن يف الوقــت املناســب.
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ينبغــي توفيــر تفاصيــل موازنــة قطــاع األمــن قبــل إقرارهــا، وتوفيــر معلومــات عــن املوازنــة املعتمــدة لقطــاع األمــن، ( 14
لوســائل اإلعــالم واجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املدنــي. وكذلــك اإلفصــاح بشــكل دقيــق عــن عــدد املوظفــني املدنيــني 

واألمنيــني، ونشــر حجــم البــدالت اخلاصــة للموظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة بشــكل أوضــح.

ضــرورة تعزيــز قــدرات دوائــر ووحــدات االمتثــال »دوائــر الرقابــة والتفتيــش الداخليــة يف مؤسســات قطــاع األمــن« ( 15
بتوفيــر كــوادر بشــرية مؤهلــة واملــوارد املاليــة الالزمــة، وتعزيــز اســتقالليتها مــن خــالل تبعيتهــا لوزيــر الداخليــة/ 

املفتــش العــام يف وزارة الداخليــة لتحقيــق الغايــة مــن إنشــائها.

ــام ( 16 ــون الشــراء الع ــا يف قان ــة املنصــوص عليه ــة األمني ضــرورة إصــدار الالئحــة اخلاصــة باملشــتريات ذات الطبيع
التــي تُغطــي جميــع املشــتريات املتعلقــة بقطــاع األمــن، وإعــداد دليــل إجــراءات للمشــتريات والعطــاءات العامــة يف 

قطــاع األمــن.

يتوجــب العمــل علــى تعزيــز شــفافية عمليــات الشــراء يف قطــاع األمــن مــن خــالل نشــر البيانــات املتعلقــة باملشــتريات ( 17
بصيغــة ميكــن الوصــول إليهــا، وإتاحــة كافــة العقــود للعامــة مبــا يف ذلــك التعديــالت بعــد إرســاء العطــاءات.

ــار مــدى االســتفادة مــن ( 18 ــة وإظه ــزة األمني ــى األجه ــق عل ــج التدقي ــة نشــر نتائ ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــى دي عل
ــل مؤسســات قطــاع األمــن. ــي يصدرهــا مــن قب ــات الت التوصي

علــى مؤسســات قطــاع األمــن اعتمــاد معاييــر موضوعيــة واضحــة ومعلنــة تتعلــق بتعيــني املوظفــني األمنيــني علــى ( 19
املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي، ووضــع آليــات ومعاييــر تقييــم محــددة، لوقــف وتفــادي أيــة تأثيــرات سياســية 

علــى التعيينــات يف قطــاع األمــن. 
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ملحق رقم )1(: التطورات على املنهجية يف التقرير الثاني
أجــرى املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن العــام عــدداً مــن التعديــالت علــى منهجيــة املقيــاس، بنــاء 
علــى املالحظــات التــي قدمــت يف مؤمتــر املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن علــى التقريــر األول 

للمقيــاس عــام 2019، يف اجتماعــه بتاريــخ 2020/6/3، وهــي علــى النحــو التالــي:  

مت حــذف ثالثــة مؤشــرات هــي: املؤشــر رقــم 5 املتعلــق بـــ »لــدى أعضــاء اللجنــة املختصــة باألمــن يف . 1
املجلــس التشــريعي خبــرة يف قطــاع األمــن«، واملؤشــر رقــم 52 اخلــاص بـــ »اســتطالع عينــة للشــركات 
ــة  ــار موضوعي ــر اختي ــي، وحــذف املؤشــر رقــم 76 اخلــاص بـــ »وجــود معايي ــزود القطــاع األمن ــي ت الت
ــا  ــة االســتخبارات«. اســتندت املبــررات حلــذف هــذه املؤشــرات إم ــا يف خدم ــار املناصــب العلي الختي
ــا هــو يف املؤشــر  ــى قطــاع األمــن كم ــة عل ــزة الرقاب ــة أجه ــم نحــو مدنن ــام يف العال بســبب التوجــه الع
رقــم 5، أو التكلفــة الزائــدة للمؤشــر رقــم 52 الــذي يعتمــد علــى اســتطالع عينــة للشــركات املتعاقــدة 
مــع أجهــزة األمــن، وهــي مؤسســات متناثــرة يصعــب حصرهــا، ويف أغلبهــا صغيــرة، أو ألهميــة قيــاس 

املمارســة، فقــد جــرى حــذف املؤشــر 76. 

كمــا مت دمــج ســتة مؤشــرات لتقاربهــا بعضهــا مــن بعــض وهــي: دمــج املؤشــرين رقــم 8 و10 يف مؤشــر . 2
واحــد، ودمــج املؤشــرين رقــم 55 و56، ودمــج املؤشــرين رقــم 70 و71، وذلــك لتجنــب التكــرار والتشــابه 

الكبيــر بــني مضمــون هــذه املؤشــرات بعضهــا مــع بعــض. 

مت إدخــال 6 مؤشــرات تعتمــد علــى اســتطالعات الــرأي اخلاصــة باألمــن، حيــث متــت مراعــاة أن تكــون . 3
متشــابهة أو قريبــة مــن املؤشــر الــذي مت حذفــه، أو تقــدم إضافــة للمجــال الــذي ينتمــي إليــه املؤشــر. 
كمــا أن هــذه اإلضافــات تســمح بتنــوع مصــادر املعلومــات التــي يعتمــد عليهــا مقيــاس النزاهــة يف قطــاع 
األمــن، حيــث أصبحــت حوالــي 9 % مــن مجمــوع املؤشــرات تعتمــد علــى اســتطالعات الــرأي، وبقيــة 
املؤشــرات تعتمــد علــى الوثائــق الصــادرة عــن أجهــزة األمــن أو مؤسســات حكوميــة وأهليــة، واملقابــالت 

مــع األجهــزة األمنيــة بشــكل أساســي. 

ــة للقــراءات املتعــددة مســتقباًل )القراءتــني . 4 ــق باملقارن متــت إضافــة فصــل جديــد للتحليــل الكمــي يتعل
ــر القــادم(. ــى والثانيــة يف التقري األول

كمــا جــرت إضافــة فقــرة إلــى التحليــل الكمــي املتعلــق مبجمــل مقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن تتعلــق . 5
بتحديــد نتائــج املؤشــرات املتعلقــة بالبيئــة اخلارجيــة، وبتحديــد نتائــج البيئــة الداخليــة لقطــاع األمــن، 

بحيــث توضــح اجتــاه التوصيــات املتعلقــة بــكل واحــدة علــى حــدة. 
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ملحق رقم )2(: قائمة مؤشرات مقياس النزاهة يف قطاع األمن وطرق احتسابها 

آلية االحتساب/ توجهات بشأن اإلجابةاملؤشرالرقم  

اإلرادة السياسية 

توجد تشريعات تتيح 1
للمجلس التشريعي 
الرقابة على أعمال 
املؤسسات األمنية.

4- يتمتــع املجلــس التشــريعي بصالحيــات مبوجــب القانــون للموافقــة علــى القوانــني املتعلقــة باألمــن أو 
رفضهــا أو تعديلهــا، واملوافقــة علــى سياســة قطــاع األمــن أو تعديلهــا. كمــا أنــه يتمتــع باحلــق يف مراجعــة 

امليزانيــات وقــرارات قطــاع األمــن.

2- ميتلــك املجلــس التشــريعي احلــق يف اســتخدام آليــات رســمية إلجــراء املراقبــة علــى سياســة قطــاع 
ــه يفتقــر إلــى بعــض الصالحيــات املذكــورة يف النتيجــة 4. األمــن، إال أن

0- ال ميتلك املجلس التشريعي أي صالحيات رسمية بشأن قوانني قطاع األمن أو سياسته.
فعالية رقابة املجلس 2

التشريعي على األجهزة 
األمنية. 

4- يوافــق املجلــس التشــريعي بانتظــام علــى القوانــني املتعلقــة باألمــن أو يرفضهــا وميــارس الســلطة 
اخلاصــة بشــؤون امليزانيــة ويوافــق عليهــا. وميكــن للمجلــس أيضــاً رفــض سياســة قطــاع األمــن أو تعديلهــا.

 3- يــؤدي املجلــس التشــريعي جميــع الوظائــف الــواردة يف النتيجــة 4، ولكــن ليــس بشــكل منتظــم. وثمــة 
حــاالت واضحــة أخفــق فيهــا املجلــس التشــريعي يف مراقبــة سياســة قطــاع األمــن بفعاليــة، إال أن هــذه 

احلــاالت متثــل ثغــرات عرضيــة.

 2- يناقــش املجلــس التشــريعي أو يراجــع سياســة قطــاع األمــن ويحــاول التأثيــر يف السياســة مــن خــالل 
اآلليــات الرســمية، إال أن هــذه احملــاوالت محــدودة.

 1- يناقــش املجلــس التشــريعي سياســة قطــاع األمــن أو يراجعهــا، لكنــه ال يســتفيد مــن صالحياته الرقابية 
الرســمية. وقــد ميــارس تأثيــراً غيــر رســمي يف السياســة يف حالــة عــدم وجود صالحيات رســمية.

ال يناقش املجلس التشريعي سياسة قطاع األمن أو يراجعها.  -0

السلطة التشريعية 3
مستقلة وال تخضع 

لتدخالت أية مراكز 
نفوذ يف السلطة 

التنفيذية أو قطاع 
األمن.

4- ال يحــق للســلطة التنفيذيــة وال األمنيــة إجبــار املجلــس التشــريعي علــى التصويــت لصاحلهــا أو التأثيــر 
فيهــا دون داٍع.

2- ال جتبــر الســلطة التنفيذيــة املجلــس التشــريعي وال تؤثــر عليــه دون داٍع للتصويــت لصاحلهــا، إال أن 
وجــود مســؤولني أمنيــني داخــل املجلــس التشــريعي يقــوض املراقبــة البرملانيــة للدفــاع.

0- تعمــل كل مــن األجهــزة األمنيــة والســلطة التنفيذيــة علــى تقويــض مراقبــة املجلــس التشــريعي لسياســة 
قطــاع األمــن بانتظــام.

توجد جلنة برملانية 4
مختصة يف الرقابة 

على األجهزة األمنية 
وفقاً للتشريع 

الناظم لعمل املجلس 
التشريعي.

4- توجــد جلنــة برملانيــة )جلنــة الداخليــة واألمــن( تتمتــع بحقــوق واســعة. وتتمتــع اللجنــة بالســلطة 
الالزمــة ملراقبــة أي جانــب مــن جوانــب أداء وزارة أو وكاالت قطــاع األمــن، مثــل شــؤون امليزانيــات وإدارة 
شــؤون املوظفــني وتخطيــط السياســات ومعلومــات الطلــب املتعلقــة بهــذه املجــاالت. وتشــغل اللجنــة منصبــاً 

ميكنهــا مــن مطالبــة الشــهود اخلبــراء باملثــول أمامهــا.

2- هنــاك جلنــة برملانيــة )جلنــة الداخليــة واألمــن( لديهــا بعــض اآلليــات الرســمية إلجــراء املراقبــة علــى 
سياســة قطــاع األمــن، إال أنهــا تفتقــر إلــى بعــض الصالحيــات املذكــورة يف النتيجــة 4.

0- ال توجــد جلنــة برملانيــة مكلفــة باإلشــراف علــى قطــاع األمــن ومراقبتــه، أو قــد توجــد اللجنــة ولكــن 
دون متتعهــا بصالحيــات رســمية. 

توجد رقابة جدية على 5
أداء األجهزة األمنية 

يف الضفة الغربية 
من مؤسسات الرقابة 
الرسمية يف فلسطني.

ــة × 100( +  ــون توجــد رقابــة جدي ــة التاليــة: )نســبة الذيــن يقول ــم احتســاب هــذا املؤشــر وفــق املعادل يت
)نســبة الذيــن يقولــون ال رأي/ ال أعــرف× 50( + )نســبة الذيــن يقولــون إنــه ال توجــد رقابــة جديــة علــى 

أجهــزة األمــن ×0( 
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يتم تزويد املجلس 6
التشريعي بتقارير 
تدقيق احلسابات 

السنوية على األجهزة 
األمنية.  

4- يتــم تزويــد املشــرعني بتقاريــر التدقيــق املفصلــة املتعلقــة بالقطــاع األمنــي والبرامــج الســرية األخــرى. 
تتنــاول تقاريــر التدقيــق جميــع النفقــات الرئيســية والثانويــة، وتقــارن بــني التأثيــر املتوقــع والفعلــي، 

ــات. ــف أو التحدي ــاط الضع ــات اإلســتراتيجية املرتبطــة بنق ــن التوصي وتتضم

3- يتــم تزويــد املشــرعني بتقاريــر التدقيــق اخلاصــة بالبنــود الســرية التــي تتنــاول معظــم النفقــات ولكنهــا 
تقــدم توصيــات عامــة فقــط. كمــا قــد ال تتنــاول باملقارنــة التأثيــر املتوقــع والفعلــي.

ــل.  ــي تســتبعد بعــض التفاصي ــود الســرية الت ــق اخلاصــة بالبن ــر التدقي ــد املشــرعني بتقاري ــم تزوي 2- يت
قــد يكــون هنــاك غيــاب لتقييــم األثــر و/أو التوصيــات. 1- يتــم تزويــد املشــرعني بتقاريــر التدقيــق 
اخلاصــة بالبنــود الســرية التــي توفــر معلومــات أساســية أو مختصــرة للغايــة، ويكــون هنــاك قــدر كبيــر مــن 

ــى الســواء. ــات عل ــر والتوصي ــم األث احملذوفــات. وقــد ال يوجــد تقيي

0- ال يتــم تزويــد املشــرعني بتقاريــر التدقيــق اخلاصــة بالبنــود الســرية، أو ال يتــم تدقيــق البرامــج الســرية 
علــى اإلطالق. 

املجلس التشريعي 7
يسائل وزير الداخلية 

واألمن الوطني عما ورد 
يف تقارير ديوان الرقابة 

املالية واإلدارية. 

4- يســتجوب املجلــس التشــريعي األجهــزة األمنيــة فيمــا يخــص النتائــج، ويلزمــه بتقــدمي وثائــق أو دليــل 
يخــص إدراج توصيــات التدقيــق. كمــا يلقــي الضــوء علــى أي أوجــه قصــور يف عمليــة التدقيــق.

3- يســتجوب املجلــس التشــريعي األجهــزة األمنيــة فيمــا يخــص النتائــج، ولكــن قــد ال يلزمهــا بإجــراء 
ــق. ــة التدقي ــى جــودة عملي ــق عل ــو ال يعل ــك، فه ــع ذل ــات. وم ــة للتوصي متابع

2- يســتجوب املجلــس التشــريعي األجهــزة األمنيــة فيمــا يخــص النتائــج، ولكــن ال يلزمهــا بإجــراء متابعــة 
للتوصيــات، كمــا ال يعلــق علــى جــودة عمليــة التدقيــق.

 1- يناقــش املجلــس التشــريعي نتائــج التدقيــق، ولكــن ال تضغــط علــى األجهــزة األمنيــة للحصــول علــى 
اســتجابات وال يعلــق علــى جــودة التدقيــق.

 0- قد يكون النقاش التشريعي فيما يتعلق مبحتويات تقارير التدقيق محدوداً أو غير موجود. 

تتم مناقشة السياسة 8
األمنية أو اإلستراتيجية 

األمنية من قبل 
اجلمهور أو ممثليه مثل 

املجلس التشريعي.

4- تقــوم الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية ومؤسســات املجتمــع املدنــي واجلمهــور مبناقشــة سياســة قطــاع 
األمــن أو اإلســتراتيجية األمنيــة )ويتضمــن النقــاش العــام يف وســائل اإلعــالم املقابــالت ومقــاالت الــرأي 

واملقــاالت(.

3- تقــوم الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية ومؤسســات املجتمــع املدنــي واجلمهــور مبناقشــة سياســة قطــاع 
األمــن أو اإلســتراتيجية األمنيــة. ويتضمــن النقــاش العــام يف وســائل اإلعــالم املقابــالت ومقــاالت الــرأي 

واملقــاالت. ومــع ذلــك، يكــون النقــاش غيــر متناســق وغيــر مســتدام مــع مــرور الوقــت.

2- تقــوم الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية ومؤسســات املجتمــع املدنــي واجلمهــور مبناقشــة سياســة قطــاع 
األمــن أو اإلســتراتيجية األمنيــة ولكــن ليــس بصفــة مســتمرة. وال يوجــد حــوار معمــق مــع وســائل اإلعــالم 

أو اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع املدنــي.

ــة، ولكــن  ــة عــن سياســة قطــاع األمــن أو اإلســتراتيجية األمني 1- يتحــدث األفــراد يف املناصــب التنفيذي
ــة يف النقــاش أو املناقشــة. ــل مــن الفعالي ــاك القلي هن

 0- لم تتم مناقشة سياسة قطاع األمن أو اإلستراتيجية األمنية خالل السنة املاضية على اإلطالق. 
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تشمل القضايا التي 9
تخضع للنقاش يف 
املجلس التشريعي: 

التهديدات األمنية التي 
تواجه البلد، وقرارات 

الشراء ومستوى اإلنفاق 
على قطاع األمن 

و)امليزانية(، وعدد 
األفراد، واستخدام 

القدرة العملياتية 
لقطاع األمن.

4- تتســم املناقشــة بعمقهــا وتناولهــا كافــة القضايــا التاليــة: )1( اإلفصــاح الواضــح عــن التهديــدات األمنيــة 
التــي تواجــه البلــد، )2( قــرارات الشــراء )اخلطــة اخلمســية( ومســتوى اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن، )3( 

الربــط بــني التهديــدات وعــدد األفــراد وامليزانيــة، )4( اســتخدام القــدرة العملياتيــة لقطــاع األمــن.

 2- تركــز املناقشــة اخلاصــة بسياســة قطــاع األمــن أو اإلســتراتيجية األمنيــة بصــورة أساســية علــى 
التهديــدات الرئيســية احملتملــة والقائمــة ومســتوى اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن.

 0- تتســم مناقشــة سياســة قطــاع األمــن أو اإلســتراتيجية األمنيــة بالســطحية دون التطــرق إلــى مناقشــة 
القضايــا الرئيســية. 

إطالع املواطنني على 10
إستراتيجية أو خطة 
عمل األجهزة األمنية.

يتــم احتســاب هــذا املؤشــر وفــق املعادلــة التاليــة: )نســبة الذيــن يقولــون إنهــم اطلعــوا علــى إســتراتيجية 
وخطــة عمــل األجهــزة × 100( + )نســبة الذيــن يقولــون ال رأي/ ال أعــرف× 50( + )نســبة الذيــن يقولــون 

إنهــم لــم يطلعــوا علــى إســتراتيجية وخطــة عمــل األجهــزة ×0(.
ضمان حق الوصول 11

للوثائق واملعلومات 
احملدثة حول سياسة 

قطاع األمن أو 
اإلستراتيجية األمنية.

4- ميكــن للعامــة الوصــول بســهولة إلــى الوثائــق واملعلومــات احملدثــة بانتظــام حــول جميــع جوانــب سياســة 
قطــاع األمــن أو اإلســتراتيجية األمنيــة. ويتــم إصــدار الوثائــق قبــل أربعــة أســابيع علــى األقــل مــن اتخــاذ 

القــرارات للســماح بإجــراء املراقبــة العامــة.

3- ميكــن للعامــة الوصــول بســهولة إلــى الوثائــق واملعلومــات احملدثــة بانتظــام حــول جميــع جوانــب سياســة 
قطــاع األمــن أو اإلســتراتيجية األمنيــة. ومــع ذلــك، ال يتــم إصــدار املســتندات يف غضــون مهلــة كافيــة قبــل 

اتخــاذ القــرارات.

2- علــى الرغــم مــن اكتمــال املعلومــات والوثائــق بشــكل عــام، إال أنهــا ال تتوفــر يف جميــع جوانــب سياســة 
قطــاع األمــن أو اإلســتراتيجية األمنيــة، وقــد يتأخــر موعــد إصدارهــا كثيــراً.

1- ال تتــاح املعلومــات والوثائــق املتعلقــة بسياســة قطــاع األمــن أو اإلســتراتيجية األمنيــة للعامــة إال بشــكل 
جزئــي أو مختصــر.

 0- ال يتم إصدار الوثائق املتعلقة بسياسة قطاع األمن أو اإلستراتيجية األمنية للعامة على اإلطالق. 

توجد أدلة على 12
ممارسة مؤسسات 

قطاع األمن االنفتاح 
جتاه منظمات املجتمع 

املدني.

4- عملــت مؤسســات قطــاع األمــن علــى وجــه التحديــد مــع منظمــات املجتمــع املدنــي علــى قضايــا الفســاد 
ــة ولكــن يشــمل أيضــاً  ــي للحكوم ــل املدن ــك فقــط املمث ــى أســاس منتظــم و/ أو معمــق. وال يشــمل ذل عل

ممثلــني أمنيــني.

ــر  ــا تعمــل بشــكل غي ــي ولكنه ــاح نحــو منظمــات املجتمــع املدن 3- تتســم مؤسســات قطــاع األمــن باالنفت
منتظــم أو بشــكل ســطحي علــى قضايــا الفســاد. وال تشــارك األجهــزة األمنيــة منظمــات املجتمــع املدنــي 

ــا الفســاد. يف قضاي

2- تســعى مؤسســات قطــاع األمــن )أو بــدأت يف الســعي( ملشــاركة منظمــات املجتمــع املدنــي، ولكــن ليــس 
يف قضايــا الفســاد.

1- كان هنــاك بعــض التفكيــر يف إشــراك منظمــات املجتمــع املدنــي، ورمبــا مت عقــد اجتماعــات مــع قطــاع 
األمــن، إال أنــه يبــدو أنهــا تتــم مــع منظمــات املجتمــع املدنــي التــي تدعــم احلكومــة أو متولهــا احلكومــة 
بشــكل صريــح، أو يكــون نشــاط منظمــات املجتمــع املدنــي ضئيــاًل للغايــة يف هــذا املجــال، ونــادراً مــا 

تشــارك مؤسســات قطــاع األمــن لهــذا الســبب.

0- مت رفض الطلبات املقدمة من منظمات املجتمع املدني للعمل مع قطاع األمن. 
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مؤسسات املجتمع 13
املدني ومراكز األبحاث 
تناقش قضايا النزاهة 
والشفافية والفساد يف 

قطاع األمن. 

4- خــارج نطــاق احلكومــة، هنــاك نقــاش عــام منتظــم بــني األكادمييــني والصحفيــني وقــادة الفكــر 
ــة  ــا ذات األولوي ــاش حــول القضاي ــن. ويســتمر النق ــا قطــاع األم ــي حــول قضاي ــع املدن ــات املجتم ومنظم

القصــوى علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن، بــدالً مــن معاجلتهــا بشــكل ســطحي.

 3- خــارج نطــاق احلكومــة، هنــاك نقــاش عــام موســمي بــني األكادمييــني والصحفيــني وقــادة الفكــر 
ومنظمــات املجتمــع املدنــي حــول قضايــا قطــاع األمــن. ومــع ذلــك، فعنــد إجــراء نقــاش، فإنــه يتنــاول 

القضايــا ذات األولويــة القصــوى بصــورة مكثفــة ومعمقــة.

2- خــارج نطــاق احلكومــة، هنــاك نقــاش عــام منتظــم بــني األكادمييــني والصحفيــني وقــادة الفكــر 
ــا  ــاول النقــاش القضاي ــاً مــا يتن ــك، غالب ــا قطــاع األمــن. ومــع ذل ــي حــول قضاي ومنظمــات املجتمــع املدن

بشــكل ســطحي بــدالً مــن املتابعــة مــن خــالل إجــراء مناقشــة معمقــة ومنتظمــة.

1- خــارج نطــاق احلكومــة، هنــاك نقــاش عــام موســمي بــني األكادمييــني والصحفيــني وقــادة الفكــر 
ومنظمــات املجتمــع املدنــي حــول قضايــا قطــاع األمــن. ويتنــاول النقــاش القضايــا بشــكل ســطحي بــدالً مــن 

املتابعــة مــن خــالل مناقشــة معمقــة ومنتظمــة.

 0- خــارج نطــاق احلكومــة، ال يوجــد نقــاش عــام أو محــدود للغايــة بــني األوســاط األكادمييــة وقــادة الفكــر 
ومنظمــات املجتمــع املدنــي حــول قضايــا قطــاع األمــن. 

تتبع الدولة سياسة 14
ملكافحة الفساد 

صريحة ومطبقة بشكل 
فعال يف قطاع األمن.

4- هناك سياسة ملكافحة الفساد صريحة وذات فعالية فيما يتعلق بقطاع األمن.

 2- هنــاك سياســة صريحــة ملكافحــة الفســاد، ولكــن مــن غيــر الواضــح مــا إذا كانــت تنطبــق علــى قطــاع 
األمــن، أم أن احلكومــة يف طــور وضــع سياســة تنطبــق بوضــوح علــى قطــاع األمــن.

 0- ال توجــد سياســة ملكافحــة الفســاد أو توجــد سياســة واحــدة ولكنهــا ال تنطبــق صراحــة علــى قطــاع 
األمــن. 

تنعكس سياسة مكافحة 15
الفساد يف خطة العمل 
يف قطاع األمن ويتقدم 
التنفيذ وفقاً للجدول 

الزمني احملدد.

4- تعكــس خطــة العمــل علــى مســتوى الــوزارة مواطــن الضعــف املؤسســية يف النظــام وقــد تقــدم التنفيــذ 
وفقــاً للجــدول الزمنــي املقــدر.

3- هنــاك خطــة عمــل علــى مســتوى الــوزارة تعكــس مواطــن الضعــف املؤسســية يف النظــام. ويف حــني مت 
ــاول البنــود  اتخــاذ خطــوات لتنفيــذ اخلطــة، إال أنهــا متأخــرة عــن اجلــدول الزمنــي أو أن التنفيــذ ال يتن

ذات األولويــة يف خطــة العمــل.

2- هنــاك خطــة عمــل علــى مســتوى الــوزارة تعكــس مواطــن الضعــف املؤسســية يف النظــام، ولكــن لــم يتــم 
اتخــاذ أي إجــراءات لتنفيذهــا.

 1- هنــاك خطــة عمــل علــى مســتوى الــوزارة ولكنهــا ســطحية وال تتنــاول مواطــن الضعــف املؤسســية التــي 
تكمــن يف النظــام.

 0- ال توجد خطة عمل لتنفيذ السياسة ولم يتم اتخاذ أي إجراءات. 
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تتوفر لدوائر ووحدات 16
االمتثال املوارد املالية 

والبشرية الالزمة.

4- هنــاك وحــدات محــددة لالمتثــال واألخالقيــات يف قطــاع األمــن مكلفــة مبعاجلــة النزاهــة والفســاد يف 
قطــاع األمــن ويتــم تزويدهــا باملوظفــني وتزويدهــا بالتمويــل.

3- هنــاك وحــدات محــددة لالمتثــال واألخالقيــات يف قطــاع األمــن مكلفــة مبعاجلــة النزاهــة والفســاد يف 
قطــاع األمــن، ولكــن هنــاك بعــض مواطــن الضعــف فيمــا يتعلــق باملوظفــني والتمويــل أو اخلبــرات.

2- يشــتمل قطــاع األمــن علــى وحــدات لالمتثــال واألخالقيــات، إال أن هنــاك مواطــن ضعــف كبيــرة يف كل 
مــن التوظيــف والتمويــل واخلبــرات أو أن مهمتهــم غيــر واضحــة.

 1- ال يوجــد دليــل علــى وجــود مثــل هــذه الوحــدات، ولكــن هنــاك أدلــة علــى أن البلــد تبــذل جهــوداً 
اســتباقية إلنشــاء هــذه الوحــدات.

 0- ال توجــد وحــدات لالمتثــال أو األخالقيــات، وال يتــم بــذل جهــود إلنشــائها. مالحظــات املؤشــر: أينمــا 
كانــت املؤسســات موجــودة، يجــب أن يكــون لديهــا تفويــض باالشــتراك مــع مؤسســات قطــاع األمــن وأن 
تســتخدم ذلــك التفويــض فعــاًل. ومــن ثــم، فــإذا كانــت هنــاك وحــدة يف قســم آخــر، فســنبحث عــن أدلــة 

تفيــد بــأن لديهــا تفويضــاً بإشــراك مؤسســات قطــاع األمــن وأنهــا قــد مارســت ذلــك التفويــض.

تتمتع دوائر ووحدات 16
االمتثال باالستقاللية.

4- ال تكــون الدوائــر والوحــدات ضمــن التسلســل القيــادي ملؤسســات قطــاع األمــن التــي تشــرف عليهــا. 
فهــي تقــدم تقاريرهــا مباشــرة إلــى أحــد كبــار أعضــاء قطــاع األمــن )مثــل القائــد العــام/ وزيــر الداخليــة(.

2- قــد تكــون الدوائــر والوحــدات ضمــن التسلســل القيــادي ملؤسســات قطــاع األمــن التــي تشــرف عليهــا. 
ومــع ذلــك، فــال ميكــن لهــذه املؤسســات إغالقهــا.

0- تخضــع الدوائــر والوحــدات للرقابــة السياســية أو يســاء اســتخدامها. وميكــن ملؤسســات قطــاع األمــن 
إنهــاء عمــل املؤسســات. 

مدى فعالية وحدات 17
االمتثال يف قطاع 

األمن.

4- يــدرك املوظفــون داخــل الوحــدات مخاطــر الفســاد علــى مؤسســاتهم، فهــم قــادرون علــى التعامــل مــع 
املخاطــر بشــكل مســتقل وضمــان تعامــل اإلدارات أو الوحــدات األخــرى مــع املخاطــر بشــكل مناســب. وقــد 

تتضمــن إجــراءات التعامــل مــع املخاطــر التدريــب أو اإلشــراف أو توصيــات السياســة.

3- يــدرك املوظفــون داخــل الوحــدات مخاطــر الفســاد علــى مؤسســاتهم، وهــم قــادرون علــى التعامــل 
مــع بعــض املخاطــر بشــكل مســتقل. ولكــن ال ميكنهــم ضمــان قــدرة اإلدارات أو الوحــدات األخــرى علــى 

التعامــل مــع املخاطــر بشــكل كاٍف.

2- يــدرك املوظفــون داخــل الوحــدات مخاطــر الفســاد علــى مؤسســاتهم ولكــن ال ميكنهــم معاجلــة املخاطــر 
بصــورة مناســبة أو بشــكل كاٍف، ســواء مــن خــالل عملهــم أو مــن خــالل إقنــاع اآلخريــن.

1- يــدرك املوظفــون داخــل الوحــدات مخاطــر الفســاد علــى مؤسســاتهم، ولكنهــم غيــر قادريــن علــى إعــداد 
خطــة عمــل فعالــة تشــمل تدابيــر تخفيــف مناســبة تعالــج املخاطــر.

0- هذه املؤسسات أو الوحدات ليست على دراية مبخاطر الفساد داخلها.

اجلمهور يثق بوجود 18
إرادة جادة ملسؤولي 

قطاع األمن مبحاربة 
الفساد. 

يتــم احتســاب هــذا املؤشــر وفــق املعادلــة التاليــة: )نســبة الذيــن يثقــون بوجــود إرادة جــادة ملســؤولي قطــاع 
األمــن مبحاربــة الفســاد × 100( + )نســبة الذيــن يقولــون ال رأي/ ال أعــرف× 50( + )نســبة الذيــن ال 

يثقــون بوجــود إرادة جــادة ملســؤولي قطــاع األمــن مبحاربــة الفســاد ×0(.
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تتم مراجعة بيئة 19
التحديات التي تتيح 

الفساد يف قطاع األمن.

4- يتــم حتديــد مخاطــر الفســاد بشــكل واضــح، وجتــري اإلدارات الفرديــة تقييمــات املخاطــر اخلاصــة بهــا 
يف عمليــة تعكــس ثقافــة تقييــم مخاطــر الفســاد.

3- يتــم حتديــد مخاطــر الفســاد بوضــوح ولكــن يتــم إجراؤهــا فيمــا يتعلــق بالــوزارة أو القــوات املســلحة 
ككل بــدالً مــن التركيــز علــى األجهــزة منفــردة.

2- مت إجــراء تقييــم جزئــي ملخاطــر الفســاد، إال أنــه ال يوضــح بصــورة جليــة املخاطــر املتعلقــة بالــوزارة 
أو القــوات املســلحة.

1- يوجــد بعــض الوعــي حيــال مجــاالت اخلطــر، إال أنــه لــم يتــم إجــراء تقييــم مخاطــر رســمي للــوزارة أو 
القــوات املســلحة ككل أو ضمــن األجهــزة منفــردة. ورمبــا تكــون احلكومــة قــد كلفــت بتقييمــات مخصصــة 

أجرتهــا أطــراف خارجيــة أو وكاالت خارجيــة أو شــاركت فيهــا.

0- لم يتم إجراء تقييم محدد للدفاع عن مخاطر الفساد أو املشاركة فيه خالل السنتني السابقتني. 

يتم إجراء التقييمات 20
ملخاطر الفساد بشكل 

دوري.

4- يتم إجراء تقييمات املخاطر على أساس سنوي أو بوتيرة أكثر تكراراً.

2- هنالك جدول خاص بإجراء تقييمات املخاطر ولكن يتم إجراؤها على أساس أقل من سنوي.

0- ال يوجد جدول منتظم إلجراء تقييمات املخاطر. 
تتم االستفادة من 21

نتائج تقييم النزاهة يف 
السياسات اجلديدة 

والتخطيط.

4- تســتخدم نتائــج تقييــم املخاطــر لوضــع سياســة مكافحــة الفســاد وخطــط العمــل املؤسســية وحتديثهــا 
بانتظام.

2- ميكــن اســتخدام نتائــج تقييــم املخاطــر لوضــع سياســة أو خطــة عمــل ملكافحــة الفســاد، ولكــن ال يتــم 
اســتخدامها لتحديــث السياســة أو املمارســة بانتظــام.

0- ال يتم استخدام نتائج تقييم املخاطر لإلبالغ عن سياسة أو ممارسة مكافحة الفساد. 

موازنة قطاع األمن 
توجد عملية واضحة 22

لدورة تخطيط 
للموازنة، وتوجد دوائر 

لتخطيط املوازنة 
مستقلة.

4- توجــد عمليــة واضحــة لــدورة تخطيــط للموازنــة بأكملهــا، مــع وجــود وظائــف تخطيــط املوازنــة داخلــي 
مســتقلة رســمّياً، مثــل امليزانيــة والشــؤون املاليــة. ويتــم التصريــح باالرتباطــات بــني املشــتريات اخلاصــة 

ومتطلبــات إســتراتيجية قطــاع األمــن.

 3- توجــد عمليــة واضحــة لــدورة تخطيــط املوازنــة بأكملهــا، ولكــن وظائــف تخطيــط املوازنــة الداخلــي 
غيــر مســتقلة، مثــل امليزانيــة والشــؤون املاليــة. ويتــم التصريــح باالرتباطــات بــني املشــتريات اخلاصــة 

ــات إســتراتيجية قطــاع األمــن. ومتطلب

2- توجــد عمليــة لــدورة تخطيــط املوازنــة بأكملهــا، ووظائــف املوازنــة الداخلــي مســتقلة، مثــل امليزانيــة 
والشــؤون املاليــة. وهنــاك عــدد قليــل، إن وجــد، مــن االرتباطــات الصريحــة بــني املشــتريات اخلاصــة 

ــن. ــات إســتراتيجية قطــاع األم ومتطلب

1- توجــد عمليــة تخطيــط للموازنــة، إال أنهــا غيــر واضحــة وال يتــم فصــل الوظائــف الداخليــة. وهنــاك 
عــدد قليــل، إن وجــد، مــن االرتباطــات الصريحــة بــني املشــتريات اخلاصــة ومتطلبــات إســتراتيجية قطــاع 

األمــن.

 0- ال توجد عملية محددة التخطيط للموازنة. 
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تتضمن ميزانية قطاع 23
األمن معلومات شاملة 
ومفصلة عن النفقات 

وفقاً للوظائف.

4- تتضمــن ميزانيــة قطــاع األمــن معلومــات شــاملة ومفصلــة عــن النفقــات عبــر الوظائــف. وتشــمل 
املعلومــات املوظفــني )الرواتــب والبــدالت والنثريــات(، والبحــث والتطويــر األمنــي، والتدريــب، واإلنشــاء، 
واملشــتريات وعمليــات الشــراء، وصيانــة املعــدات، والتصــرف يف األصــول، والنفقــات اإلداريــة )قطــاع 

األمــن أو اخلدمــات األخــرى(.

3- تتضمــن ميزانيــة قطــاع األمــن معلومــات شــاملة عــن النفقــات عبــر الوظائــف، ولكــن قــد ال تكــون 
املعلومــات املتعلقــة ببعــض الوظائــف املدرجــة يف النتيجــة 4 متوفــرة بصــورة مفصلــة.

2- قــد ال تغطــي ميزانيــة قطــاع األمــن بعــض املناطــق املدرجــة يف النتيجــة 4 متامــاً أو تكــون املعلومــات 
املقدمــة مكدســة بصــورة كبيــرة أو غامضــة فيمــا يتعلــق ببعــض الوظائــف. 

1- يتــم نشــر رقــم النفقــات اإلجماليــة مليزانيــة قطــاع األمــن، ولكــن ال يتــم تقســيمها إلــى وظائــف أو 
مجــاالت.

 0- ال تتوفر معلومات عن امليزانية.

يتلقى املجلس 24
التشريعي مقترحاً 

دقيقاً مبيزانية قطاع 
األمن وفقاً لقانون 

تنظيم املوازنة والشؤون 
املالية لعام 1997.

4- تتلقــى الهيئــة التشــريعية مقترحــاً دقيقــاً مبيزانيــة قطــاع األمــن قبــل بــدء ســنة املوازنــة مبــدة تتــراوح 
مــن شــهرين إلــى أربعــة أشــهر.

ــة بأقــل مــن  ــدء ســنة املوازن ــل ب ــة قطــاع األمــن قب ــة التشــريعية مقترحــاً دقيقــاً مبيزاني  2- تتلقــى الهيئ
شــهرين.

 0- ال تتلقــى الهيئــة التشــريعية أي معلومــات أو تتلقــى معلومــات مضللــة أو غيــر دقيقــة عــن نفقــات قطــاع 
األمــن املقترحة.

لدى جلنة الداخلية 25
واألمن يف املجلس 

التشريعي صالحيات 
التدخل يف املخصصات 

ومراجعة النفقات.

ــد أدت يف بعــض  ــا ق ــى أنه ــل عل ــاك دلي ــة، وهن ــى امليزاني ــالت عل ــة بعــض التعدي ــت اللجن ــد أدخل 4- لق
ــا  ــات نصــف الســنوية، وميكنه ــة النفق ــة يف مراجع ــة. وتشــترك اللجن ــرات يف امليزاني ــى تغيي احلــاالت إل

ــل تكبدهــا. ــات قب حــذف النفق

3- جتــري جلنــة قطــاع األمــن جميــع الوظائــف الــواردة يف النتيجــة 4، ولكــن قــد ال يكــون ذلــك يف الوقــت 
ــة  ــة الفعال ــة يف املراقب ــا اللجن ــق فيه ــي تخف ــاك بعــض احلــاالت الواضحــة الت ــون هن ــد تك املناســب أو ق

جلوانــب امليزانيــة قبــل بــدء الســنة املاليــة. 

2- تراجــع جلنــة قطــاع األمــن ميزانيــة قطــاع األمــن وحتــاول التأثيــر يف القــرارات اخلاصــة بامليزانيــة مــن 
خــالل آليــات رســمية، إال أن هــذه احملــاوالت محــدودة.

1- تراجــع جلنــة قطــاع األمــن ميزانيــة قطــاع األمــن، إال أنهــا تخفــق يف االســتفادة مــن صالحياتهــا 
الرســمية يف املراقبــة. وقــد متــارس تأثيــراً غيــر رســمي علــى امليزانيــة يف حالــة عــدم وجــود صالحيــات 

رســمية.

 0- ليس للجنة قطاع األمن أي تأثير على عملية اتخاذ القرارات اخلاصة مبيزانية قطاع األمن. 

موازنة قطاع األمن 26
متاحة للجمهور 

ومفصلة وواضحة قبل 
إقرارها.

4- يتــم نشــر ميزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة بصــورة مفصلــة. ويرفــق بهــا إيضــاح للميزانيــة املخصصــة 
للخبــراء، باإلضافــة إلــى موجــز قصيــر بلغــة واضحــة لغيــر اخلبــراء.

2- يتــم نشــر ميزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة للعامــة بصــورة مفصلــة. وهــي توفــر بعــض اإليضاحــات 
اخلاصــة بامليزانيــة إال أنهــا تكــون ظاهريــة.

 0- ال تتاح ميزانية قطاع األمن املعتمدة للعامة على اإلطالق. 
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يتم الكشف عن 27
األغلبية العظمى 

مليزانية قطاع األمن 
املعتمدة بالكامل 

لإلعالم واجلهات 
الفاعلة يف املجتمع 

املدني.

4- يتــم الكشــف عــن األغلبيــة العظمــى مليزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة بالكامــل لإلعــالم واجلهــات الفاعلــة 
ــق باملجــاالت احلساســة  ــم فيمــا يتعل ــي تت ــاك بعــض االســتثناءات الت ــي. وقــد تكــون هن يف املجتمــع املدن
الشــرعية، ولكــن هنــاك رقابــة واضحــة وقويــة علــى امليزانيــة بالكامــل مــن قبل الســلطات املناســبة األخرى.

 2- ال يتــم نشــر معظــم مجــاالت ميزانيــة قطــاع األمــن املعتمــدة بالتفصيــل ولكــن ال يــزال هنــاك دليــل 
علــى الرقابــة مــن قبــل الســلطات املناســبة األخــرى. وال يتــم الكشــف عــن بعــض مجــاالت امليزانيــة ولكــن 

ال يتــم توضيــح ذلــك أو تبريــره للعامــة.

0- ال تتوفر معظم مجاالت ميزانية قطاع األمن املعتمدة للعامة. 
تتوفر املعلومات التي 28

يطلبها املواطنون 
ووسائل اإلعالم 

واملجتمع املدني عن 
ميزانية قطاع األمن يف 

الوقت املناسب.

4- تتوفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن 
يف الوقــت املناســب، دون تأخيــرات منهجيــة أو غيــر مبــررة. وتوجــد بعــض احلــاالت القليلــة التــي يتــم فيهــا 

رفــض املعلومــات أو تنقيحهــا علــى نحــو غيــر مالئــم ألســباب تتعلــق باألمــن القومــي.

3- تتوفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن، 
ولكــن قــد توجــد تأخيــرات غيــر مبــررة. وتوجــد بعــض احلــاالت القليلــة التــي يتــم فيهــا رفــض املعلومــات 

أو تنقيحهــا علــى نحــو غيــر مالئــم ألســباب تتعلــق باألمــن القومــي.

2- تتوفــر املعلومــات التــي يطلبهــا املواطنــون ووســائل اإلعــالم واملجتمــع املدنــي عــن ميزانيــة قطــاع األمــن، 
ولكــن قــد توجــد تأخيــرات عرضيــة دون ســبب واضــح. كمــا قــد يكــون هنــاك منــط لرفــض املعلومــات أو 

تنقيحهــا علــى نحــو غيــر مالئــم ألســباب تتعلــق باألمــن القومــي.

 1- يوجــد قصــور شــديد ومنهجــي يف إصــدار املعلومــات. وقــد يكــون ذلــك يف مجــاالت محــددة أو قــد 
تختلــف إمكانيــة الوصــول إلــى املعلومــات املطلوبــة وفقــاً لهويــة الفــرد أو املنظمــة التــي تطلــب املعلومــات.

 0- من الصعب للغاية أو من املستحيل احلصول على أي من تفاصيل امليزانية. 

توجد وحدة رقابة 29
داخلية“املالية 

الداخلية” فعالة وتتمتع 
باخلبرة واالستقاللية 

يف وظائفها. 

ــا  ــن ولديه ــات مؤسســات قطــاع األم ــات مســتمرة لنفق ــي يف مراجع ــق الداخل 4- تشــترك وحــدة التدقي
املرونــة إلعــداد برنامــج عملهــا للعــام. وخبــرة طاقــم العمــل فيهــا مالئمــة )بــأن يكــون علــى ســبيل املثــال 

معــدل تنقــل املوظفــني منخفضــاً(. ويتــم تقييــم نتائجهــا مــن جانــب مؤسســات قطــاع األمــن.

 3- تشــارك وحــدة التدقيــق الداخلــي يف مراجعــات مســتمرة لنفقــات وزارة قطــاع األمــن ولكنهــا ال تتمتــع 
ــى مســؤولو  ــرة املوظفــني مالئمــة بوجــه عــام ويتول ــام. وخب ــا للع ــة الالزمــة إلعــداد برنامــج عمله باملرون

قطــاع األمــن تقييــم النتائــج.

2- تشــارك وحــدة التدقيــق الداخلــي يف مراجعــات مســتمرة لنفقــات مؤسســات قطــاع األمــن ولكــن هنــاك 
تســاؤالت حــول مــدى فاعليتهــا. وقــد ال تكــون خبــرة املوظفــني مالئمــة أو قــد ال يتولــى وزيــر الداخليــة 

واألمــن الوطنــي تقييــم نتائجهــا.

 1- تشــارك وحــدة التدقيــق الداخلــي يف مراجعــات غيــر منتظمــة وســطحية لنفقــات املشــرف علــى قطــاع 
األمن. 

 0- يوجد تدقيق داخلي طفيف أو ال يوجد تدقيق داخلي لنفقات وزارة قطاع األمن. 
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يقوم ديوان الرقابة 30
املالية واإلدارية بتدقيق 

إنفاق قطاع األمن 
بانتظام، وتقييم األداء 

لقطاع األمن.

4- يضطلــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مبهمــة مراجعــة قطــاع األمــن، ويقــوم بانتظــام بتدقيــق إنفــاق 
قطــاع األمــن يف عمليــة رســمية عميقــة. ويتــم إجــراء كل مــن عمليــات التدقيــق املالــي وعمليــات تدقيــق 

األداء )أفضــل أداء مقابــل أقــل ســعر( إلنفــاق قطــاع األمــن.

 3- يضطلــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مبهمــة مراجعــة قطــاع األمــن، ويقــوم بانتظــام بتدقيــق إنفــاق 
قطــاع األمــن األمنــي يف عمليــة رســمية وعميقــة. وتتكــون املراجعــة يف األســاس مــن عمليــات تدقيــق مالــي 

وليســت عمليــات تدقيــق لــألداء.

 2- يضطلــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مبهمــة مراجعــة قطــاع األمــن، ويقــوم بتدقيــق إنفــاق قطــاع 
األمــن األمنــي علــى أســاس شــبه منتظــم رســمي. وال يتــم إجــراء ســوى عمليــات التدقيــق املتعلقــة باجلوانب 

املاليــة واالمتثــال.

1- يضطلــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مبهمــة مراجعــة مؤسســات قطــاع األمــن، ولكنــه ال يقــوم بذلــك 
بانتظــام أو بعمــق. وقــد يكــون هنــاك حيــاد منتظــم عــن العمليــات ذات الطابــع الرســمي.

 0- يوجد تدقيق خارجي طفيف أو ال يوجد أي تدقيق خارجي لنفقات مؤسسات قطاع األمن. 

يتم نشر نتائج التدقيق 31
على األجهزة األمنية 

من قبل ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية.

4- يتــم نشــر معلومــات التدقيــق اخلارجــي عبــر اإلنترنــت )مبــا يتوافــق مــع لوائــح قانــون حريــة املعلومــات 
احلاليــة خــالل فتــرة زمنيــة معقولــة وبالتفصيــل، مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال حتليــل احلســابات 

ــال االســتقصائية(. ــراء، واألعم ــة، والتصريحــات الشــفهية، ومشــورات اخلب املدقق

 2- يتــم نشــر تقاريــر التدقيــق اخلارجــي عبــر اإلنترنــت )علــى ســبيل املثال تقارير عن احلســابات املدققة، 
والتصريحــات الشــفهية، ومشــورات اخلبــراء، واألعمــال االســتقصائية(، ولكــن مــع بعــض عمليــات التنقيــح 

أو بصــورة موجــزة أو مــع عــالج ســطحي فقــط للمشــكلة، وقــد ال تتوفــر خــالل فتــرة زمنيــة معقولــة.

0- نادراً ما يتم نشر تقارير التدقيق اخلارجي عبر اإلنترنت ولكنها تتوفر عند الطلب. 

تتم االستفادة من 32
التوصيات التي 

يصدرها ديوان الرقابة 
املالية واإلدارية. 

4- تتناول الوزارة )املؤسسات األمنية( بانتظام نتائج التدقيق يف ممارساتها.

ــوزارة )املؤسســات األمنيــة( يف بعــض األحيــان نتائــج التدقيــق يف ممارســاتها، ولكــن ليــس  ــاول ال 2- تتن
بانتظــام.

0- ال تتنــاول الــوزارة )املؤسســات األمنيــة( نتائــج التدقيــق يف ممارســاتها، أو أنهــا جتــري تغييــرات طفيفــة 
فقط. 

املشتريات والعطاءات
توجد تشريعات تغطي 33

جميع املشتريات 
املتعلقة بقطاع األمن 

بدون استثناء. 

4- تتبنى البلد تشريعات واضحة وشاملة تغطي جميع املشتريات املتعلقة بقطاع األمن بال استثناء.

ــك  ــد تشــريعات تشــمل املشــتريات املتعلقــة بقطــاع األمــن، ولكــن قــد تكــون غامضــة ولذل ــى البل 2- تتبن
ــل األمــور اخلاصــة/ الســرية. ــاك اســتثناءات، مث تكــون هن

0- تتبنى البلد تشريعات دفاعية تتناول املشتريات املتعلقة بقطاع األمن. 

توجه التشريعات 34
السلطات املختصة 

باملشتريات نحو اإلملام 
بالقضايا املتعلقة 

بالفساد.

4- توجــه التشــريعات الســلطات املختصــة باملشــتريات نحــو اإلملــام بالقضايــا املتعلقــة بالفســاد. وتعتــرف 
التشــريعات مبخاطــر الفســاد وتضــع أحكامــاً واضحــة وشــاملة للتخفيــف مــن حــدة هــذه املخاطــر.

2- تتبنــى البلــد تشــريعات تتنــاول املشــتريات قطــاع األمــن، إال أنهــا قلمــا تتطــرق إلــى مخاطــر الفســاد. 
وتعتــرف التشــريعات اعترافــاً ظاهرّيــاً مبخاطــر الفســاد أو تضــع أحكامــاً غامضــة عــن كيفيــة التخفيــف 

مــن حــدة هــذه املخاطــر.

 0- تتبنــى البلــد تشــريعات تتنــاول املشــتريات قطــاع األمــن، وتشــير إلــى مخاطــر الفســاد. وال تشــير 
ــى مخاطــر الفســاد.  ــن إل ــاول املشــتريات قطــاع األم ــي تتن التشــريعات الت
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تطبق التشريعات 35
املتعلقة باملشتريات يف 

قطاع األمن بفعالية.

4- تطبــق التشــريعات املتعلقــة باملشــتريات يف قطــاع األمــن بدقــة وعلــى اجلميــع اتباعهــا بالنســبة جلميــع 
املشــتريات يف قطــاع األمــن دون اســتثناء.

2- يتوافق شراء املشتريات يف قطاع األمن مع التشريعات. وهناك بعض االستثناءات ولكنها بسيطة.

0- هنــاك اســتثناءات نظاميــة ملتطلبــات املشــتريات املبينــة يف التشــريعات وهــي هامــة مــن حيــث العــدد 
أو املقيــاس. 

يوجد دليل إجراءات 36
للمشتريات والعطاءات 

العامة.  

يتــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى عمليــة دورة مشــتريات مؤسســات قطــاع األمــن مــن تقييــم   -4
االحتياجــات مــروراً بتنفيــذ العقــود واالنتهــاء منهــا إلــى التصــرف يف األصــول. كمــا تقــوم بتفصيــل 
السياســات واإلجــراءات اخلاصــة بــكل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة تنفيــذ دورة املشــتريات، وهنــاك أدلــة 

علــى أن هــذه السياســات واإلجــراءات يتــم اتباعهــا مــن الناحيــة العمليــة.

3- يتــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى عمليــة دورة مشــتريات قطــاع األمــن مــن تقييــم االحتياجــات مــروراً 
بتنفيــذ العقــود واالنتهــاء منهــا إلــى التصــرف يف األصــول. كمــا تقــوم بتفصيــل السياســات واإلجــراءات 
اخلاصــة بــكل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة تنفيــذ دورة املشــتريات، ولكــن هنــاك بعــض أوجــه القصــور مــن 

حيــث التنفيــذ.

2- يتــم إضفــاء الطابــع الرســمي بصــورة جزئيــة علــى دورة مشــتريات قطــاع األمــن مــن تقييــم االحتياجــات 
مــرورا بتنفيــذ العقــد واالنتهــاء منــه وحتــى التصــرف يف األصــول و/أو أنهــا تفتقــر إلــى السياســات 

ــة مــن مراحــل عمليــة تنفيــذ دورة املشــتريات. ــة اخلاصــة بــكل مرحل واإلجــراءات املفصل

1- يتــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى بعــض عناصــر دورة مشــتريات قطــاع األمــن ولكــن ال يوجــد دليــل 
علــى أنــه يتــم اســتخدامها مــن الناحيــة العمليــة.

ــا ال توجــد  ــى اإلطــالق كم ــن عل ــى دورة مشــتريات قطــاع األم ــع الرســمي عل ــاء الطاب ــم إضف ــم يت  0- ل
سياســات أو إجــراءات خاصــة بعمليــة تنفيــذ دورة املشــتريات. 

جهاز الرقابة على 37
املشتريات يف قطاع 

األمن مستقل.

4- تعــد آليــات مراقبــة املشــتريات عمليــات مســتقلة ذات طابــع رســمي. وهــي آليــات غيــر سياســية 
ونشــاطها متناســق عبــر التغييــرات يف احلكومــة. فاملجلــس التشــريعي أو األمنيــون أو رجــال األعمــال أو 

ــى أدائهــم. األفــراد الذيــن لهــم عالقــات جيــدة سياســّياً ليــس لهــم أي تأثيــر غيــر مبــرر عل

2- مت إضفــاء الطابــع الرســمي علــى آليــات الرقابــة علــى املشــتريات ولكــن نشــاطها غيــر املتناســق عبــر 
التغييــرات يف احلكومــة أو املجلــس التشــريعي أو األمنيــني أو رجــال األعمــال أو األفــراد الذيــن لهــم 

عالقــات جيــدة سياســّياً قــد ميــارس تأثيــراً غيــر مبــرر علــى أدائهــم.

 0- ال يتــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى آليــات مراقبــة املشــتريات ويكــون نشــاطها غيــر متناســق عبــر 
التغييــرات يف احلكومــة. وقــد يكــون هنــاك تأثيــر غيــر مبــرر مســتمر ميارســه علــى ســبيل املثــال املجلــس 

التشــريعي أو األمنيــون. 

الرقابة على مشتريات 38
قطاع األمن فعالة.

4- تكــون آليــات الرقابــة علــى املشــتريات نشــطة للغايــة يف اســتدعاء الشــهود والوثائــق وطلــب التفســيرات 
وإصــدار التوصيــات أو االســتنتاجات التــي يتــم اتباعهــا أو تنفيذهــا، وميكــن تفعيــل قدرتهــا علــى إلغــاء 

املشــاريع.

2- إن آليــات الرقابــة علــى املشــتريات نشــطة للغايــة ولكــن ال يتــم إشــراكها باســتمرار يف كافــة األنشــطة 
املدرجــة يف النتيجــة 4.

 0- آليات الرقابة على املشتريات غير نشطة بشكل كبير أو غير نشطة على اإلطالق.  
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توجد تفاصيل عن كافة 39
املشتريات. 

4- تتــم إتاحــة املشــتريات احلكوميــة بالتفصيــل بــدون اســتثناءات تقريبــاً. ويتــم تنقيــح مقــدار ضئيــل 
للغايــة مــن البيانــات مــن املناقصــة والعقــد ألســباب تتعلــق باألمــن الوطنــي. وبالنســبة للمشــتريات الســرية 
وغيــر الســرية، فيتــم اإلفصــاح عــن املناقصــة ومنــح العقــد. وبالنســبة للعقــد، يوجــد وصــف للبنــد الــذي 
مت شــراؤه ومقــدم العطــاء الفائــز واملالكــني املســتفيدين والســعر املدفــوع وتكاليــف دورة احليــاة الكاملــة 

وتكلفــة اخلدمــة وتكاليــف األجــزاء وتاريــخ التســليم/ االنتهــاء.

ــاً. ومت نشــر معظــم املعلومــات املدرجــة يف  ــة بــدون اســتثناءات تقريب ــم إتاحــة املشــتريات احلكومي 3- تت
ــة أو مختصــرة. النتيجــة 4 ولكــن بعــض املعلومــات تكــون غيــر كامل

2- لــم تتــم إتاحــة بعــض مشــتريات قطــاع األمــن. وكثيــراً مــا يعطــى األمــن أو الســرية كســبب ملثــل هــذه 
الســرية لكــن هــذا مبــرر بشــكل جزئــي وليــس بالكامــل.

 1- لم تتم إتاحة بعض مشتريات قطاع األمن، ولكن ال يوجد مبرر أمني حلجب تلك املعلومات. 

0- نــادراً مــا تتــم إتاحــة مشــتريات قطــاع األمــن )إن وجــدت(، علــى الرغــم مــن أنــه قــد يتــم الكشــف عــن 
إجمالــي اإلنفــاق الكلــي. 

يتم إصدار البيانات 40
املتعلقة باملشتريات 
عادة بصيغة ميكن 

الوصول إليها.

4- يتــم إصــدار البيانــات عــادة بصيغــة ميكــن الوصــول إليهــا )علــى ســبيل املثــال: ملــف إكســل(، مــا يتيــح 
إجــراء مقارنــات مفيــدة )مثــل: كــم عــدد املناقصــات التــي فــازت بهــا الشــركة(.

 2- يتم إصدار البيانات أحياناً بصيغة ميكن الوصول إليها.

 0- نادراً ما يتم إصدار البيانات بصيغة ميكن الوصول إليها. 
تتم األغلبية العظمى 41

)90+%( من عمليات 
الشراء لقطاع األمن 

بنظام املنافسة 
املفتوحة، باستثناء 

بعض احلاالت احملددة 
واملقيدة بوضوح.  

4- تتــم األغلبيــة العظمــى )90+%( مــن عمليــات الشــراء لقطــاع األمــن بنظــام املنافســة املفتوحــة، 
باســتثناء بعــض احلــاالت احملــددة واملقيــدة بوضــوح. هنــاك مكــون صغيــر نســبّياً )أقــل مــن10%( يتــم مــن 

ــد الفــردي. خــالل التوري

 3- تتــم أغلــب )70+%( عمليــات الشــراء لقطــاع األمــن بنظــام املنافســة املفتوحــة، إال أن هنــاك نســبة ال 
بــأس بهــا مــن قيمــة العقــود )10 %إلــى 30%( تتــم مــن خــالل التوريــد الفــردي.

 2- تتــم معظــم )50+%( عمليــات الشــراء لقطــاع األمــن بنظــام املنافســة املفتوحــة، إال أن هنــاك نســبة 
ــردي. ــد الف ــن خــالل التوري ــم م ــى 50%( تت ــود )30% إل ــة العق ــن قيم ــرة م كبي

 1- هناك منافسة مقيدة )على سبيل املثال دعوة 2-3 موردين( يف عمليات الشراء لقطاع األمن.

 0- ال يتم إجراء أغلب عمليات الشراء لقطاع األمن بنظام املنافسة املفتوحة. 

تتوفر مسوغات جلميع 42
العقود التي تتم من 

خالل التوريد الفردي 
واملنافسة املقيدة 

)استدراج عروض(، 
فضاًل عن خضوعها 

ملراقبة خارجية.

4- ينبغــي توفــر مســوغات جلميــع العقــود التــي تتــم مــن خــالل التوريــد الفــردي واملنافســة املقيــدة، فضــاًل 
عــن خضوعهــا ملراقبــة خارجيــة )مثــل املجلــس التشــريعي أو ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة(، الــذي لديــه 

الســلطة لرفــض إجــراء املنافســة املتبــع.

 3- توجــد مســوغات جلميــع العقــود التــي تتــم مــن خــالل التوريــد الفــردي/ األحــادي واملنافســة املقيــدة، 
كمــا تخضــع هــذه العقــود ملراقبــة خارجيــة تتمتــع بســلطة التحقيــق يف إجــراء املنافســة املتبــع.

 2- تتمتع الهيئات اإلشرافية بسلطة التحقيق يف إجراء املنافسة املتبع وتقوم بذلك يف عدة حاالت.

 1- تتمتــع الهيئــات اإلشــرافية بقــدر مــن الســلطة للتحقيــق يف اإلجــراء املتبــع ســواء مــن خــالل املنافســة 
الفرديــة/ األحاديــة/ املقيــدة للشــراء وتقــوم بذلــك أحيانــاً.

0- ال تتمتــع الهيئــات اإلشــرافية بــأي ســلطة للتحقيــق يف إجــراءات املنافســة الفرديــة/ األحاديــة أو 
املقيــدة. 
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يخضع املسؤولون 43
املعنيون بتصميم 

مواصفات العطاء، أو 
املشاركون يف قرارات 
مجالس املناقصات، 

للوائح أو مدونات 
قواعد للسلوك معدة 

لغرض تفادي تضارب 
املصالح.

4- يخضــع املســؤولون املعنيــون بتصميــم مواصفــات العطاء، أو املشــاركون يف قــرارات مجالس املناقصات، 
للوائــح أو مدونــات قواعــد للســلوك معــدة لغــرض تفــادي تضــارب املصالــح. ويخضــع مســؤولو املشــتريات 
لقيــود علــى النشــاط املهنــي )علــى ســبيل املثــال، املســاهمون يف شــركات املقــاوالت، أعضــاء مجلــس 
ــى  ــاء اخلدمــة، ومــا إل اإلدارة، املستشــارون، املوظفــون يف إحــدى الشــركات اخلاصــة، العمــل عقــب انته
ذلــك(، ويلــزم عليهــم تقــدمي تقاريــر اإلفصــاح املالــي للداللــة علــى انتفــاء وجــود تضــارب للمصالــح املاليــة 
اخلاصــة بهــم وبعائالتهــم يف أعمالهــم. ويتوفــر تدريــب ســنوي ملســؤولي املشــتريات لتجنــب وقــوع تضــارب 

مصالــح.

3- يخضــع املســؤولون املعنيــون بتصميــم مواصفــات العطاء، أو املشــاركون يف قــرارات مجالس املناقصات، 
للوائــح أو مدونــات قواعــد للســلوك معــدة لغــرض تفــادي تضــارب املصالــح. ويخضــع مســؤولو املشــتريات 
ــس  ــد، أو عضــو مجل ــو األســهم يف شــركاء التعاق ــال حامل ــى ســبيل املث ــي )عل ــى النشــاط املهن ــود عل لقي
ــى ذلــك(، ولكــن ال  اإلدارة، أو املستشــار، أو مســؤول يف شــركة خاصــة، مــا بعــد انتهــاء اخلدمــة، ومــا إل
ــر اإلفصــاح املالــي. ويتوفــر تدريــب ســنوي ملســؤولي املشــتريات لتجنــب وقــوع  ــزم عليهــم تقــدمي تقاري يل

تضــارب مصالــح.

مجالــس  قــرارات  يف  املشــاركون  أو  العطــاء،  مواصفــات  بتصميــم  املعنيــون  املســؤولون  يخضــع   -2  
ــد يخضــع  ــح. وق ــادي تضــارب املصال ــدة لغــرض تف ــات قواعــد للســلوك مع ــح أو مدون املناقصــات، للوائ
مســؤولو املشــتريات لبعــض القيــود املهمــة علــى النشــاط املهنــي. ويتوفــر تدريــب ملســؤولي املشــتريات 

لتجنــب وقــوع تضــارب املصالــح، ولكنــه ال يقــدم بانتظــام.

مجالــس  قــرارات  يف  املشــاركون  أو  العطــاء،  مواصفــات  بتصميــم  املعنيــون  املســؤولون  يخضــع   -1  
ــد يخضــع  ــح. وق ــادي تضــارب املصال ــدة لغــرض تف ــات قواعــد للســلوك مع ــح أو مدون املناقصــات، للوائ

مســؤولو املشــتريات لبعــض القيــود املهمــة علــى النشــاط املهنــي. وال يتوفــر تدريــب.

 0- ال يخضــع املســؤولون املعنيــون بتصميــم مواصفــات العطــاء، أو املشــاركون يف قــرارات مجالــس 
املناقصــات، ألي لوائــح أو مدونــات لقواعــد الســلوك معــدة لغــرض تفــادي تضــارب املصالــح. 

توجد عملية تدقيق 44
شاملة يشارك من 
خاللها املسؤولون 
يف فحص املوردين 

وتصميم مواصفات 
العطاء.

4- توجــد عمليــة تدقيــق شــاملة يشــارك مــن خاللهــا املســؤولون يف حتديــد املورديــن وتصميــم مواصفــات 
ــة.  ــي مت حتديدهــا ضروري ــة الت ــة لضمــان أن املواصفــات املضمن ــة حتقــق خارجي العطــاء. وتوجــد عملي
ــرارات  ــك السياســيون( يف اتخــاذ ق ــا املســؤولون )مبــن يف ذل ــق يشــارك مــن خالله ــة تدقي وتوجــد عملي

إرســاء العطــاء.

3- توجــد عمليــة تدقيــق شــاملة يشــارك مــن خاللهــا املســؤولون يف حتديــد املورديــن وتصميــم مواصفــات 
العطــاء. إال أنــه ال توجــد عمليــة حتقــق خارجيــة لضمــان أن املواصفــات احملــددة املضمنــة ضروريــة. 
ــرارات  ــك السياســيون( يف اتخــاذ ق ــا املســؤولون )مبــن يف ذل ــق يشــارك مــن خالله ــة تدقي وتوجــد عملي

إرســاء العطــاء.

ــد املورديــن وتصميــم مواصفــات  ــه املســؤولون يف حتدي ــاك قــدر مــن التدقيــق يشــارك مــن خالل  2- هن
العطــاء. إال أنــه ال توجــد عمليــة حتقــق خارجيــة لضمــان أن املواصفــات احملــددة املضمنــة ضروريــة. 
وقــد توجــد عمليــة تدقيــق يشــارك مــن خاللهــا املســؤولون )مبــن يف ذلــك السياســيون( يف اتخــاذ قــرارات 

إرســاء العطــاء.

1- يصعب للغاية وصول الهيئات اإلشرافية إلى عملية التدقيق الشاملة.

 0- ال ميكــن آلليــات اإلشــراف الوصــول، أو أنــه ال توجــد عمليــة تدقيــق تفصيليــة لألفــراد املشــاركني يف 
إعــداد مواصفــات العطــاء، وحتديــد املورديــن وإرســاء العطــاء. 
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توجد سياسات 45
وإجراءات رسمية 

حتدد كيفية مراقبة 
وتقييم وإعداد تقارير 

عن خدمة املورد و/ أو 
التزامات التسليم.

4- هنــاك سياســات وإجــراءات رســمية حتــدد كيفيــة مراقبــة وتقييــم وإعــداد تقاريــر عــن خدمــة املــورد 
و/ أو التزامــات التســليم. يشــمل ذلــك إجــراءات احلــل أو العقوبــات يف حالــة تســليم اخلدمــة غيــر املكتمــل 

أو غيــر املالئــم.

 2- هنــاك بعــض السياســات واإلجــراءات الرســمية، ولكنهــا ال تتنــاول جميــع األنشــطة املدرجــة يف 
النتيجــة 4.

ــر عــن خدمــة  ــم وإعــداد تقاري ــة وتقيي ــة مراقب  0- ال توجــد سياســات أو إجــراءات رســمية حتــدد كيفي
ــات التســليم.  ــورد و/ أو التزام امل

تتاح كافة العقود للعامة 46
مبا يف ذلك التعديالت 

بعد إرساء العطاءات.

ــاول مــن الباطــن  ــر املق ــل تغيي ــد اإلرســاء )مث ــالت بع ــك التعدي ــود للعامــة مبــا يف ذل ــة العق ــاح كاف 4- تت
أو تغييــر املالــك املســتفيد أو التكاليــف اإلضافيــة مثــل االســتعانة مبستشــار(، فضــاًل عــن إتاحــة عمليــة 
املراقبــة التــي مت مــن خاللهــا إرســاء العقــد األصلــي واإلشــراف علــى التغييــرات. وتتلقــى الهيئــات 

اإلشــرافية معلومــات عــن جــودة املنتــج وتســليم اخلدمــة، وتراقــب جــودة املنتــج وتســليم اخلدمــة.

3- ال تتــاح للعامــة دائمــاً تعديــالت العقــد بعــد اإلرســاء )مثــل تغييــر املقــاول مــن الباطــن أو تغييــر املالــك 
ــاً يف صيغــة منقحــة، فضــاًل  ــل االســتعانة مبستشــار(، وتكــون أحيان ــة مث املســتفيد أو التكاليــف اإلضافي
عــن عــدم إتاحــة عمليــة املراقبــة التــي مت مــن خاللهــا إرســاء العقــد األصلــي واإلشــراف علــى التغييــرات. 
وتتلقــى الهيئــات اإلشــرافية بعــض املعلومــات التــي قــد متنعهــم مــن مراقبــة جــودة املنتــج وتســليم اخلدمــة.

2- تتــاح تعديــالت العقــد بعــد اإلرســاء للعامــة يف معظــم األحيــان، ولكنهــا دائمــاً يف صــورة منقحــة. 
وتتلقــى الهيئــات اإلشــرافية معلومــات محــدودة قــد متكنهــم مــن مراقبــة جــودة املنتــج وتســليم اخلدمــة.

ــر والتعديــالت بالعقــد بعــد اإلرســاء. وتتلقــى  ــم إصــدار املعلومــات عــن حــاالت التقصي ــادراً مــا يت  1- ن
ــات محــدودة. ــات اإلشــرافية معلوم الهيئ

 0- ال توجد شفافية يف التزامات املتعاقدين املعنية بإعداد التقارير والتسليم. 
يصدر املسؤولون 47

بانتظام تقارير مراقبة 
االمتثال للعقود 

واإلجناز.

4- يصــدر املســؤولون بانتظــام تقاريــر مراقبــة االمتثــال للعقــود واإلجنــاز. ويتضمــن ذلــك تقييمــات أداء 
املورديــن واملقاولــني مــن الباطــن، وهــو مــا يتــم التحقــق منــه بصــورة منفصلــة. وإذا لــم يتــم إجنــاز العقــد 

علــى نحــو كاٍف، يتخــذ إجــراء مــا نتيجــة النتهــاك العقــد.

2- يجري املسؤولون بعض األنشطة املدرجة يف النتيجة 4، إال أنها ال تتم بشكل منتظم.

 0- ال تنفذ مكاتب املشتريات االلتزامات املعنية بإعداد التقارير والتسليم على اإلطالق. 

يتم اتخاذ إجراء جتاه 48
جميع انتهاكات العقد 

على نحو كاٍف. 

ــم التعامــل مــع املســائل  ــى نحــو كاٍف. إمــا أن يت ــاكات العقــد عل ــع انته ــم اتخــاذ إجــراء جتــاه جمي 4- يت
داخلّيــاً، أو يتــم رفعهــا لــإلدارة العليــا يف الــوزارة. وإذا لــم يتــم حلهــا، حتــال القضايــا ملزيــد مــن املراقبــة 
اخلارجيــة، علــى ســبيل املثــال إلــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وجلنــة الداخليــة واألمــن يف املجلــس 

التشــريعي.

 3- يتــم اتخــاذ إجــراء جتــاه معظــم انتهــاكات العقــد علــى نحــو كاٍف. إمــا أن يتــم التعامــل مــع املســائل 
داخلّيــاً، أو يتــم رفعهــا لــإلدارة العليــا يف الــوزارة. وإذا لــم يتــم حلهــا، حتــال القضايــا ملزيــد مــن املراقبــة 
اخلارجيــة، علــى ســبيل املثــال إلــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وجلنــة الداخليــة واألمــن يف املجلــس 

التشــريعي.

 2- يتــم اتخــاذ إجــراء جتــاه معظــم انتهــاكات العقــد علــى نحــو كاٍف. إمــا أن يتــم التعامــل مــع املســائل 
ــا، فإنهــا ال حتــال  ــد عــدم حــل القضاي ــوزارة. ومــع ذلــك، عن ــا يف ال ــم رفعهــا لــإلدارة العلي ــاً، أو يت داخلّي
بوجــه عــام ملزيــد مــن املراقبــة اخلارجيــة، علــى ســبيل املثــال إلــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وجلنــة 

ــس التشــريعي. ــة واألمــن يف املجل الداخلي

 1- يتم اتخاذ إجراء على نحو كاٍف جتاه عدد قليل من انتهاكات العقد.

 0- ال يتضح ما إذا كان هناك إجراء يتم اتخاذه جتاه انتهاكات العقد. 
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هناك آليات رسمية 49
تسمح للشركات بتقدمي 
شكاوى حول ما تشهده 
من ممارسات سيئة يف 

عملية الشراء.

ــات رســمية تســمح للشــركات بتقــدمي شــكاوى حــول مــا تشــهده مــن ممارســات ســيئة يف  ــاك آلي 4- هن
ــة لتقــدمي الشــكاوى. ــة الداخلي ــة التقاضــي واآللي ــك كاّلً مــن عملي ــة الشــراء. قــد يتضمــن ذل عملي

ــدمي  ــر الرســمية لتق ــوات االتصــال غي ــات رســمية، تســتخدم الشــركات قن ــة عــدم وجــود آلي 2- يف حال
ــة الشــراء. ــا تشــهده مــن ممارســات ســيئة يف عملي شــكاوى حــول م

ــة  ــا تشــهده مــن ممارســات ســيئة يف عملي ــدى الشــركات فرصــة لتقــدمي شــكاوى حــول م  0- ليســت ل
الشــراء. 

آليات شكاوى للشركات 50
تتسم بالفعالية 

واالستخدام املنتظم.

4- تتاح آليات شكاوى للشركات تتسم بالفعالية واألسعار املناسبة واالستخدام املنتظم.

2- قــد تتســم آليــات الشــكاوى املتاحــة للشــركات بعــدم الفعاليــة أو غــالء القيمــة، إال أنهــا تســتخدم أحيانــاً 
رغــم ذلك.

 0- آليات الشكاوى املتاحة للشركات باهظة القيمة وغير فعالة، ومن ثم نادراً ما تستخدم. 
التقدم بشكوى لدى 51

األجهزة األمنية يف 
الضفة الغربية يتم 

بدون خوف.  

يتــم احتســاب هــذا املؤشــر وفــق املعادلــة التاليــة: )نســبة الذيــن يوافقــون علــى أن تقــدمي الشــكاوى لــدى 
األجهــزة األمنيــة دون خــوف × 100( + )نســبة الذيــن يقولــون ال رأي/ ال أعــرف× 50( + )نســبة الذيــن ال 

يوافقــون علــى أن تقــدمي الشــكاوى لــدى األجهــزة األمنيــة دون خــوف ×0(.

العقوبات الواردة يف 52
القانون واضحة ملعاقبة 

مورد ما على وقائع 
فساد.

4- يوجــد تشــريع واضــح ومبــادئ توجيهيــة تنفيذيــة مــن مســؤولي املشــتريات مــن اســتبعاد الشــركات وكبار 
املســؤولني بالشــركات عنــد وجــود إدانــة أو دليــل موثــوق بــه علــى اجلرائــم املتعلقة بالرشــاوى والفســاد.

2- لــدى مســؤولي املشــتريات ســلطة محــدودة الســتبعاد الشــركات وكبــار املســؤولني بالشــركات عنــد 
ــة بالرشــاوى والفســاد. ــم املتعلق ــى اجلرائ ــول عل ــل معق ــة أو دلي وجــود إدان

 0- ال ميلــك مســؤولو املشــتريات أي ســلطة الســتبعاد الشــركات أو األفــراد املتورطــني يف جرائــم متعلقــة 
بالرشــاوى أو الفســاد.

يتم التحقيق يف حاالت 53
الفساد يف املشتريات 
أو محاكمة مرتكبها 

دون تأثير سياسي غير 
مبرر.

4- يتم التحقيق يف احلاالت أو محاكمة مرتكبها ودون تأثير سياسي غير مبرر.

3- يتــم التحقيــق يف احلــاالت أو محاكمــة مرتكبيهــا، ولكــن توجــد محاولــة للتأثيــر السياســي غيــر املبــرر 
والفعــال يف بعــض األحيــان يف عرقلــة محاكمــة مرتكبيهــا.

2- يتــم التحقيــق يف احلــاالت ولكــن ال تتــم محاكمــة مرتكبيهــا يف أغلــب األحيــان. وهنــاك تأثيــر واضــح 
غيــر مبــرر يف عمليــة اتخــاذ القــرار.

1- تتــم محاكمــة مرتكبــي احلــاالت بشــكل ظاهــري، أو عقــد جلســات اســتماع “صوريــة” ال يعاقــب فيهــا 
املتهمون.

0- هناك إخفاق كامل يف التحقيق أو احملاكمة، حتى عند وجود دليل واضح.
 التعيني وسلوك العاملني 

تخضع الترقيات 54
واالمتيازات يف األجهزة 

للقوانني واألنظمة 

يتــم احتســاب هــذا املؤشــر وفــق املعادلــة التاليــة: )نســبة الذيــن يقولــون إن الترقيــات واالمتيــازات تخضــع 
للقوانــني واألنظمــة × 100( + )نســبة الذيــن يقولــون ال رأي/ ال أعــرف× 50( + )نســبة الذيــن يقولــون إن 

الترقيــات واالمتيــازات ال تخضــع للقوانــني واألنظمــة ×0(.

يتيح قطاع األمن 55
املعلومات املعنية بعدد 

املوظفني املدنيني 
واألمنيني للعامة.

4- يتيــح قطــاع األمــن املعلومــات املعنيــة بعــدد املوظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة بشــكل ســنوي، مفصلــة 
حســب شــرائح الرتــب.

2- يتيح قطاع األمن معلومات للعامة مفصلة أو موجزة حول عدد املوظفني املدنيني واألمنيني.

0- ال تتاح للعامة معلومات حول عدد املوظفني املدنيني واألمنيني. 
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يواجه قطاع األمن 56
مشكلة املوظفني 
الوهميني خالل 

السنوات اخلمس 
املاضية.

4- لم تواجه السلطة األمنية مشكلة اجلنود الوهميني على مدار السنوات اخلمس املنصرمة.

0- شكلت مسألة اجلنود الوهميني مشكلة للسلطة األمنية خالل السنوات اخلمس املنصرمة. 

يتم نشر حجم الرواتب 57
للموظفني املدنيني 

واألمنيني للعامة.

4- يجــري نشــر معــدالت الرواتــب للموظفــني املدنيــني واألمنيــني يف املنشــورات اخلدميــة، مفصلــة حســب 
شــرائح الرتــب. وتتــاح معلومــات موجــزة للعامــة، علــى املوقــع اإللكترونــي للــوزارة علــى ســبيل املثــال.

3- يجــري نشــر معــدالت الرواتــب للموظفــني املدنيــني واألمنيــني يف املنشــورات اخلدميــة، مفصلــة حســب 
شــرائح الرتــب، إال أنــه ال تتــاح للعامــة أي معلومــات. 

2- ال يجري نشر معدالت الرواتب إال لفئة محددة من املوظفني املدنيني واألمنيني.

1- تتــاح معــدالت الرواتــب للموظفــني املدنيــني واألمنيــني بطريقــة غيــر مفصلــة وموجــزة أو غيــر موثوقــة 
فقــط.

0- ال تتاح أي معلومات حول معدالت الرواتب. 

يتم نشر حجم البدالت 58
اخلاصة للموظفني 
املدنيني واألمنيني 

للعامة.

4- يجــري نشــر البــدالت اخلاصــة بكافــة املوظفــني املدنيــني واألمنيــني للعامــة، ويشــمل ذلــك معيــار 
االحتســاب. ومنهجيــات  االســتحقاق 

2- يجــري نشــر البــدالت اخلاصــة بكافــة املوظفــني املدنيــني واألمنيــني، إال أن ذلــك ال يشــمل معيــار 
االســتحقاق ومنهجيــات االحتســاب.

 0- ال تتاح للعامة أي معلومات عن البدالت. 

يتلقى املوظفون رواتبهم 59
يف موعدها.

4- يتلقى املوظفون الرواتب يف موعدها.

3- يتأخر سداد الرواتب يف بعض األحيان، إال أنه يجري تصحيح األوضاع خالل بضعة أيام.

2- يتأخر سداد الرواتب يف بعض األحيان ملدة تتراوح بني 1-3 أشهر.

1- تسدد الرواتب متأخرة دائماً ملدة قد تصل إلى 3 أشهر.

0- يتأخر سداد الرواتب دائما ملدة قد تزيد على 3 أشهر.

نظام الدفع جيد 60
اإلعداد ومنتظم ومعلن.

4- يتسلم املوظفون الرواتب الصحيحة.

3- هنــاك حــاالت عرضيــة مــن تســليم رواتــب غيــر صحيحــة، إال أنــه يجــري تصحيــح األوضــاع خــالل 
ــام أو أســابيع. بضعــة أي

2- قد تخضع الرواتب األساسية يف بعض األحيان لتعديالت تقديرية.

 1- ال يكفل للموظفني تلقي الرواتب الصحيحة بسبب بعض املشكالت املنهجية يف نظام الدفع.

 0- تخضع الرواتب األساسية دورّياً لتعديالت تقديرية. 
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يتم نشر نظام الرواتب 61
والبدالت للعامة.

4- ينشــر نظــام الرواتــب والبــدالت للعامــة. ويشــمل ذلــك كافــة مــا يلــي، كحــد أدنــى: شــرائح الرواتــب 
لكافــة املناصــب، مفصلــة حســب األقدميــة. - تفاصيــل حــول كيفيــة احتســاب الرواتــب الفرديــة، مبــا يف 
ــار  ــا ومعي ــات املســموح به ــدالت واملصروف ــة الب ــة بكاف ــرك املنصــب. – قائم ــي/ ت ــت تول ــة وق ــك بداي ذل

ــق. ــة ومســؤوليات الوحــدة والتدقي ــة املنفصل ــود االســتحقاق. - املســؤوليات اإلداري وقي

ــر  ــني أو أكث ــن عــن اثن ــر معل ــب. غي ــة بنظــام الروات ــاك بعــض أوجــه القصــور يف الشــفافية املعني 2- هن
ممــا يلــي: - شــرائح الرواتــب لكافــة املناصــب، مفصلــة حســب األقدميــة. تفاصيــل حــول كيفيــة احتســاب 
الرواتــب الفرديــة، مبــا يف ذلــك بدايــة وقــت تولــي/ تــرك املنصــب. - قائمــة بكافــة البــدالت واملصروفــات 
املســموح بهــا ومعيــار وقيــود االســتحقاق. - املســؤوليات املنفصلــة لفريــق العمــل اإلداري وسلســلة وحــدة 

قيــادة الفــرد والتدقيــق الداخلــي.

 0- ال ينشر نظام الرواتب.

يشتمل نظام التعيني 62
للموظفني األمنيني على 

املستويني اإلداريني 
املتوسط والعلوي على 

معايير موضوعية 
للوظيفة فضاًل عن 

عمليات تقييم محددة 
املعايير.

4- يشــتمل نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي علــى معاييــر 
موضوعيــة للوظيفــة فضــاًل عــن عمليــات تقييــم محــددة املعاييــر. ومجالــس الترقيــات واضحــة وميثلهــا 
ممثلــون مــن فــروع أخــرى مــن األجهــزة األمنيــة، ويحضــر هــؤالء املمثلــون بشــكل منتظــم. ويتــم تضمــني 

اخلدمــة املدنيــة للرتــب الرفيعــة.

 3- ينطــوي نظــام التعيــني للموظفــني األمنيــني علــى املســتويني اإلداريــني املتوســط والعلــوي على توصيفات 
موضوعيــة للوظائــف وعمليــات تقييــم محــددة املعاييــر، إال أن هنــاك قــدراً بســيطاً مــن التدقيــق املســتقل 

فيمــا يخــص ترقيــة كبــار املوظفــني، فمثــاًل قــد ال يتوفــر لــدى مجالــس الترقيــات مالحظــون مســتقلون.

2- ال تنطــوي التعيينــات دائمــاً علــى معاييــر موضوعيــة للوظائــف وعمليــات تقييــم محــددة املعاييــر، فعلــى 
ســبيل املثــال: قــد تتســم القــرارات بعــدم وجــود مســوغات لهــا حســب املعاييــر املوضوعيــة، أو رمبــا تتضمــن 

مجالــس الترقيــات أعضــاء مــن سلســلة القيــادة، إال أن ذلــك ال يعــد أمــراً منتشــراً أو ممارســة شــائعة.

1- هنــاك عمليــات رســمية متبعــة، إال أنهــا تقــوض باســتغالل التأثيــر غيــر املشــروع أو اتبــاع ســلوك غيــر 
مناســب يف عمليــة الترقيــة. وال يتــم تضمــني اخلدمــة املدنيــة يف عمليــة التعيــني علــى اإلطــالق.

0- ال يوجد نظام ثابت لتعيني املوظفني األمنيني. 

تلتزم مؤسسات قطاع 63
األمن عالنية من 

خالل اخلطابات أو 
املقابالت اإلعالمية 

بتدابير مكافحة الفساد 
والنزاهة.

4- هنــاك التــزام واضــح بإجــراءات مكافحــة الفســاد والنزاهــة مــن قبــل قطــاع األمــن حســبما أعلــن 
مســؤولو قطــاع األمــن. ويظهــرون االلتــزام الداخلــي مــن خــالل اإلجــراءات االســتباقية ملكافحــة الفســاد 
ــاك  ــة. وهن ــار املوظفــني يف منشــورات اخلدم ــب كب ــن جان ــة بشــأن النزاهــة م ــالغ املنتظم ــات اإلب وعملي

ــذ نظــام النزاهــة. ــى تنفي ــل عل ــة ودلي ــاكات احلالي ــاول االنته ــي تتن اتســاق يف الرســائل الت

3- هنــاك التــزام واضــح بإجــراءات مكافحــة الفســاد والنزاهــة مــن قبــل مســؤولي قطــاع األمــن حســبما 
أعلنــوا. ويظهــر االلتــزام الداخلــي مــن خــالل اإلجــراءات االســتباقية ملكافحــة الفســاد وعمليــات اإلبــالغ 
العرضيــة حــول النزاهــة مــن جانــب كبــار املوظفــني يف منشــورات اخلدمــة. وقــد يكــون هنــاك بعــض 

ــار املســؤولني. التناقــض يف الرســائل بــني كب

2- هنــاك التــزام باتخــاذ تدابيــر مكافحــة الفســاد والنزاهــة مــن قبــل مؤسســات قطــاع األمــن وأعضــاء 
بارزيــن يف األجهــزة األمنيــة، ولكــن قــد ال يتــم اإلبــالغ عنهــا مباشــرة مــن قبــل املوظفــني. وهنــاك اســتعداد 

داخلــي لتنفيــذ العمليــات، علــى النحــو الــذي توضحــه عمليــات اإلبــالغ اإلســتراتيجية الداخليــة.

1- هنــاك التــزام ضعيــف للغايــة مــن جانــب وزيــر الداخليــة ورؤســاء أجهــزة األمــن، إال أنــه يجــوز للــوزارة 
نشــر بالغــات داخليــة ذات طبيعــة ظاهريــة لدعــم تدابيــر مكافحــة الفســاد والنزاهــة.

0- ال توجــد أيــة عمليــات إبــالغ داخليــة بشــأن االلتــزام بالنزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن قبــل مؤسســات 
قطــاع األمــن أو رئيــس األركان أو رؤســاء أركان القــوات املســلحة أو الــوزارة كمؤسســة. 
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توجد عقوبات محددة 64
يف القانون جلرائم 

الفساد. 

4- هنــاك مجموعــة مــن اجلرائــم احملــددة بوضــوح يف القانــون تنطبــق متامــاً علــى قطــاع األمــن. وتشــمل 
هــذه اجلرائــم )كحــد أدنــى( تقــدمي أي بنــد ذي قيمــة أو إعطــاءه أو احلصــول عليــه أو التماســه للتأثيــر 
علــى تصرفــات أي مســؤول أو شــخص آخــر مســؤول عــن أي واجــب عــام أو قانونــي. وتشــمل العقوبــات 

احملتملــة املالحقــة اجلنائيــة/ الســجن، والفصــل، فضــاًل عــن العقوبــات املاليــة الكبيــرة.

ــى  ــي تنطبــق بوضــوح عل ــم الت ــون بأنهمــا مــن صــور اجلرائ 3- تعــرف الرشــوة و/ أو الفســاد وفقــاً للقان
قطــاع األمــن، إال أن آليتــني أو أكثــر مــن اآلليــات التاليــة ال تتوفــر بخصــوص: تقــدمي الرشــوة أو منحهــا 
أو تلقيهــا أو التماســها. وتشــمل العقوبــات احملتملــة املالحقــة اجلنائيــة/ الســجن، والفصــل، فضــاًل عــن 

العقوبــات املاليــة الكبيــرة.

ــى  ــم التــي تنطبــق بوضــوح عل ــون بأنهمــا مــن صــور اجلرائ 2- تعــرف الرشــوة و/ أو الفســاد وفقــاً للقان
قطــاع األمــن، إال أن آليتــني أو أكثــر مــن اآلليــات التاليــة ال تتوفــر بخصــوص: تقــدمي الرشــوة أو منحهــا 
أو تلقيهــا أو التماســها. وينــص القانــون علــى هــذه العقوبــات، إال أن العقوبــة القصــوى تصــل إلــى الســجن 

ملــدة تقــل عــن عــام أو غرامــات زهيــدة ال تشــكل رادعــاً.

 1- ال تعــرف الرشــوة والفســاد وفقــاً للقانــون بأنهمــا مــن صــور اجلرائــم التــي تنطبــق علــى قطــاع األمــن، 
إال أن هنــاك آليــات قانونيــة أوســع نطاقــاً يتــم تطبيقهــا ملواجهــة هــذه األمــور )علــى ســبيل املثــال، القوانــني 

احملليــة املدعومــة مــن قبــل السياســات، أو اللوائــح، أو القوانــني األخــرى(.

 0- ال يوجــد تعريــف للجرائــم، وال يوجــد دليــل علــى وجــود آليــات رســمية أخــرى، أو أنــه ال يتــم تطبيــق 
القانــون علــى القطــاع األمنــي. 

هناك تشريعات تتعلق 65
بسياسة اإلبالغ عن 
املخالفات والفساد، 

وحصول من يقوم 
باإلبالغ يف القطاع 

األمني على احلماية 
الكافية ضد أية أعمال 

انتقامية. 

ــى املوظفــني األمنيــني  ــق بسياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات والفســاد وتطبــق عل ــاك تشــريعات تتعل 4- هن
واحلكوميــني. وهنــاك إشــارة واضحــة حلمايــة املبلغــني عــن املخالفــات، ويشــمل ذلــك: احلمايــة ضــد 
الكشــف عــن الهويــة واحلمايــة مــن التعــرض للقصــاص وإلغــاء عــبء اإلثبــات فيمــا يتعلــق بالتعــرض 
ــغ عــن املخالفــات يف رفــض  ــغ عــن املخالفــات، وحــق املبل لالنتقــام، والتنــازل عــن االلتــزام بالنســبة للمبل

املشــاركة يف أي أعمــال مخالفــة.

ــى املوظفــني األمنيــني  ــق عل ــق بسياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات والفســاد وتطب ــاك تشــريعات تتعل 3- هن
ــون  ــة املبلغــني عــن املخالفــات، ولكــن ال توجــد يف القان ــى حماي ــاك إشــارة واضحــة إل واحلكوميــني. وهن

ــة املدرجــة يف النتيجــة 4. ســوى بعــض إجــراءات احلماي

2- هنــاك تشــريعات تتعلــق بسياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات والفســاد ولكــن قــد ال تطبــق بصرامــة علــى 
املوظفــني األمنيــني واحلكوميــني. وهنــاك إشــارة واضحــة إلــى حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات، ولكــن ال 

توجــد يف القانــون ســوى بعــض إجــراءات احلمايــة املدرجــة يف النتيجــة 4.

1- هنــاك تشــريعات بشــأن سياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات والفســاد، إال أنهــا ضعيفــة فيمــا يتعلــق 
بإجــراءات حمايــة املبلغــني. وقــد ال توجــد إشــارة واضحــة فيمــا يتعلــق بحمايــة املبلغــني عــن املخالفــات أو 

ــة املدرجــة يف النتيجــة 4. ــل مــن إجــراءات احلماي ــى قلي ــون ينــص عل أن القان

0- ال توجــد أيــة تشــريعات لتســهيل اإلبــالغ عــن الفســاد أو حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات تطبــق علــى 
املوظفــني األمنيــني أو الرســميني. 
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يتم تشجيع اإلبالغ 66
عن املخالفات من 

خالل التدريب وتقدمي 
املعلومات والتوجيهات 

فيما يتعلق بعمليات 
اإلبالغ عن الفساد 

وإجراءات حماية 
املبلغني عن املخالفات.

ــات  ــات والتوجيه ــدمي املعلوم ــب وتق ــن خــالل التدري ــة م ــات بفاعلي ــالغ عــن املخالف ــم تشــجيع اإلب 4- يت
فيمــا يتعلــق بعمليــات اإلبــالغ عــن الفســاد وإجــراءات حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات. وهنــاك وحــدة 
مســتقلة لديهــا مــا يكفــي مــن املــوارد تتنــاول هــذه املزاعــم، كمــا تنتشــر حمــالت بشــأن سياســة اإلبــالغ عــن 

املخالفــات تشــمل املوظفــني بجميــع مســتوياتهم يف جميــع أنحــاء املؤسســة.

3- يتــم تشــجيع اإلبــالغ عــن املخالفــات مــن خــالل التدريــب وتقــدمي املعلومــات والتوجيهــات فيمــا يتعلــق 
بعمليــات اإلبــالغ عــن الفســاد وإجــراءات حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
احلمــالت الداخليــة التــي تدعــم سياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات تتســم بكونهــا عشــوائية وســطحية. وحتــى 

مــع ذلــك، فهنــاك وحــدة مســتقلة حتظــى مبــوارد كافيــة للتعامــل مــع االدعــاءات.

2- يتــم تشــجيع اإلبــالغ عــن املخالفــات مــن خــالل التدريــب وتقــدمي املعلومــات والتوجيهــات فيمــا يتعلــق 
بعمليــات اإلبــالغ عــن الفســاد وإجــراءات حمايــة املبلغــني عــن املخالفــات. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
احلمــالت الداخليــة التــي تدعــم سياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات تتســم بكونهــا عشــوائية وســطحية، فضــاًل 

عــن أن الوحــدة املعنيــة بالتعامــل مــع االدعــاءات تكــون محــدودة املــوارد أو غيــر مســتقلة.

1- حتظــى سياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات بتشــجيع ضئيــل. وعلــى الرغــم مــن توفــر املــواد اإلرشــادية، إال 
أن احلمــالت التدريبيــة والداخليــة التــي تدعــم سياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات تتســم بكونهــا عشــوائية 
وســطحية. وتكــون الوحــدة املعنيــة بالتعامــل مــع االدعــاءات إمــا فقيــرة املــوارد أو غيــر مســتقلة، علــى ســبيل 

املثــال، تكــون ملحقــة بــإدارة أخــرى ترفــع تقاريرهــا إلــى مؤسســات قطــاع األمــن.

0- ال تشــجع احلكومــة سياســة اإلبــالغ عــن املخالفــات. وال يتوافــر ســوى قليــل مــن املــواد اإلرشــادية أو 
اإلعالميــة )إن وجــدت،( كمــا ال توجــد حمــالت تدريبيــة أو إعالميــة. ورمبــا مت تخصيــص وحــدة للتعامــل 

مــع االدعــاءات، ولكنهــا ال تعمــل حتــى اآلن. 

توجد مدونة قواعد 67
السلوك.

4- توجــد مدونــة لقواعــد الســلوك كدليــل بســيط وســهل ومفهــوم جلميــع األفــراد األمنيــني، توضــح بشــكل 
ــح وأنشــطة مــا بعــد االنتهــاء مــن اخلدمــة. وهــي  ــا والضيافــة وتضــارب املصال شــامل الرشــاوى والهداي

توفــر كذلــك توجيهــات محــددة بشــأن كيفيــة الشــروع يف مواجهــة هــذه األحــداث.

3- توجــد مدونــة قواعــد ســلوك جلميــع األفــراد األمنيــني، تشــمل اجلوانــب املدرجــة يف النتيجــة 4، علــى 
الرغــم مــن أنهــا قــد ال تكــون شــاملة، ولكنهــا توفــر توجيهــات محــددة بشــأن كيفيــة الشــروع يف مواجهــة 

هــذه األحــداث.

 2- توجــد مدونــة قواعــد ســلوك، ولكــن التوجيهــات املدرجــة فيهــا غيــر كافيــة أو تفتقــر إلــى الوضــوح 
والدقــة.

 1- توجد مدونة قواعد سلوك ولكن محتواها غير معروف إلى حد كبير.

 0- ال توجد مدونة قواعد سلوك جلميع األفراد األمنيني. 

يتم تعميم مدونة قواعد 68
السلوك على أفراد 
األمن، وهي متاحة 

للعامة.

4- مدونــة قواعــد الســلوك متاحــة للعامــة وتــوزع بفعاليــة علــى جميــع األفــراد األمنيــني، ويتــم تضمــني 
ــة قواعــد الســلوك يف التدريــب التوجيهــي. ــه بشــأن مدون التوجي

3- تــوزع مدونــة قواعــد الســلوك بفعاليــة علــى جميــع األفــراد األمنيــني ولكنهــا ال تتــاح للجمهــور بســهولة. 
ويتــم تضمــني التوجيــه بشــأن مدونــة قواعــد الســلوك يف التدريــب التوجيهــي. 

2- قــد ال تتــاح مدونــة قواعــد الســلوك بســهولة جلميــع األفــراد األمنيــني، ولكــن تقــدم التوجيهــات مــن 
خــالل التدريــب.

1- قــد ال تتــاح مدونــة قواعــد الســلوك بســهولة جلميــع األفــراد األمنيــني، وال تقــدم توجيهــات مــن خــالل 
التدريــب.

 0- مدونة قواعد السلوك غير متاحة للعامة أو األفراد األمنيني. 
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يتم إجراء تدريب 69
على مكافحة الفساد 

للموظفني األمنيني 
واملدنيني يف األجهزة 

األمنية بشكل دوري

4- يتنــاول التدريــب علــى مكافحــة الفســاد العالقــة بــني الفســاد واملوضوعــات التاليــة: القيــم واملعاييــر 
التنظيميــة، وتأثيــر املؤسســة، والفعاليــة األمنيــة، وحتديــد أوجــه الفســاد واإلبــالغ عنهــا، باإلضافــة إلــى 

إدارة املخاطــر.

3- يتنــاول التدريــب علــى مكافحــة الفســاد العالقــة بــني الفســاد وبعــض مــن املوضوعــات التاليــة وليــس 
جميعهــا: القيــم واملعاييــر التنظيميــة، وتأثيــر املؤسســة، والفعاليــة األمنيــة، وحتديــد أوجــه الفســاد واإلبالغ 

عنهــا، باإلضافــة إلــى إدارة املخاطــر.

2- ال يتنــاول التدريــب علــى مكافحــة الفســاد ســوى القيــم واملعاييــر املؤسســية، وحتديــد أوجــه الفســاد 
واإلبــالغ عنهــا.

1- التدريب على مكافحة الفساد ظاهري بطبيعته وال يتناول أكثر من القيم أو املعايير.

 0- ليس هناك تدريب على مكافحة الفساد.

العاملون يف األجهزة 70
األمنية ميتنعون عن 

ممارسة الواسطة 
واحملسوبية.

ــة  ــون إن العاملــني باألجهــزة األمني ــن يقول ــة: )نســبة الذي ــة التالي ــم احتســاب هــذا املؤشــر وفــق املعادل يت
ميتنعون عن ممارســة الواســطة × 100( + )نســبة الذين يقولون ال رأي/ ال أعرف× 50( + )نســبة الذين 

يقولــون إن العاملــني باألجهــزة األمنيــة ال ميتنعــون عــن ممارســة الواســطة ×0(.

توجد سياسة لإلعالن 71
عن نتائج محاكمات 
موظفي قطاع األمن.

4- هناك سياسة رسمية ينتهجها قطاع األمن إلتاحة نتائج احملاكمات للعامة.

2- هناك سياسة غير رسمية ينتهجها قطاع األمن إلتاحة نتائج احملاكمات للعامة.

 0- ال ميتلك قطاع األمن سياسة إلتاحة نتائج احملاكمات للعامة. 
نتائج احملاكمات متاحة 72

للعامة.
ــوق  ــة ف ــات األمني ــة. وبالنســبة للمحاكم ــات للعام ــواردة باحملاكم ــج ال ــات والنتائ ــن االتهام ــاح كل م 4- تت
ــا  ــة ومكانه ــات تاريــخ التهم ــن تلــك املعلوم ــة. وتتضم ــة، فبالطبــع تتــم إتاحــة املعلومــات للعام رتبــة معين

ــات عــن جلســة االســتماع ــى معلوم ــة إل ــا، باإلضاف وتفاصيله

2- تتــاح نتائــج احملاكمــة للعامــة، ولكــن ال تتــم إتاحــة ســوى قليــل مــن املعلومــات املتعلقــة بالتهــم أو جلســة 
االســتماع، أو التفاصيــل األساســية األخــرى أو أنــه قــد يتــم منــع الوصــول إلــى ذلــك.

 0- ال تتاح معلومات عن احملاكمات للعامة. 
الرقابة اخلاصة لألجهزة االستخباراتية 73

توجد جلنة مستقلة 74
متخصصة للرقابة 

على سياسات األجهزة 
االستخباراتية وإدارتها 
وميزانياتها )برملانية أو 

حكومية(.

ــال(  ــى ســبيل املث ــوزراء عل ــس ال ــس أو رئي ــا الرئي ــة مســتقلة )يعينه ــة أو هيئ ــة برملاني ــني جلن ــم تعي 4- يت
ملراقبــة سياســات اجلهــاز االســتخباراتي وإدارتــه وميزانياتــه. وهــي تعمــل دون تأثيــر غيــر مبــرر مــن 

الســلطة التنفيذيــة أو األجهــزة األمنيــة. وتتطابــق مهمتهــا مــع صالحيــات الهيئــة ومواردهــا. 

ــال(  ــى ســبيل املث ــوزراء عل ــس ال ــس أو رئي ــا الرئي ــة مســتقلة )يعينه ــة أو هيئ ــة برملاني ــني جلن ــم تعي 2- يت
ملراقبــة سياســات اجلهــاز االســتخباراتي وإدارتــه وميزانياتــه. قــد تخضــع يف بعــض األحيــان لتأثيــر غيــر 
مبــرر مــن الســلطة التنفيذيــة أو األجهــزة األمنيــة أو ال تتطابــق مهمتهــا دومــاً مــع صالحيــات الهيئــة 

ومواردهــا.

ــه  ــاز االســتخباراتي وإدارت ــى سياســات اجله ــة عل ــرر يف الرقاب ــر مب ــر ومنتظــم غي ــر كبي ــاك تأثي 0- هن
وميزانياتــه. ومــن احملتمــل أن تفضــي مهمتهــا إلــى صالحيــات ومــوارد محــدودة لتنفيــذ الرقابــة.
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فعالية الرقابة على 75
نشاطات األجهزة 

االستخباراتية وإدارتها 
وميزانياتها.

ــرة كل  ــون م ــة وهــم يجتمع ــات املصنف ــى املعلوم ــة الوصــول إل ــة بإمكاني ــة الرقاب ــع شــاغلو وظيف 4- يتمت
شــهرين علــى األقــل ملراجعــة امليزانيــة والنفقــات، وشــؤون املوظفــني، وسياســات األجهــزة االســتخباراتية. 

وبالرغــم مــن انعقــاد االجتماعــات خلــف األبــواب املغلقــة، يتــم نشــر موجــز بالنتائــج.

3- يتمتــع شــاغلو وظيفــة الرقابــة بإمكانيــة الوصــول إلــى املعلومــات املصنفــة وهــم يجتمعــون مــرة كل 6 
أشــهر علــى األقــل ملراجعــة امليزانيــة والنفقــات، وشــؤون املوظفــني، وسياســات األجهــزة االســتخباراتية. 

وبالرغــم مــن انعقــاد االجتماعــات خلــف األبــواب املغلقــة، يتــم نشــر موجــز بالنتائــج.

2- يتمتــع شــاغلو وظيفــة الرقابــة بإمكانيــة الوصــول إلــى املعلومــات املصنفــة وهــم يجتمعــون مــرة كل 6 
أشــهر علــى األقــل ملراجعــة امليزانيــة والنفقــات، وشــؤون املوظفــني، وسياســات األجهــزة االســتخباراتية. 

ونــادراً مــا يتــم نشــر النتائــج.

 1- ال تتمتــع وظيفــة اإلشــراف بالوصــول املنتظــم إلــى املعلومــات املصنفــة. وقــد يجتمــع مســؤولو وظيفــة 
اإلشــراف مــرة كل 6 أشــهر علــى األكثــر.

 0- تؤثر وظيفة الرقابة تأثيراً طفيفاً على خدمات االستخبارات. 
يتحمل رئيس اجلهاز 76

األمني املسؤولية عن 
أي فشل يف عمل 

اجلهاز الذي يترأسه يف 
حال حصوله. 

يتــم احتســاب هــذا املؤشــر وفــق املعادلــة التاليــة: )نســبة الذيــن يعتقــدون بتحمــل رئيــس اجلهــاز األمنــي 
املســؤولية عــن أي فشــل يف عمــل اجلهــاز الــذي يترأســه يف حــال حصولــه × 100( + )نســبة الذيــن يقولــون 
ال رأي/ ال أعــرف× 50( + )نســبة الذيــن ال يعتقــدون بتحمــل رئيــس اجلهــاز األمنــي املســؤولية عــن أي 

فشــل يف عمــل اجلهــاز الــذي يترأســه يف حــال حصولــه ×0(

ال حتترم معايير 77
النزاهة يف التعيينات 
يف املناصب العليا يف 
خدمة االستخبارات 

وتطغى عليها احملاباة 
واحملسوبية. 

4- ال توجــد فرصــة حلــدوث تدخــل مــن أطــراف خارجيــة قــد يــؤدي إلــى التحيــز يف االختيــار أو تأثيــر 
غيــر مبــرر يف اختيــار املرشــحني.

2- فعلى سبيل املثال، قد تسبب النزاهة مشكلة بسبب الروابط مع احلزب احلاكم.

0- املناصب العليا يف خدمات االستخبارات هي يف املقام األول هدية من السلطة التنفيذية. 

يتم إجراء تدقيق يف 78
مدى مالءمة املرشحني 

من طرف جلنة خارجية 
“جلنة نزاهة احلكم 

على سبيل املثال”.

4- يتــم إجــراء حتقيــق كامــل يف مــدى مالءمــة املرشــحني مــن خــالل إجــراء تدقيــق بواســطة طــرف 
ــة علــى تصريــح أمنــي ولديهــا احلــق يف اســتدعاء الشــهود  خارجــي. ويشــمل ذلــك جلنــة توظيــف حاصل

وطلــب املعلومــات.

 2- التحقيــق يف مــدى مالءمــة املرشــحني أمــر فيــه نظــر، ألن عناصــر عمليــة التدقيــق قــد مت كشــفها أو 
ذات جــودة منخفضــة.

 0- يتــم إجــراء القليــل مــن التحقيقــات أو ال يتــم إجــراء أي حتقيقــات حــول مالءمــة األفــراد أو ســلوكهم 
الســابق. 

نسبة النفقات املكتومة 79
من املوازنة املخصصة 

لألجهزة االستخباراتية 
)جهاز املخابرات العامة 

وجهاز األمن الوقائي(.

4- تخصص نسبة واحد باملئة أو أقل من النفقات للبنود املكتومة.

3- خصص نسبة ثالث باملئة أو أقل، على أن تتجاوز نسبة واحد باملئة من النفقات للبنود املكتومة.

2- تخصص نسبة ثماٍن باملئة أو أقل، على أن تتجاوز نسبة ثالث باملئة من النفقات للبنود املكتومة.

 1- تخصص نسبة أكبر من ثماٍن باملئة من النفقات للبنود املكتومة.

 0- ال تعلن هذه النسبة للعامة، أو ال تعتبر املعلومات املنشورة موثوقاً بها.
يوجد نظام لتصنيف 80

املعلومات ينسجم مع 
القانون لضمان حماية 

املعلومات. 

4- تســتخدم احلكومــة نظامــاً لتصنيــف املعلومــات يف ظــل إطــار قانونــي واضــح لضمــان حمايــة املعلومــات 
بصــور كافية.

 2- تعكــف احلكومــة حالّيــاً علــى إعــداد نظــام لتصنيــف املعلومــات يف ظــل إطــار قانونــي لضمــان حمايــة 
املعلومات.

 0- ال يوجد إطار قانوني لتصنيف املعلومات لضمان احلماية الكافية للبيانات. 
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ملحق رقم )3(: نتائج مؤشرات مقياس النزاهة يف قطاع األمن يف فلسطني لعام 2020 
العالمةاملعلومات املطلوبةمصدر املعلومةاملؤشر

اإلرادة السياسية
تتيــح     1 تشــريعات  توجــد 

للمجلــس التشــريعي الرقابة 
املؤسســات  أعمــال  علــى 

األمنيــة.

القانــون األساســي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
انظــر املــواد )47، 56، 58/57( 

النظام الداخلي للمجلس التشــريعي الفلســطيني، 
انظــر املواد )57، 80-75(

الفلســطينية  األمــن  قــوى  يف  اخلدمــة  قانــون 
املادتــني  انظــر   ،2005 لســنة   )8( رقــم 

)10  ،7(

قانون املخابرات العامة رقم 7 لسنة 2005

والنظـــام  املعــدل  األساســي  القانـــون  مينــح 
الفلســـطيني  التشـــريعي  للمجلـــس  الداخلـــي 
التشـــريعي  للمجلـــس  متعـــددة  رقابيـــة  أدوات 
علـــى األجهــزة األمنيــة والعســـكرية الفلســـطينية، 
قـــدرة  علـــى  واضحـــة  نصـــوص  توجـــد  حيـــث 
املؤسســة التشـــريعية علـــى مســـاءلة ومراقبــــة 
ونــــص  املختلفــة،  وأجهزتهــــا  احلكومــة  عمــــل 
بشــــكل  األمــن«  قــــوى  يف  »اخلدمــة  قانــــون 
واضــــح علــــى تبعيــة قــوى األمن الداخلـي لوزيـر 
ــر  ــوى األمــن الوطنـــي لوزيـ ــة قـ ــة، وتبعيـ الداخليـ
للثقـــة  يخضعـــان  والوزيـــران  الوطنـــي،  األمــن 
والرقابـــة مـــن املجلــس خضوعهمــــا بالرقابــــة 
للمســــتوى التشــــريعي، وخضــــوع هــــذه األجهــزة 
منصــــب  هــــو  الــــذي  الوزيــــر  مســؤولية 
خضوعهمــا بالرقابــة  سياســــي يعنــــي قانونــــاً 

السياســي. للمســتوى 

100

املجلــس 2 رقابــة  فعاليــة 
األجهــزة  علــى  التشــريعي 

 . ألمنيــة ا

رقــم  طلــب  العليــا  الدســتورية  احملكمــة  قــرار 
)10( لســنة )3( قضائيــة احملكمــة الدســتورية 
العليــا »تفســير” الصــادر يف 2018/12/12.

واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف  انظــر: 
األجهــزة  أداء  علــى  الرقابــة  فاعليــة  “أمــان”، 
غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  األمنيــة 

10 ص   ،2018

مبوجــب  التشــريعي  املجلــس  حــل  مت 
بتاريــخ  العليــا  الدســتورية  احملكمــة  قــرار 
معطــل  املجلــس  أن  كمــا   ،2018/12/12
االنقســام  إثــر   2007 عــام  منتصــف  منــذ 

  . لفلســطيني ا

بعـــد تعطـــل املجلــس التشـــريعي وجلانــه املختلفة، 
الكتـــل  )هيئـــة  العمـــل  مجموعـــات  شـــكلت 
العمـــل  مجموعـــة  بينهـــا  ومـــن  البرملانيــة(، 
آخــر  وكان  احمللــي،  واحلكــم  باألمــن  اخلاصــة 
عمــل لهــا تشــكيل جلنــة لتقصـــي احلقائــق حــــول 
األحــداث األمنيــة يف نابلــــس وخاصــــة مقتــــل 

.2016 آب  يف  حــالوة  أحمــــد  املواطــن 

0

الســلطة التشــريعية مستقلة 3
لتدخــالت  تخضــع  وال 
يف  نفــوذ  مراكــز  أيــة 
أو  التنفيذيــة  الســلطة 

األمــن. قطــاع 

ــة يف رأي خبير برملاني ــه املختلف ــريعي وجلان ــس التشـ ــل املجل تعطـ
الفلســطيني،  االنقســام  إثــر   2007 العــام 
وبقــي املجلــس رهينــة اخلالفــات بــني حركتــي 
فتــح )التــي تســيطر علــى الســلطة يف الضفــة 
الغربيــة( وحمــاس )التــي تهيمــن علــى الســلطة 

غــزة(.  قطــاع  يف 

0

برملانيــة 4 جلنــة  توجــد 
الرقابــة  يف  مختصــة 
األمنيــة  األجهــزة  علــى 
الناظــم  للتشــريع  وفقــاً 
التشــريعي. املجلــس  لعمــل 

النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي الفلســطيني 
)املادتــان 48 و57(

للمــادة  األولــى  الفقــرة  مــن  )ح(  البنــد  ينــص 
48 مــن النظــام الداخلــي علــى تشــكيل جلنــة 
تتمتــع  وهــي  واألمــن(  )الداخليــة  الداخليــة 
بصالحيــات واســعة، فهــي وفقــاً ألحــكام املــادة 
57 مــن النظــام الداخلــي لهــا “للجــان مــن خــالل 
مســؤول  أو  وزيــر  أي  مــن  تطلــب  أن  رؤســائها 
معلومــات  الوطنيــة  الســلطة  مؤسســات  يف 
املطروحــة  باملوضوعــات  تتعلــق  إيضاحــات  أو 

عليهــا أو التــي تدخــل ضمــن اختصاصهــا”.

100



97مقياس النزاهة يف قطاع األمن الفلسطيني

العالمةاملعلومات املطلوبةمصدر املعلومةاملؤشر

علــى 5 جديــة  رقابــة  توجــد 
األمنيــة  األجهــزة  أداء 
الغربيــة  الضفــة  يف 
الرقابــة  مؤسســات  مــن 
فلســطني. يف  الرســمية 

واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف  انظــر 
رضــا  مــدى  حــول  رأي  اســتطالع  »أمــان«، 
املواطنــني عــن إدارة املؤسســات األمنيــة مبــا يتعلــق 
ــة  بالنزاهــة والشــفافية واملســاءلة “الضفــة الغربي

وقطــاع غــزة”، شــباط 2020

لالســتطالع، يــرى %57 مــن اجلمهــور  وفقــاً 
فاعليــة  ذات  رقابــة  هنــاك  أن  الفلســطيني 
وتقــول  الفلســطينية،  األمنيــة  األجهــزة  علــى 
نســبة %15.1 إنهــم ال يعرفــون، فيمــا تقــول 
نســبة %28 إنــه ال توجــد رقابــة فاعلــة علــى 

أجهــزة األمــن.

)0 ×0.28 +50×0.15 + 100×0.57(

65

املجلــس 6 تزويــد  يتــم 
التشــريعي بتقاريــر تدقيــق 
علــى  الســنوية  احلســابات 

األمنيــة.  األجهــزة 

العــام رأي خبير برملاني منــذ  عملّيــاً  معطــل  التشــريعي  املجلــس 
.2007

0

املجلــس التشــريعي يســائل 7
واألمــن  الداخليــة  وزيــر 
يف  ورد  عمــا  الوطنــي 
الرقابــة  ديــوان  تقاريــر 

واإلداريــة.  املاليــة 

العــام رأي خبير برملاني منــذ  عملّيــاً  معطــل  التشــريعي  املجلــس 
.2007

0

السياســة 8 مناقشــة  تتــم 
اإلســتراتيجية  أو  األمنيــة 
املجلــس  قبــل  مــن  األمنيــة 

لتشــريعي. ا

العــام رأي خبير برملاني منــذ  عملّيــاً  معطــل  التشــريعي  املجلــس 
.2007

0

التــي 9 القضايــا  تشــمل 
تخضــع للنقــاش يف املجلــس 
التهديــدات  التشــريعي: 
تواجــه  التــي  األمنيــة 
وقــرارات  البلــد، 
ومســتوى  الشــراء 
قطــاع  علــى  اإلنفــاق 
األفــراد  وعــدد  األمــن، 
واســتخدام  وامليزانيــة، 
لقطــاع  العملياتيــة  القــدرة 

األمــن.

العــام رأي خبير برملاني منــذ  عملّيــاً  معطــل  التشــريعي  املجلــس 
.2007

0

علــى 10 املواطنــني  إطــالع 
خطــة  أو  إســتراتيجية 
األمنيــة. األجهــزة  عمــل 

واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف  انظــر 
رضــا  مــدى  حــول  رأي  اســتطالع  »أمــان«، 
املواطنــني عــن إدارة املؤسســات األمنيــة مبــا يتعلــق 
ــة  بالنزاهــة والشــفافية واملســاءلة “الضفــة الغربي

وقطــاع غــزة”، شــباط 2018

مت اعتمــاد نتائــج اســتطالع الــرأي العــام 2018 
عــام  اســتطالع  يف  املؤشــر  هــذا  تضمــني  لعــدم 

2020

املبحوثــني  مــن   17% أن  النتائــج  أظهــرت 
أو  إســتراتيجية  علــى  اطلعــوا  أو  ســمعوا 
األمنيــة  األجهــزة  مــن  جهــاز  كل  عمــل  خطــة 
قــال  بينمــا  غــزة.  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف 
%76 إنهــم لــم يســمعوا أو يطلعــوا عليهــا. فيمــا 

قــال %7 إنهــم ال يعلمــون.

 ×0.67  +50  ×0.07  +100   ×0.17(
.)0
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الوصــول 11 حــق  ضمــان 
للوثائــق واملعلومــات احملدثــة 
حــول سياســة قطــاع األمــن 
األمنيــة. اإلســتراتيجية  أو 

انظــر موقــع وزارة الداخلية، اخلطة اإلســتراتيجية 
ــوى األمــن )2022-2017( لق

/https://www.moi.pna.ps/home

األمــن  لقــوى  اإلســتراتيجية  اخلطــة  نشــر  مت 
)2017-2022( علــى موقــع وزارة الداخليــة 
لكــن لــم يتــم عرضهــا علــى املوقــع للنقــاش قبــل 
نقاشــها  ليتســنى  احلكومــة  قبــل  مــن  إقرارهــا 

واملراقبــة عليهــا مــن قبــل العامــة.

75

توجــد أدلــة علــى ممارســة 12
األمــن  قطــاع  مؤسســات 
منظمــات  جتــاه  االنفتــاح 

املدنــي. املجتمــع 

االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة “أمــان”، 
“واقــع  عشــر  الثانــي  الســنوي  التقريــر 
7 ص   ،”2019 الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة 

إلــى  أمــان  الئتــالف  الســنوي  التقريــر  يشــير 
علــى  واالنفتــاح  التعــاون  مجــال  يف  حتســن 
مؤسســات املجتمــع املدنــي مــن قبــل مســؤولي 
األجهــزة  مــن  عــدد  ومســؤولي  الداخليــة  وزارة 

األمنيــة.

50
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املجتمــع 13 مؤسســات 
األبحــاث  ومراكــز  املدنــي 
النزاهــة  قضايــا  تناقــش 
يف  والفســاد  والشــفافية 

األمــن.  قطــاع 

مركــز  مديــر  رحــال  عمــر  الدكتــور  مــع  مقابلــة 
إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة “شــمس” 

.2020/10/15 بتاريــخ 

عــام  نقــاش  هنــاك  احلكومــة،  نطــاق  خــارج 
وقــادة  والصحفيــني  األكادمييــني  بــني  موســمي 
ــا  ــي حــول قضاي ــر ومنظمــات املجتمــع املدن الفك
قطــاع األمــن. ومــع ذلــك، فعنــد إجــراء نقــاش، 
القصــوى  األولويــة  ذات  القضايــا  يتنــاول  فإنــه 

ومعمقــة. مكثفــة  بصــورة 

50

سياســة 14 الدولــة  تتبــع 
صريحــة  الفســاد  ملكافحــة 
يف  فعــال  بشــكل  ومطبقــة 

األمــن. قطــاع 

مكافحــة  لهيئــة  اإللكترونــي  املوقــع  انظــر 
ص   ،2019 لعــام  الســنوي  التقريــر  الفســاد، 

57

https://www.pacc.ps/library/
viewbook/10356

رأي خبير

مبتابعــة  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  تقــوم 
الفســاد،  ملكافحــة  الوطنيــة  اإلســتراتيجية 
ــع  ــد جــرى التوقي ــن، وق وهــي تشــمل قطــاع األم
مكافحــة  هيئــة  بــني  تفاهــم  مذكــرات  علــى 
الفســاد وعــدد مــن املؤسســات األمنيــة يف العــام 
املخابــرات  جهــاز   )1( وهــي:   ،2019
العســكرية  االســتخبارات  جهــاز   )2( العامــة 
مــن  العديــد  جانــب  إلــى  املدنــي،  الدفــاع   )3(

الســابقة.  الســنوات  يف  االتفاقيــات 

لكن من غير الواضح مدى فعالية انطباقها.

50

مكافحــة 15 سياســة  تنعكــس 
عمــل  خطــة  يف  الفســاد 
ويتقــدم  األمــن  قطــاع 
للجــدول  وفقــاً  التنفيــذ 

احملــدد. الزمنــي 

األمــن  لقــوى  اإلســتراتيجية  اخلطــة  انظــر: 
https://www.moi.  )2022-2017(

/pna.ps/home

لــم يتضــح يف اخلطــة اإلســتراتيجية لقــوى األمــن 
للخطــة  انعكاســاً  هنــاك  أن   )2022-2017(
هنــاك  لكــن  الفســاد.  ملكافحــة  اإلســتراتيجية 
خطــوات تتعلــق باحلوكمــة لتعزيــز النزاهــة يف 

قطــاع األمــن. 

25

ووحــدات 16 لدوائــر  تتوفــر 
املاليــة  املــوارد  االمتثــال 

الالزمــة. والبشــرية 

مقابلــة مــع العميــد حابــس الشــروف مديــر . 1
إدارة التدريــب والتخطيــط يف املخابــرات 

2020/9/15 بتاريــخ  العامــة 

مديــر . 2 زيــادة  مأمــون  املقــدم  مــع  مقابلــة 
وحــدة التخطيــط اإلســتراتيجي األمنــي يف 
2020/9/20 بتاريــخ  الداخليــة  وزارة 

مــن . 3 الســويطي  إيــاد  الرائــد  مــع  مقابلــة 
الدائــرة القانونيــة يف جهــاز األمــن الوقائــي 

2020/9/20 بتاريــخ 

واملســاءلة . 4 النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف 
أداء  علــى  الرقابــة  فاعليــة  “أمــان”، 
الغربيــة  الضفــة  يف  األمنيــة  األجهــزة 

16-15 ص   ،2018 غــزة،  وقطــاع 

الفلســطينية،  األمــن  أجهــزة  مــن  جهــاز  كل  يف 
املســمى  ويختلــف  لالمتثــال،  دائــرة  توجــد 
يســمى  الشــرطة  ففــي  آخــر،  إلــى  جهــاز  مــن 
املفتــش العــام للشــرطة، ويف جهــاز املخابــرات 
الوقائــي  األمــن  جهــاز  ويف  العــام،  املراقــب 
اإلدارة العامــة للرقابــة، ويف األمــن الوطنــي دائــرة 
يف  يدخــل  اإلدارات  هــذه  والتفتيــش،  الرقابــة 
ــم  ــا النظــر يف أداء املوظفــني وامتثاله صالحياته
نقــص  مــن  الدوائــر  هــذه  وتعانــي  للقانــون. 
طواقــم العاملــني ونقــص يف اخلبــرات يف مجــال 
العمــل الرقابــي ونقــص يف اإلمكانيــات يف بعــض 

ــا.  منه

50

ووحــدات 17 دوائــر  تتمتــع 
باالســتقاللية. االمتثــال 

مديــر . 1 زيــادة  مأمــون  املقــدم  مــع  مقابلــة 
وحــدة التخطيــط اإلســتراتيجي األمنــي يف 
2020/9/20 بتاريــخ  الداخليــة  وزارة 

واملســاءلة . 2 النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف 
أداء  علــى  الرقابــة  فاعليــة  “أمــان”، 
الغربيــة  الضفــة  يف  األمنيــة  األجهــزة 

  .16-15 ص   ،2018 غــزة،  وقطــاع 

هــي  باالمتثــال  املتعلقــة  والوحــدات  الدوائــر 
قطــاع  ملؤسســات  القيــادي  التسلســل  ضمــن 
األمــن التــي تشــرف عليهــا، وهــي ضمــن الهيكليــة 
اإلداريــة املقــرة لهــذه األجهــزة ويصعــب حلهــا. 
لكنهــا ال تقــدم تقاريرهــا مباشــرة إلــى أحــد كبــار 
أعضــاء قطــاع األمــن )مثــل القائــد العــام/ وزيــر 

الداخليــة(.

50

وحــدات 18 فعاليــة  مــدى 
االمتثــال يف قطــاع األمــن.

مديــر . 1 زيــادة  مأمــون  املقــدم  مــع  مقابلــة 
وحــدة التخطيــط اإلســتراتيجي األمنــي يف 
.2020/9/20 بتاريــخ  الداخليــة  وزارة 

واملســاءلة . 2 النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف 
أداء  علــى  الرقابــة  فاعليــة  »أمــان«، 
الغربيــة  الضفــة  يف  األمنيــة  األجهــزة 
  .16-15 ص  ص   ،2018 غــزة،  وقطــاع 

مخاطــر  الوحــدات  داخــل  املوظفــون  يــدرك 
الفســاد علــى مؤسســاتهم، وهــم قــادرون علــى 
مســتقل.  بشــكل  املخاطــر  بعــض  مــع  التعامــل 
أو  اإلدارات  قــدرة  ضمــان  ميكنهــم  ال  ولكــن 
املخاطــر  مــع  التعامــل  يف  األخــرى  الوحــدات 

كاٍف. بشــكل 

75
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ــق بوجــود إرادة 19 ــور يث اجلمه
قطــاع  ملســؤولي  جــادة 
الفســاد.  مبحاربــة  األمــن 

واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف  انظــر 
رضــا  مــدى  حــول  رأي  اســتطالع  »أمــان«، 
املواطنــني عــن إدارة املؤسســات األمنيــة مبــا يتعلــق 
ــة  بالنزاهــة والشــفافية واملســاءلة “الضفــة الغربي

وقطــاع غــزة”، شــباط 2020

يــرى 72 % مــن اجلمهــور الفلســطيني أنــه تتــم 
يف  أمنــي  جهــاز  أي  يف  منتســب  أي  محاســبة 
الضفــة إذا ارتكــب جرميــة فســاد، وأشــار 28 
 6 قــال  فيمــا  احملاســبة،  تتــم  ال  أنــه  إلــى   %

% إنهــم ال يعرفــون.

)0 ×28 +50 ×0.06 +100 ×0.72(

75

تتــم مراجعة بيئــة التحديات 20
التــي تتيــح الفســاد يف قطــاع 

األمن.

األمــن  لقــوى  اإلســتراتيجية  اخلطــة  انظــر: 
https://www.moi.  )2022-2017(

/pna.ps/home

لــم يتــم إجــراء تقييــم محــدد للدفــاع عــن مخاطــر 
الســنتني  خــالل  فيــه  املشــاركة  أو  الفســاد 
اخلطــة  ضمــن  أو  منفصــل  بشــكل  الســابقتني 
اإلســتراتيجية لقطــاع األمــن )2022-2017(.

0

التقييمــات 21 إجــراء  يتــم 
بشــكل  الفســاد  ملخاطــر 

دوري.

االتفاقيــات املوقعــة بــني هيئــة مكافحــة الفســاد 
واملؤسســات األمنيــة ال تتنــاول مخاطــر الفســاد، 
ــة باســتثناء  ــات التدريــب والتوعي ــاول عملي ــل تتن ب
الفســاد  مكافحــة  هيئــة  بــني  املوقعــة  االتفاقيــة 
مخاطــر  تناولــت  التــي  والتنظيــم  اإلدارة  وهيئــة 

الفســاد

http://www.pacc.ps/Library/   
  ViewBook/139

تقييمــات  إلجــراء  منتظــم  جــدول  يوجــد  ال 
األمنيــة.  املؤسســة  يف  الفســاد  مخاطــر 
توقيعهــا  جــرى  التــي  التفاهــم  ملذكــرة  ووفقــاً 
هيئــة  قبــل  مــن  الفاســد  مكافحــة  هيئــة  مــع 
مت  فقــد  يف 2018/3/18،  والتنظيــم  اإلدارة 
االتفــاق علــى إجــراء دراســة ملخاطــر الفســاد يف 
قطاعــات ومجــاالت يف قطــاع األمــن لكــن لــم 

يتــم تنفيذهــا.

0

مــن 22 االســتفادة  تتــم 
النزاهــة  تقييــم  نتائــج 
اجلديــدة  السياســات  يف 

. لتخطيــط ا و

مقابلــة مــع العقيــد ركــن/ إحســان حمايــل– مديــر 
دائــرة التدريــب والتطويــر واملــوارد البشــرية يف 
مكتــب املســاعد األمنــي لوزيــر الداخليــة بتاريــخ 

2020/9/28

قــام فريــق عمــل مشــروع تدريــب “تعزيــز النزاهــة 
الفلســطيني”  األمنــي  القطــاع  يف  والشــفافية 
علــى  باالطــالع  الداخليــة  وزارة  يف  العامــل 
األمنــي  القطــاع  يف  الفســاد  مخاطــر  تقريــر 
النزاهــة  منظمــة  عــن  الصــادر  الفلســطيني 
ومت   ،2019 للعــام  البريطانيــة  والشــفافية 
األمنيــة  املؤسســة  علــى  التقريــر  توزيــع 
الفلســطينية بهــدف دراســته واالســتفادة منــه يف 
تعزيــز وحتصــني منظومــة النزاهــة والشــفافية 
يف القطــاع األمنــي الفلســطيني خــالل الســنوات 
الدوليــة  املعاييــر  مــع  يتوافــق  مبــا  القادمــة 

والوطنيــة.
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موازنة قطاع األمن 
واضحــة 23 عمليــة  توجــد 

للموازنــة،  تخطيــط  لــدورة 
لتخطيــط  دوائــر  وتوجــد 

مســتقلة. املوازنــة 

قانــون رقــم )7( لســنة 1998م بشــأن تنظيــم 
املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة

تخضـــع موازنـــة األجهــزة األمنيــة إلــى اإلجــراءات 
يف  املوازنــة  إعـــداد  حيـــث  مـــن  نفســـها 
ــد اإلدارة  ــطينية، وتُعــ ــات الســلطة الفلسـ مؤسسـ
الســــنوية  املوازنــة  املركزيــة  العســــكرية  املاليــة 
ــة  ــوم اإلدارة املالي ــث تقـ ــة، حيـ ــة األمني للمؤسســ
ــة،  ــة املختلف ــزة واإلدارات األمني ــة األجه مبخاطب
واالحتياجــات  واملشــاريع  بالبيانـــات  لتزويدهـــا 
مـــن  البيانـــات  جتميــع  وبعـــد  املختلفــة. 
األجهــزة، تعـــد املوازنــة العامـــة وترفـــع لـــوزارة 
املاليــة، وهـــي موازنـــة جتميعيــة، تشـــمل بنودهـــا 
ــى  ــة، دون اإلشــارة إل ــف املؤسســة األمني مصاريـ
األجهــزة واإلدارات املختلفــة، وتقـــوم وزارة املاليــة 
مبناقشتها ومراجعتهـــا أحيانـــاً مـع اإلدارة املالية. 

وتسـتثنى مـن هـذا موازنـة جهـاز املخابرات التـي 
يتولـــى رئيـــس اجلهــاز إعدادهـــا ويعرضهـــا علـــى 
تخضــع  وهــي  عليهـــا.  للمصادقـــة  الرئيـــس 
لعــام  والشــؤون املاليــة  تنظيــم املوازنــة  لقانــون 

 .1997
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قطــاع 24 ميزانيــة  تتضمــن 
شــاملة  معلومــات  األمــن 
النفقــات  عــن  ومفصلــة 

للوظائــف. وفقــاً 

http://www.pmof.ps/pmof/
documents/budget/2020/bud-

getBook2020.pdf

لــم يتطــرق قانــون املوازنــة العامــة لعــام 2020 
األمــن.  قطــاع  موازنــة  عــن  معلومــات  ألي 
وباالطــالع   2019 موازنــة  تنشــر  لــم  كمــا 
فــإن   ،2020 لعــام  الشــهرية  املاليــة  علــى 
هنــاك دمجــاً ملصروفــات املؤسســة األمنيــة مــع 

الداخليــة. وزارة 

0

التشــريعي 25 املجلــس  يتلقــى 
مبيزانيــة  دقيقــاً  مقترحــاً 
وفقــاً  األمــن  قطــاع 
املوازنــة  تنظيــم  لقانــون 
لعــام  املاليــة  والشــؤون 

.1 9 9 7

العــام رأي خبير  منــذ  عملّيــاً  معطــل  التشــريعي  املجلــس 
.2007

0

لــدى جلنــة الداخليــة واألمن 26
التشــريعي  املجلــس  يف 
يف  التدخــل  صالحيــات 
ومراجعــة  املخصصــات 

لنفقــات. ا

العــام رأي خبير  منــذ  عملّيــاً  معطــل  التشــريعي  املجلــس 
.2007

0

األمــن 27 قطــاع  موازنــة 
ومفصلــة  للجمهــور  متاحــة 
إقرارهــا. قبــل  وواضحــة 

0لم ينشر قانون املوازنة للعام 2020.رأي خبير 

يتــم الكشــف عــن األغلبيــة 28
قطــاع  مليزانيــة  العظمــى 
بالكامــل  املعتمــدة  األمــن 
لإلعــالم واجلهــات الفاعلــة 

يف املجتمــع املدنــي.

0لم ينشر قانون املوازنة للعام 2020.رأي خبير 

التــي 29 املعلومــات  تتوفــر 
يطلبهــا املواطنــون ووســائل 
املدنــي  واملجتمــع  اإلعــالم 
عــن ميزانيــة قطــاع األمــن 

املناســب. الوقــت  يف 

مركــز  مديــر  رحــال  عمــر  الدكتــور  مــع  مقابلــة 
إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة “شــمس” 

2020/10/15 بتاريــخ 

ووســائل  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  تواجــه 
معلومــات  علــى  احلصــول  يف  صعوبــة  اإلعــالم 
تتعلــق مبوازنــة قطــاع األمــن ووســائل اإلعــالم 
علــى  احلصــول  حــق  قانــون  غيــاب  ظــل  يف 
قبــل  مــن  التعــاون  يتفــاوت  كمــا  املعلومــات. 
األجهــزة األمنيــة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي 

العامــة.  القضايــا  يف 

25

رقابــة 30 وحــدة  توجــد 
داخليــة “املاليــة الداخليــة” 
باخلبــرة  وتتمتــع  فعالــة 
واالســتقاللية يف وظائفهــا. 

وحــدة  مديــر  زيــادة  مأمــون  املقــدم  مــع  مقابلــة 
وزارة  يف  األمنــي  اإلســتراتيجي  التخطيــط 

2020/9/20 بتاريــخ  الداخليــة 

ــة مــن  ــى املؤسســة األمني ــة عل ــة املالي ــم الرقاب تت
خــالل مجموعــة إجــراءات للتدقيــق علــى بنــود 
الصــرف املختلفــة، والتأكــد مــن حســن وســالمة 
اســتخدام األمــوال العامــة لألغــراض املخصصــة 
لهــا. وقــد جــرى يف الســنوات األخيــرة تطويــر 
املالــي  والتدقيــق  املاليــة  اإلجــراءات  دليــل 
الداخليــة  وزارة  قبــل  مــن  األمــن  قطــاع  يف 
الفلســطينية. وهــذه اإلدارة تابعــة لوزيــر املاليــة 

املاليــة. وزيــر  إلــى  تقريرهــا  وتقــدم 

75
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يقــوم ديــوان الرقابــة املاليــة 31
إنفــاق  بتدقيــق  واإلداريــة 
بانتظــام،  األمــن  قطــاع 
لقطــاع  األداء  وتقييــم 

األمــن.

قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية 

https://www.saacb.ps/Laws/
saacbArabicVers.pdf

ديــوان  قانــون  مــن   31 املــادة  ألحــكام  وفقــاً 
األجهــزة  تخضــع  واإلداريــة،  املاليــة  الراقــة 
الديــوان  ويضطلــع  الديــوان،  لرقابــة  األمنيــة 
مبهمــة مراجعــة قطــاع األمــن، ويقــوم بانتظــام 
بتدقيــق إنفــاق قطــاع األمــن يف عمليــة رســمية 
التدقيــق  عمليــات  كل  إجــراء  ويتــم  عميقــة. 
قطــاع  إلنفــاق  األداء  تدقيــق  وعمليــات  املالــي 

األمــن.

لكــن ال تخضــع موازنــة جهــاز املخابــرات لعمليــة 
هــذه. التدقيــق 

العامــة  املخابــرات  لــدى  أن  مــن  الرغــم  علــى 
مراقبــاً مالّيــاً يتــم تعيينــه مــن قبــل رئيــس الدولــة 
ــات حســب النظــام  ــم تســديد الســلف والنفق ويت

يف وزارة املاليــة.

75

التدقيــق 32 نتائــج  نشــر  يتــم 
علــى األجهــزة األمنيــة مــن 
قبــل ديــوان الرقابــة املاليــة 

ــة. واإلداري

1. مقابلــة مــع الســيد ســامر أبــو قــرع، ديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة- اإلدارة العامــة للرقابــة 

2020/7/22 واألمــن،  احلكــم  علــى 

الرقابــة  لديــوان  اإللكترونــي  املوقــع  انظــر   .2
املاليــة واإلداريــة

التقرير السنوي للديوان 2018، ص 93-86 

https://www.saacb.ps/BruRpts/
RPT2018.pdf

الرقابــة  لديــوان  اإللكترونــي  املوقــع  انظــر   .3
املاليــة واإلداريــة

التقرير السنوي للديوان 2017، ص 45-43

قــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف العــام 
يف  والقــروض  الســلف  علــى  بالرقابــة   2019
اإلدارة املاليــة العســكرية وأعمــال جهــاز االرتبــاط 
ــدى اخلدمــات  ــة ل ــالت الطبي العســكري والتحوي
واملعنــوي  السياســي  التوجيــه  وهيئــة  الطبيــة 
كمــا  األمنــي.  القطــاع  يف  املوظفــني  ورواتــب 
يف  واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة  ديــوان  قــام 
اإلمــداد  هيئــة  علــى  بالرقابــة   2018 العــام 
العســكرية،  الطبيــة  واخلدمــات  والتجهيــز، 
ومراكــز  العســكرية،  االســتخبارات  وجهــاز 

والتأهيــل. اإلصــالح 
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مــن 33 االســتفادة  تتــم 
التوصيــات التــي يصدرهــا 
املاليــة  الرقابــة  ديــوان 

يــة.  ر واإلدا

 مقابلــة مــع األســتاذ ماجــد العــاروري الــذي يعــد 
تقريــراً حــول مــدى التــزام األجهــزة األمنيــة جتــاه 
تصويــب أوضاعهــا وفــق التوصيــات الــواردة يف 
التقاريــر الســنوية والتقاريــر اخلاصــة التــي يعدهــا 
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حــول األجهــزة 

الفلســطينية األمنيــة 

ميكــن تقييــم التــزام األجهــزة األمنيــة بالتوصيــات 
املاليــة  الرقابــة  ديــوان  يصدرهــا  التــي 

واإلداريــة بأنهــا متوســطة، حوالــي %50. 

50

املشتريات والعطاءات
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تغطــي 34 تشــريعات  توجــد 
املتعلقــة  املشــتريات  جميــع 
بــدون  األمــن  بقطــاع 

 . ء ســتثنا ا

1 . 8 رقــم  العــام  الشــراء  قانــون  انظــر: 
http://muqtafi.  .2014 لســنة 
birzeit.edu/pg/getleg.as-

p?id=16583

قــرار رقــم 4 لعــام 2007 نظــام اللــوازم . 2
العامــة املخابــرات  جهــاز  يف  واملشــتريات 

http://muqtafi.birzeit.edu/en/  
pg/getleg.asp?id=15407

النزاهــة . 3 أجــل  مــن  االئتــالف  انظــر: 
النزاهــة  بيئــة  “أمــان”،  واملســاءلة 
مؤسســة  عمــل  يف  واملســاءلة  والشــفافية 
اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة، 2017، 

6 ص 

ــم  ــام رق ــون بشــأن الشــراء الع ــرار بقان حــدد الق
لكافــة  القانونــي  اإلطــار   2014 لســنة   )8(
عمليــات الشــراء العــام، ووضــع مجموعــة مــن 
الضوابــط التــي تضمــن حتقيــق أهــداف القانــون 
يف شــراء اللــوازم واألشــغال واخلدمــات بأفضــل 
مــع  النفقــات  ترشــيد  يف  يســهم  مبــا  األســعار 
مبــدأ  وتعزيــز  اجلــودة،  ضمــان  علــى  احلفــاظ 
املنافســة العادلــة، لكــن اســتثنى القانــون وفقــاً 
ألحــكام املــادة 3 اللــوازم واخلدمــات واألشــغال 
يتــم  أن  علــى  العاليــة،  األمنيــة  الطبيعــة  ذات 
مجلــس  مــن  بقــرار  املشــتريات  هــذه  حتديــد 

الــوزراء. 

املاليــة  واإلدارة  األمنيــة  املؤسســة  وتعمــل 
وهــي  االســتثنائية،  املاليــة  الالئحــة  مبوجــب 
ــة أساســية يف  ــر منشــورة، وتشــكل لبن الئحــة غي
النظــام القانونــي الــذي تعمــل مبوجبــه اإلدارة 
العالقــة  ذات  واملؤسســات  العســكرية  املاليــة 
وفــق  تُقــر  لــم  أنهــا  رغــم  األمنيــة،  باملؤسســة 
األصــول، واســتصدرتها اإلدارة املاليــة املركزيــة 
الســابق  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  مــن  بقــرار 
وجتــدد  عــام 2010،  فيــاض  ســالم  الدكتــور 

املاليــة. وزيــر  مــن  بقــرار  ســنوّياً 

50

توجه التشــريعات الســلطات 35
املختصــة باملشــتريات نحــو 
املتعلقــة  بالقضايــا  اإلملــام 

بالفســاد.

انظــر: قانــون الشــراء العــام رقم 8 لســنة 2014. 
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/

getleg.asp?id=16583

تنــص املــادة 63 مــن قانون الشــراء العام على أنه 
»يجــب علــى املســؤول املختــص وســائر موظفــي 
العطــاءات  ودائــرة  العامــة  اللــوازم  دائــرة 
املركزيــة وموظفــي القطــاع العــام ممــن يشــاركون 
ــات  ــذ إجــراءات عملي يف إعــداد وتخطيــط وتنفي
الشــراء العــام ويف إدارة عقــود الشــراء، االلتــزام 
باآلتــي:  أ. القيــام بــأداء واجباتهــم بنزاهــة كاملــة 
جلميــع  العادلــة  التنافســية  املشــاركة  لضمــان 
العــام.  ب.  الشــراء  عمليــات  يف  املناقصــني 
العمــل وفقــاً للمصلحــة العامــة ووفقــاً لألهــداف 
واألنظمــة  القانــون  يف  احملــددة  واإلجــراءات 
تضــارب  جتنــب  مبوجبــه.  ج.  الصــادرة 
ســلوكه  ويف  بواجباتــه  قيامــه  عنــد  املصالــح 
املختــص  املســؤول  علــى  يحظــر   .2 اخلــاص. 
اللــوازم العامــة ودائــرة  وســائر موظفــي دائــرة 
العطــاءات املركزيــة وكافــة موظفــي القطــاع العــام 
املشــاركني يف إعــداد وتخطيــط وتنفيــذ إجــراءات 
ــود الشــراء  ــام ويف إدارة عق ــات الشــراء الع عملي
وصلــت  معلومــات  أيــة  اســتغالل  يأتــي:  أ.  مــا 
إليهــم بحكــم منصبهــم، أو اســتغاللها لتحقيــق 
ملصلحتهــم  معنويــة  أو  ماديــة  مكاســب 
أو  مباشــر  بشــكل  الغيــر  ملصلحــة  أو  اخلاصــة 
غيــر مباشــر.  ب. إفشــاء أيــة معلومــات أو بيانــات 
وصلــت إليهــم نتيجــة القيــام بعملهــم قــد يؤثــر 
علــى نزاهــة عمليــة الشــراء.  ج. العمــل يف تدقيــق 
احلســابات أو االستشــارات القانونيــة أو اإلداريــة 

ألي شــخص يتقــدم للمناقصــة.
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تطبــق التشــريعات املتعلقــة 36
باملشــتريات يف قطــاع األمــن 

بفعاليــة.

العســكرية  املاليــة  اإلدارة  فريــق  مــع  مقابلــة 
2020/10/7 بتاريــخ 

تطبــق التشــريعات املتعلقــة باملشــتريات لقطــاع 
بالنســبة  اتباعهــا  اجلميــع  وعلــى  بدقــة  األمــن 

جلميــع املشــتريات قطــاع األمــن دون اســتثناء

100
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إجــراءات 37 دليــل  يوجــد 
والعطــاءات  للمشــتريات 

 . مــة لعا ا

العســكرية  املاليــة  اإلدارة  فريــق  مــع  مقابلــة 
2020/10/7 بتاريــخ 

مقابلــة مــع العقيــد كامــل تفاحــة يف هيئــة اإلمــداد 
بتاريــخ 2020/9/8 والتجهيــز 

اللــوازم  مديريــة  عمــل  إجــراءات  دليــل  انظــر: 
2012 عــام  الصــادر  العامــة 

ــوازم  ــام 2007 نظــام الل انظــر: قــرار رقــم 4 لع
العامــة املخابــرات  جهــاز  يف  واملشــتريات 

واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف  انظــر: 
واملســاءلة  والشــفافية  النزاهــة  بيئــة  “أمــان”، 
العســكرية  املاليــة  اإلدارة  مؤسســة  عمــل  يف 

14 ص   ،2017 املركزيــة، 

يتــم االعتمــاد علــى دليــل إجــراءات عمــل مديريــة 
علــى  الرســمي  الطابــع  يضفــي  الــذي  اللــوازم 
ــم  ــة دورة مشــتريات قطــاع األمــن مــن تقيي عملي
واالنتهــاء  العقــود  بتنفيــذ  مــروراً  االحتياجــات 
تقــوم  كمــا  األصــول.  يف  التصــرف  إلــى  منهــا 
اخلاصــة  واإلجــراءات  السياســات  بتفصيــل 
دورة  تنفيــذ  عمليــة  مراحــل  مــن  مرحلــة  بــكل 
املشــتريات، ولكــن هنــاك بعــض أوجــه القصــور 

ــذ. ــث التنفي ــن حي م

دليــِل  إلــى  األمنيــة  املؤسســُة  تفتقــر  كمــا 
املشــتريات  لتوريــد  ومعتمــد  مكتــوب  إجــراءاٍت 

األمنيــة. باملؤسســة  اخلاصــة  واخلدمــات 
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علــى 38 الرقابــة  جهــاز 
قطــاع  يف  املشــتريات 

مســتقل. األمــن 

العســكرية  املاليــة  اإلدارة  فريــق  مــع  مقابلــة 
2020/10/7 بتاريــخ 

علــى  الرقابــة  العســكرية  املاليــة  اإلدارة  تتولــى 
املاليــة  الرقابــة  إلــى  باإلضافــة  املشــتريات 
مؤسســتان  وهمــا  املاليــة  وزارة  يف  العســكرية 
ــر سياســيتني ونشــاطاتهما متناســقة،  ــان غي فنيت
بغــض النظــر عــن التغييــرات يف احلكومــة، وال 

تخضعــان لتأثيــر غيــر مبــرر علــى أدائهمــا. 
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مشــتريات 39 علــى  الرقابــة 
فعالــة. األمــن  قطــاع 

العســكرية  املاليــة  اإلدارة  فريــق  مــع  مقابلــة 
2020/10/7 بتاريــخ 

مقابلــة مــع العقيــد كامــل تفاحــة يف هيئــة اإلمــداد 
بتاريــخ 2020/9/8 والتجهيــز 

جــرى خــالل األعــوام املاضيــة إلغــاء عــدد مــن 
بســبب  األمــن  بقطــاع  اخلاصــة  العطــاءات 

عــدم مطابقتهــا للمواصفــات املتفــق عليهــا.

100

توجــد تفاصيــل عــن كافــة 40
املشــتريات. 

علــى  واملناقصــات  العطــاءات  أرشــيف  انظــر: 
العامــة  اللــوازم  لدائــرة  اإللكترونــي  املوقــع 

http://www.gs.pmof.ps/index.
php?p=tendsearch

املاليــة  وزارة  يف  العامــة  اللــوازم  مديريــة  تعلــن 
ويتــم  األمــن  بقطــاع  اخلاصــة  العطــاءات  عــن 
اإلفصــاح عــن املناقصــة ومنــح العقــد. وبالنســبة 
شــراؤه  مت  الــذي  للبنــد  وصــف  يوجــد  للعقــد، 
املســتفيدين  واملالكــني  الفائــز  العطــاء  ومقــدم 
ــة  ــاة الكامل ــوع وتكاليــف دورة احلي والســعر املدف
وتاريــخ  األجــزاء  وتكاليــف  اخلدمــة  وتكلفــة 
جميــع  تتــاح  ال  فيمــا  االنتهــاء.  التســليم/ 
طريــق  عــن  تتــم  التــي  املشــتريات  تفاصيــل 
األمــن.  قطــاع  يف  العاملــة  والهيئــات  األجهــزة 

50

البيانــات 41 إصــدار  يتــم 
عــادة  باملشــتريات  املتعلقــة 
الوصــول  ميكــن  بصيغــة 

. ليهــا إ

علــى  واملناقصــات  العطــاءات  أرشــيف  انظــر: 
العامــة  اللــوازم  لدائــرة  اإللكترونــي  املوقــع 

http://www.gs.pmof.ps/index.
php?p=tendsearch

اللــوازم  ملديريــة  اإللكترونــي  املوقــع  يوفــر 
واملناقصــات  العطــاءات  عــن  البيانــات  العامــة 
التــي يتــم إجراؤهــا، لكــن هــذه البيانــات غيــر 

متاحــة بســهولة لغايــات املقارنــة. 

50
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العظمــى 42 األغلبيــة  تتــم 
عمليــات  مــن   )+90%(
األمــن  لقطــاع  الشــراء 
املنافســة  بنظــام 
بعــض  باســتثناء  املفتوحــة، 
احلــاالت احملــددة واملقيــدة 

 . ح ضــو بو

املاليــة . 1 اإلدارة  فريــق  مــع  مقابلــة 
2020/9/7 العســكرية 

انظــر: عطــاء شــراء وتوريــد جتهيــزات . 2
 2021-2020 لعــام  عســكرية 
 - والتجهيــز  اإلمــداد  هيئــة  لصالــح 

2020 /50

http://www.gs.pmof.ps/index.
php?p=gettender&tender-

 no=2736&type=1

والهيئــات  واإلدارات  األمنيــة  األجهــزة  حتــدد 
املركزيــة احتياجاتهــا مــن اخلدمــات واملشــتريات 
أو  املباشــر  بالشــراء  إّمــا  وتــورد  املختلفــة، 
املناقصــات،  أو  األســعار  عــروض  اســتدراج 
ــي والالئحــة  ــون الشــراء والنظــام املال ــاً لقان وفق
ويتــم  األمنيــة.  لألجهــزة  االســتثنائية  املاليــة 
اإلعــالن يف الصحــف عــن املشــتريات واخلدمــات 
التــي تتــم مــن خــالل هيئــة اإلمــداد والتجهيــز، 
ــوازم أو العطــاءات املركزيــة يف  أو عبــر دائــرة الل

املاليــة. وزارة 

الشــراء  عمليــات  مــن  العظمــى  األغلبيــة  تتــم 
مــن خــالل املنافســة املفتوحــة عبــر العطــاءات 
تضمــني  يتــم  املثــال،  ســبيل  فعلــى  املركزيــة. 
قطــاع األمــن يف العطــاءات املركزيــة مثــل اتفاقيــة 
الهواتــف اخللويــة.  لكــن مــن غيــر املعلــوم متامــاً 
حجــم اإلنفــاق بــني اســتدراج العــروض والشــراء 

املباشــر مقارنــة بالشــراء باملنافســة.
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جلميــع 43 مســوغات  تتوفــر 
العقــود التــي تتــم مــن خــالل 
ــردي واملنافســة  ــد الف التوري
)اســتدراج  املقيــدة 
عــن  فضــاًل  عــروض(، 
ملراقبــة  خضوعهــا 

. جيــة ر خا

1 . 8 رقــم  العــام  الشــراء  قانــون  انظــر: 
http://muqtafi.  .2014 لســنة 
birzeit.edu/pg/getleg.as-

p?id=16583

النزاهــة . 2 أجــل  مــن  االئتــالف  انظــر: 
األمــن  قطــاع  موازنــة  “أمــان”،  واملســاءلة 
بنــد  أســس   ،2019 للعــام  الفلســطيني 
 ،2020 التشــغيلية،  النفقــات  يف  النثريــة 

6 ص 

قانــون  أوردهــا  التــي  الشــروط  إلــى  باإلضافــة 
الالئحــة  فــإن   ،2014 لســنة  العــام  الشــراء 
الشــراء  صالحيــة  حــددت  االســتثنائية  املاليــة 
املباشــر للمؤسســة األمنيــة بالســماح بشــراء ســلع 
املركزيــة،  العطــاءات  ضمــن  مدرجــة  تشــغيلية 
املباشــر،  بالشــراء  رأســمالية  ومشــتريات 
يتجــاوز  ال  مببلــغ  عــروض  باســتدراج 
5000 دوالر، وطــرح عطــاء رســمي إذا زاد عــن 
ذلــك، ومنحــت الالئحــة رئيــس اإلدارة أو قائــد 
للنفقــات  املباشــر  بالشــراء  صالحيــة  اجلهــاز 
شــيقل.   4000 يتجــاوز  ال  مببلــغ  التشــغيلية 

محــدود. خارجيــة  لرقابــة  خضوعهــا  لكــن 
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يخضــع املســؤولون املعنيــون 44
مواصفــات  بتصميــم 
املشــاركون  أو  العطــاء، 
مجالــس  قــرارات  يف 
أو  للوائــح  املناقصــات، 
للســلوك  قواعــد  مدونــات 
تفــادي  لغــرض  معــدة 

املصالــح. تضــارب 

انظــر: قانــون الشــراء العــام رقــم 8 . 1
http://muqta- .2014 ةلســن
fi.birzeit.edu/pg/getleg.

asp?id=16583

نظــام الشــراء العــام رقــم )5( لســنة . 2
http://www.shi-  2014
raa.gov.ps/Portals/0/
I m a g e s / s y s t e m . p d -

تنــص املــادة 63 مــن قانون الشــراء العام على أنه 
»يجــب علــى املســؤول املختــص وســائر موظفــي 
العطــاءات  ودائــرة  العامــة  اللــوازم  دائــرة 
املركزيــة وموظفــي القطــاع العــام ممــن يشــاركون 
ــات  ــذ إجــراءات عملي يف إعــداد وتخطيــط وتنفي
الشــراء العــام ويف إدارة عقــود الشــراء، االلتــزام 
باآلتــي:  أ. القيــام بــأداء واجباتهــم بنزاهــة كاملــة 
جلميــع  العادلــة  التنافســية  املشــاركة  لضمــان 
العــام.  ب.  الشــراء  عمليــات  يف  املناقصــني 
العمــل وفقــاً للمصلحــة العامــة ووفقــاً لألهــداف 
واألنظمــة  القانــون  يف  احملــددة  واإلجــراءات 
تضــارب  جتنــب  مبوجبــه.  ج.  الصــادرة 
ســلوكه  ويف  بواجباتــه  قيامــه  عنــد  املصالــح 
املختــص  املســؤول  علــى  يحظــر   .2 اخلــاص. 
اللــوازم العامــة ودائــرة  وســائر موظفــي دائــرة 
العطــاءات املركزيــة وكافــة موظفــي القطــاع العــام 
املشــاركني يف إعــداد وتخطيــط وتنفيــذ إجــراءات 
ــود الشــراء  ــام ويف إدارة عق ــات الشــراء الع عملي
وصلــت  معلومــات  أيــة  اســتغالل  يأتــي:  أ.  مــا 
إليهــم بحكــم منصبهــم، أو اســتغاللها لتحقيــق 
ملصلحتهــم  معنويــة  أو  ماديــة  مكاســب 
أو  مباشــر  بشــكل  الغيــر  ملصلحــة  أو  اخلاصــة 
غيــر مباشــر.  ب. إفشــاء أيــة معلومــات أو بيانــات 
وصلــت إليهــم نتيجــة القيــام بعملهــم قــد يؤثــر 
علــى نزاهــة عمليــة الشــراء.  ج. العمــل يف تدقيــق 
احلســابات أو االستشــارات القانونيــة أو اإلداريــة 

ألي شــخص يتقــدم للمناقصــة«.

ووفقــاً ألحــكام املــادة 196 مــن نظــام الشــراء 
العــام رقــم )5( لســنة 2014، تشــمل أنشــطة 
املوظفــني املتعلقــة بعمليــة الشــراء التــي يقومــون 
تخضــع  والتــي  املشــترية  اجلهــة  ملصلحــة  بهــا 
املصالــح:  تضــارب  علــى  املفروضــة  للقيــود 
إعــداد  ذلــك  يف  مبــا  للشــراء  التخطيــط    .1
وبيــان  املواصفــات  علــى  واملوافقــة  ومراجعــة 
تقييــم    .2 بعينهــا.  شــراء  عمليــة  يف  العمــل 
عمليــة  تلبيهــا  أن  ينبغــي  التــي  االحتياجــات 
الشــراء. 3. إعــداد وثائــق الشــراء مبــا يشــمل 
اســتدراج املشــاركة يف إجــراءات عمليــة الشــراء. 
وتقييــم  املناقصــني،  مؤهــالت  تقييــم    .4
وعــروض  والعــروض  العطــاءات  ومقارنــة 
يف  العضويــة  ذلــك  يف  مبــا  املغلقــة  األســعار 
إجــراء  التقييــم. 5.   وجلــان  العطــاءات  جلــان 
املناقشــات أو املفاوضــات الفنيــة. 6.  اختيــار 
االختيــار.  ذلــك  اعتمــاد  أو  الفائــز  املناقــص 
7.  إدارة عقــد الشــراء مبــا يشــمل إقــرار تعديــل 
وتســوية  النقديــة  والدفعــات  الشــراء  عقــد 

واملنازعــات. الدعــاوى 
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تدقيــق 45 عمليــة  توجــد 
شــاملة يشــارك مــن خاللهــا 
فحــص  يف  املســؤولون 
وتصميــم  املورديــن 

العطــاء. مواصفــات 

العســكرية  املاليــة  اإلدارة  فريــق  مــع  مقابلــة 
2020 /9 /7

مقابلــة مــع العقيــد كامــل تفاحــة يف هيئــة اإلمــداد 
والتجهيــز 2020/9/8

تتولــى جلنــة تقييــم إداريــة وماليــة وفنيــة لتحديــد 
تقــوم  كمــا  واملورديــن.  العطــاء  مواصفــات 
دائــرة متابعــة اللجــان والدعــم الفنــي يف مديريــة 
اللــوازم العامــة بهــذا األمــر، وهــي جهــة فنيــة 

يف وزارة املاليــة.

كمــا توجــد جلنــة يف هيئــة اإلمــداد والتجهيــز 
لالســتالم والفحــص وتعــد تقريــراً حــول العطــاء، 
وإذا مــا كانــت هنــاك مخالفــات، ويتــم إرســال 

ــة. ــة العطــاءات العام ــى جلن ــر إل التقري
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توجــد سياســات وإجــراءات 46
كيفيــة  حتــدد  رســمية 
وإعــداد  وتقييــم  مراقبــة 
خدمــة املــورد  عــن  تقاريــر 
التســليم. التزامــات  أو  و/ 

لســنة   )5( رقــم  العــام  الشــراء  نظــام  انظــر: 
http://www.shiraa.gov.ps/ 2014
Portals/0/Images/system.pd-
f?ver=2019-07-12-194841-057

تنــص املــادة 165 مــن نظــام الشــراء العــام علــى 
القيــام  املشــترية  اجلهــة  علــى  يجــب  أنــه »1. 
أو  األشــغال  أو  اللــوازم  واســتالم  بفحــص 
األخــرى  اخلدمــات  أو  االستشــارية  اخلدمــات 
واملواصفــات  للشــروط  مطابقتهــا  مــن  للتأكــد 

وذلــك العقــد،  وثائــق  يف  الــواردة  الفنيــة 

عــن طريــق جلنــة للفحــص واالســتالم االبتدائــي 
ثالثــة،  عــن  أعضائهــا  عــدد  يقــل  ال  والنهائــي 
يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن املســؤول املختــص 
مــن  االختصــاص  ذوي  مــن  يكونــوا  أن  علــى 
اجلهــة املشــترية ذاتهــا أو مــن أيــة جهــة أخــرى 
يكــون  أن  يجــوز  ال   .2 العقــد.  لطبيعــة  وفقــاً 
مــن  كل  واالســتالم  الفحــص  جلنــة  يف  عضــواً 
ــق املناقصــة  ــات ووثائ شــارك يف إعــداد املواصف
أو إجــراءات التحليــل والتقييــم أو اإلشــراف مــع 
ــه مبوافقــة املســؤول املختــص  جــواز االســتعانة ب
يف اجلهــة املشــترية. 3.  يجــوز إســناد عمليــة 
فحــص واســتالم التوريــدات أو أعمــال األشــغال 
أو اخلدمــات االستشــارية أو اخلدمــات األخــرى 
شــريطة  متخصــص  فريــق  أو  شــخص  إلــى 
اإلجــراءات  واتبــاع  املختــص  املســؤول  موافقــة 
عنــد  والنظــام  بقانــون  القــرار  يف  احملــددة 
الفحــص  عمليــات  جتــري   .4 معهــم.  التعاقــد 
واالســتالم طبقــاً للمراحــل والشــروط الــواردة يف 
العقــد. 5. يحــدد العقــد اجلهــة التــي تتحمــل 
تكاليــف إجــراء الفحوصــات الــواردة يف الفقــرة 
أعــاله،  ورد  ممــا  بالرغــم    .6 أعــاله.   )4(
وإذا مــا ورد ذلــك يف شــروط العقــد، فإنــه مــن 
زمنيــة  فتــرات  وخــالل  املشــترية  اجلهــة  حــق 
إجــراء  محــددة  تنفيــذ  أو  إنتــاج  ومراحــل 
تنتدبــه  مــن  أو  بنفســها  الالزمــة  الفحوصــات 
للقيــام بهــذه املهمــة، وذلــك للتأكــد مــن مطابقــة 
مراحــل التنفيــذ أو املنتجــات أو األعمــال ملعاييــر 
شــروط  يف  الــواردة  واملواصفــات  اجلــودة 
مــن  حــال  بــأي  املتعاقــد  يعفــى  وال  العقــد. 
ــة وال يحــد مــن  ــه التعاقدي األحــوال مــن التزامات
ســلطات ومســؤوليات جلــان الفحــص واالســتالم 
الــواردة يف الفقــرة )1( أو الفقــرة )3( أعــاله 
عنــد قيــام اجلهــة املشــترية بهــذه الفحوصــات.

100

تتــاح كافــة العقــود للعامــة 47
التعديــالت  ذلــك  يف  مبــا 
العطــاءات. إرســاء  بعــد 

اللــوازم  ملديريــة  اإللكترونــي  املوقــع  انظــر: 
مــة    لعا ا

  http://www.gs.pmof.ps

العقــود  جميــع  العامــة  اللــوازم  مديريــة  تنشــر 
إرســاء  بعــد  التعديــالت  ذلــك  يف  مبــا  العامــة، 
العقــود  اســتدراج  نشــر  يتــم  ال  لكــن  العطــاء، 

للعامــة. املباشــرة  واملشــتريات 
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يصــدر املســؤولون بانتظــام 48
االمتثــال  مراقبــة  تقاريــر 

واإلجنــاز. للعقــود 

يف كل عمليــة، يتــم تقييــم بعــض اجلوانــب مثــل رأي خبراء
االلتــزام بالوقــت واألمــور الفنيــة، لكــن ال يتــم 

تقاريــر. أي  إصــدار 

0

جتــاه 49 إجــراء  اتخــاذ  يتــم 
جميــع انتهــاكات العقــد على 
نحــو كاٍف كمعاقبــة املورديــن 
عقوبــات  بفــرض 
)االســتبعاد مــن العطــاءات 
أو فــرض غرامــات عليهــم(. 

اللــوازم  ملديريــة  اإللكترونــي  املوقــع  انظــر: 
مــة لعا ا

h t t p : / / g s . p m o f . p s / i n d e x .
p h p ? p = a n n o n c & t y = 2

تُنشــر علــى موقــع مديريــة اللــوازم العامــة القائمــة 
الشــراء  قانــون  يف  عليهــا  املنصــوص  الســوداء 
مخالفتهــا  ومتــت  املخالفــة  للشــركات  العــام 
وقــد جــرى حرمــان ثمانــي شــركات مــن املشــاركة 
باملناقصــات احلكوميــة مــا بــني ســنتني إلــى ثــالث 
ســنوات، وبعضهــا فرضــت عليهــا غرامــة ماليــة.

100

رســمية 50 آليــات  هنــاك 
بتقــدمي  للشــركات  تســمح 
تشــهده  مــا  حــول  شــكاوى 
يف  ســيئة  ممارســات  مــن 

الشــراء. عمليــة 

انظــر: الفصــل الســادس مــن قانــون الشــراء العــام 
رقــم 8 لســنة 2014

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/  
getleg.asp?id=16583

املــوردة  للشــركات  العــام  الشــراء  قانــون  يتيــح 
مديريــة  أو  املشــترية  للجهــات  شــكاوى  تقــدمي 
)املــادة  العطــاءات  وجلنــة  العامــة  اللــوازم 
مجلــس  علــى  القانــون  يفــرض  كمــا   .)56
مراجعــة  وحــدة  يشــكل  أن  األعلــى  الشــراء 
النزاعــات، وتتشــكل الوحــدة مــن جلــان مراجعــة 
يف  مختصــني  خبــراء  مــن  تتكــون  متنوعــة 
املجــاالت ذات العالقــة ووفقــاً ملــا يحــدده النظــام 
)املــادة 57(. كمــا يتيــح القانــون الطعــن أمــام 
ــة  ــة املعني ــى قــرارات اجلهــات اإلداري احملاكــم عل
الصــادرة  القــرارات  كافــة  “تعتبــر  بالعطــاءات 
عــن املجلــس واجلهــة املشــترية ودائــرة اللــوازم 
ووحــدة  املركزيــة  العطــاءات  ودائــرة  العامــة 
بالطــرق  للطعــن  خاضعــة  النزاعــات  مراجعــة 
)املــادة  القانــون”  ألحــكام  وفقــاً  القضائيــة 

.)58

100

للشــركات 51 شــكاوى  آليــات 
بالفعاليــة  تتســم 
املنتظــم. واالســتخدام 

مديــر  تفاحــة  كامــل  العقيــد  مــع  مقابلــة 
التخطيــط والتدريــب يف هيئــة اإلمــداد والتجهيــز 

2020 /9 /8

الشــركات  تتقــدم  شــكاوى،  وجــود  حــال  يف 
بالشــكاوى لــوزارة الداخليــة وجهــات االختصــاص 

الشــكاوى. يف  حتقــق  التــي 

100

لــدى 52 بشــكوى  التقــدم   
يف  األمنيــة  األجهــزة 
يتــم  الغربيــة  الضفــة 

خــوف.   بــدون 

انظر االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة 
“أمان”، استطالع رأي حول مدى رضا املواطنني 
عن إدارة املؤسسات األمنية مبا يتعلق بالنزاهة 

والشفافية واملساءلة “الضفة الغربية وقطاع 
غزة”، شباط 2020

أنــه  الفلســطيني  اجلمهــور  مــن   %66 يــرى 
ضــد  بشــكوى  التقــدم  املواطنــني  بإمــكان 
نســبة  وتقــول  خــوف،  بــدون  األمنيــة  األجهــزة 
7% إنهــا ال تعــرف، فيمــا تقــول نســبة %27 
بشــكوى  التقــدم  للمواطنــني  ميكــن  ال  إنــه 

خــوف. بــدون  األمنيــة  األجهــزة  ضــد 

)0 ×27 +50 ×0.07 +100 ×0.66(
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يف 53 الــواردة  العقوبــات 
ملعاقبــة  واضحــة  القانــون 
وقائــع  علــى  مــا  مــورد 

. د فســا

انظــر: قانــون الشــراء العــام رقم 8 لســنة 2014. 
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/

getleg.asp?id=16583

مــن  كل  يعاقــب  أنــه  علــى   )73( املــادة  تنــص 
فيهــا  مبــا  القانــون  هــذا  مخالفــة  يف  تــورط 
يلــي:  مبــا  فيــه  الــواردة  الفســاد  أشــكال 
واردة  أشــد  عقوبــة  بــأي  اإلخــالل  دون   .1«
يف القوانــني األخــرى الســارية، يعاقــب كل مــن 
يخالــف أحــكام هــذا القــرار بقانــون باآلتــي:  أ. 
كل مــن تثبــت مخالفتــه مــن املوظفــني العموميــني 
ألحــكام املــادة )63( مــن هــذا القــرار بقانــون 
مــن  وحرمانــه  وظيفتــه  مــن  الفــوري  بالفصــل 
كافــة حقوقــه الوظيفيــة املترتبــة عليهــا.  ب. كل 
مناقــص تنطبــق عليــه الفقــرة )5/أ( مــن املــادة 
)32( أو تثبــت عليــه مخالفــة أحــكام املــادة )64( 
ــون، يحــرم مــن االشــتراك  مــن هــذا القــرار بقان
يف عمليــات الشــراء وفــق اإلجــراءات احملــددة 
يف النظــام للمــدة التــي يحددهــا املجلــس علــى 
وتوضيــح  خطّيــاً،  بذلــك  إخطــاره   )1 يتــم:  أن 
منحــه   )2 القــرار.  التخــاذ  املوجبــة  األســباب 
مــدة عشــرة أيــام لالعتــراض علــى اإلخطــار. 2. 
ــرة  إذا كان املناقــص شــركة، تســري أحــكام الفق
أعضــاء  كافــة  علــى  املــادة  هــذه  مــن  الســابقة 
ــع  مجلــس إدارة الشــركة. 3. يفســخ العقــد املوق
مــع املــورد أو املقــاول أو املستشــار بقــرار مــن 
مــع  التأمــني،  قيمــة  وتصــادر  املشــترية  اجلهــة 
احلفــاظ بحقهــا يف املطالبــة بالتعويــض يف أي 
مــن احلــاالت اآلتيــة:  أ. إذا اســتعمل الغــش أو 
التالعــب يف معاملتــه مــع اجلهة املشــترية.  ب. إذا 
بواســطة  أو  بنفســه  شــرع  قــد  أنــه  ثبــت 
مباشــر  غيــر  أو  مباشــر  بطريــق  غيــره 
اخلاضعــة  اجلهــات  موظفــي  أحــد  رشــوة  يف 
ألحــكام القانــون.  ج. إذا أفلــس أو أعســر إعســاراً 
أخفــق  إذا  العطــاء.  د.  تنفيــذ  مــن  ميكنــه  ال 
بالشــروط  أخــل  أو  بالتزاماتــه  الوفــاء  يف 

واألحــكام احملــددة يف النظــام أو العقــد”.

100

حــاالت 54 يف  التحقيــق  يتــم 
املشــتريات  يف  الفســاد 
دون  مرتكبهــا  محاكمــة  أو 
ــرر. ــر مب ــر سياســي غي تأثي

اللــوازم  ملديريــة  اإللكترونــي  املوقــع  انظــر: 
مــة لعا ا

http://www.gs.pmof.ps/index.
php?p=annonc&ty=2

http://gs.pmof.ps/  : انظــر  أيضــاً 
Black_list.pdf

لــم توضــح مديريــة اللــوازم العامــة ســبب حــاالت 
اســتبعاد بعــض الشــركات ووضعهــا علــى الالئحــة 
الســوداء املنشــورة علــى موقــع املديريــة إن كانــت 
فنيــة  مخالفــات  أو  بالفســاد  تتعلــق  ألســباب 
لاللتزامــات املنصــوص عليهــا أو عــدم احتــرام 
وجميعهــا  العقــد،  لتنفيــذ  احملــددة  املواعيــد 
عــدم  إلــى  يشــير  مــا  عــام 2017،  يف  كانــت 
وجــود تأثيــر سياســي علــى التحقيــق يف احلــاالت 

مرتكبيهــا.  ومعاقبــة 

75

 التعيني  وسلوك  العاملني 
الترقيــات 55 تخضــع 

األجهــزة  يف  واالمتيــازات 
واألنظمــة. للقوانــني 

واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف  انظــر 
رضــا  مــدى  حــول  رأي  اســتطالع  »أمــان«، 
املواطنــني عــن إدارة املؤسســات األمنيــة مبــا يتعلــق 
ــة  بالنزاهــة والشــفافية واملســاءلة “الضفــة الغربي

وقطــاع غــزة”، شــباط 2018

مت اعتمــاد نتائــج اســتطالع الــرأي العــام 2018 
عــام  اســتطالع  يف  املؤشــر  هــذا  تضمــني  لعــدم 

2020

املبحوثــني  مــن   %36 أن  النتائــج  أظهــرت 
يقولــون إن الترقيــات واالمتيــازات يف األجهــزة 
األمنيــة تتــم وفــق القانــون يف الضفــة الغربيــة. 
بينمــا أجــاب 11% ال رأي/ ال أعــرف. فيمــا 
قــال 63% إنهــا تتــم دون خضوعهــا للقانــون.

)0 ×0.63 +50 ×0.11 +100 ×0.36(
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يتيــح قطــاع األمــن املعلومات 56
املوظفــني  بعــدد  املعنيــة 
املدنيــني واألمنيــني للعامــة.

قانون املوازنة لعام 2020 

انظر الوقائع الفلسطينية رقم 166

/https://www.lab.pna.ps

أي  لعــام 2020  املوازنــة  قانــون  يتضمــن  لــم 
املوظفــني. عــدد  عــن  تفاصيــل 

0

يواجــه قطــاع األمــن مشــكلة 57
املوظفــني الوهميــني خــالل 
الســنوات اخلمــس املاضيــة.

مقابلــة مــع العقيــد أســامة نــزال يف اإلدارة املاليــة 
2020/9/7 “العســكرية”  املركزيــة 

مقابلــة مــع العقيــد أحمــد العثمانــي مديــر شــؤون 
واإلدارة  التنظيــم  هيئــة  يف  واألفــراد  الضبــاط 

2020/9/10 بتاريــخ 

اجلنــود  مشــكلة  األمــن  قطــاع  يواجــه  ال 
اخلمــس  الســنوات  مــدار  علــى  الوهميــني 

. مــة ملنصر ا

100

الرواتــب 58 حجــم  نشــر  يتــم 
املدنيــني  للموظفــني 

للعامــة. واألمنيــني 

قانون املوازنة لعام 2020 
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الدولــة  موظفــي  رواتــب  حجــم  نشــر  يتــم  لــم 
املدنيــني واألمنيــني يف قانــون املوازنــة العامــة. 

0

البــدالت 59 حجــم  نشــر  يتــم 
للموظفــني  اخلاصــة 
واألمنيــني  املدنيــني 

. مــة للعا

االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة “أمــان”، 
موازنــة قطــاع األمــن الفلســطيني للعــام 2019 
التشــغيلية،  النفقــات  يف  النثريــة  بنــود  وأســس 

منشــورة غيــر  ورقــة   .2020

واإلدارة  كاإلشــراف  البــدالت  حجــم  نشــر  يتــم 
املوظفــون  يتلقاهــا  التــي  وغيرهــا  واملخاطــرة 
يف  عليهــا  املنصــوص  واألمنيــون  املدنيــون 
قوانــني اخلدمــة املدنيــة واألمنيــة متضمنــة يف 
النثريــات  حجــم  نشــر  يتــم  ال  لكــن  الرواتــب. 
ضبــاط  علــى  تــوزع  التــي  البنزيــن  وكوبونــات 

األمــن.  قــوى 

50

يتلقــى املوظفــون رواتبهــم يف 60
. موعدهــا

عادة يتلقى املوظفون رواتبهم بشكل منتظم.رأي خبير برملاني

قبــل  مــن  املقاصــة  حتويــل  عــدم  بســبب  لكــن 
اجلانــب اإلســرائيلي العامــني 2019 و2020، 
املدنيــني  املوظفــني  تلقــي  يف  تأخيــر  حصــل 
كامــل.  بشــكل  الشــهرية  رواتبهــم  والعســكريني 

100

نظــام الدفــع جيــد اإلعــداد 61
ــن. ومنتظــم ومعل

وفقــاً رأي خبير برملاني  الصحيحــة  رواتبهــم  املوظفــون  يتســلم 
الدولــة. يف  بهــا  املعمــول  للقوانــني 

100

الرواتــب 62 نظــام  نشــر  يتــم 
للعامــة. والبــدالت 

لســنة   8 رقــم  األمــن  لقــوى  اخلدمــة  قانــون 
2005

يشــير امللحــق رقــم واحــد لقانــون اخلدمــة يف 
للموظفــني  الرواتــب  ســلم  إلــى  األمــن  قــوى 
باإلضافــة  الرتبــة،  يف  املكــوث  ومــدة  األمنيــني 
الصــادرة  والقــرارات  اللوائــح  مــن  عــدد  إلــى 
عــن مجلــس الــوزراء كقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــة بشــأن  )17( ســنة 2010 بالالئحــة التنفيذي
الرســمية  العمــل  مهمــات  ومصاريــف  بــدالت 
والــدورات اخلارجيــة لقــوى األمــن الفلســطينية، 
وقــرار مجلــس الــوزراء بشــأن بــدالت املرافقــة 
لعــام  /م.و/س.ف)،   12  /  65  /  01( رقــم 
 )1 رقــم(  الــوزراء  مجلــس  وقــرار   ،2008
امللحقــني  بــدالت  بنظــام   2017 لســنة 

للخــارج. االبتعــاث  عنــد  العســكريني 
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التعيــني 63 نظــام  يشــتمل 
األمنيــني  للموظفــني 
اإلداريــني  املســتويني  علــى 
علــى  والعلــوي  املتوســط 
موضوعيــة  معاييــر 
عــن  فضــاًل  للوظيفــة 
محــددة  تقييــم  عمليــات 

. ييــر ملعا ا

مقابلــة مــع املقــدم شــادي خليــل مديــر التخطيــط 
القانونــي  املستشــار  خميــس  محمــد  واملقــدم 

يف هيئــة التدريــب العســكري 2020/9/20   

رأي خبير 

خريجــي  مــن  تأتــي  الضبــاط  تعيينــات  معظــم 
إلــى  اخلارجيــة  والبعثــات  االســتقالل  جامعــة 
يوجــد  كمــا  والشــرطية.  العســكرية  الكليــات 
مســتويات:  بثالثــة  القيــادة  دورات  برنامــج 
)تأسيســية، ومتوســطة وكبــار الضبــاط( واجتيــاز 
دورة كبــار الضبــاط أســاس للترقيــة واحلصــول 
علــى مناصــب قياديــة داخــل األجهــزة األمنيــة.

توجــد يف كل جهــاز أمنــي جلنــة تشــرف علــى 
اجلهــاز  قائــد  يترأســها  والتنقــالت  الترقيــات 
أو  واضحــة  موضوعيــة  معاييــر  توجــد  ال  لكــن 
تقييــم محــددة؛ حيــث إن الترقيــات تعتمــد علــى 

ســنوات اخلدمــة باألســاس. 
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قطــاع 64 مؤسســات  تلتــزم 
خــالل  مــن  عالنيــة  األمــن 
املقابــالت  أو  اخلطابــات 
اإلعالميــة بتدابيــر مكافحــة 

والنزاهــة. الفســاد 

مقابلــة مــع العقيــد ركــن/ إحســان حمايــل– مديــر 
دائــرة التدريــب والتطويــر واملــوارد البشــرية يف 
مكتــب املســاعد األمنــي لوزيــر الداخليــة بتاريــخ 

2020/9/28

مركــز  مديــر  رحــال  عمــر  الدكتــور  مــع  مقابلــة 
إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة “شــمس” 

2020/10/15 بتاريــخ 

بنــاًء علــى تعليمــات وزيــر الداخليــة، مت تشــكيل 
املؤسســة  يف  والشــفافية  النزاهــة  بنــاء  فريــق 
)األجهــزة  مــن  مكــون  الفلســطينية  األمنيــة 
األمنيــة الفلســطينية، وهيئــة مكافحــة الفســاد، 
مت  كمــا  واملاليــة(،  اإلداريــة  الرقابــة  وديــوان 
الفلســطيني  املنهــاج  إعــداد  فريــق  تشــكيل 
املؤسســة  يف  والشــفافية  النزاهــة  لتدريــب 

الفلســطينية. األمنيــة 

عالنيــة  الفلســطينية  األمنيــة  املؤسســة  تلتــزم 
حصــول  حــال  ويف  الفســاد،  مكافحــة  بتدابيــر 
حالــة معينــة، يتــم اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة.
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توجــد عقوبــات محــددة يف 65
القانــون جلرائــم الفســاد. 

لســنة   )1( رقــم  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  قانــون 
وتعديالتــه  2005

https://www.pacc.ps/library/  
viewbook/10277

تنــص املــادة 25 مــن نفــس القانــون: “العقوبــات 
العقوبــات  قانــون  يف  نــص  فيــه  يــرد  لــم  فيمــا 
مــن  كل  يعاقــب  نافــذ،  آخــر  قانــون  أي  أو 
أديــن بإحــدى اجلرائــم احملــددة بهــذا القانــون 
بعقوبــة مــن ثــالث ســنوات إلــى خمــس عشــرة 
ــوال  ــة األم ــى قيم ــة تصــل إل ــة مالي ســنة، وغرام
محــل اجلرميــة أو إحــدى هاتــني العقوبتــني، ورّد 

األمــوال املتحصلــة مــن اجلرميــة”.

العقوبــات الــواردة يف قانــون مكافحــة الفســاد 
رادعــة.
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تتعلــق 66 تشــريعات  هنــاك 
عــن  اإلبــالغ  بسياســة 
والفســاد،  املخالفــات 
يقــوم  مــن  وحصــول 
القطــاع  يف  باإلبــالغ 
احلمايــة  علــى  األمنــي 
أعمــال  أيــة  ضــد  الكافيــة 

 . ميــة نتقا ا

انظر قرار بقانون رقم )37( لسنة 2018 

بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( 
لســنة 2005 وتعديالتــه

انظــر: نظــام حمايــة املبلغــني والشــهود واملخبريــن 
وأقاربهــم  الفســاد  قضايــا  يف  واخلبــراء 

بهــم الصلــة  وثيقــي  واألشــخاص 

https://maqam.najah.edu/leg-
/islation/419

يعــدل نــص املــادة )18( مــن القانــون األصلــي، 
اآلتــي: النحــو  علــى  ليصبــح 

11 علــى كل مــن ميلــك معلومــات جديــة أو وثائــق .
أحــد  مــن  مرتكبــة  فســاد  جرميــة  بشــأن 
اخلاضعــني ألحــكام هــذا القــرار بقانــون، أن 
بشــكوى  يتقــدم  أن  أو  الهيئــة  إلــى  يقدمهــا 

مكتوبــة ضــد مرتكبهــا. 

1 القانونيــة 	. احلمايــة  توفيــر  الهيئــة  تتولــى   .
والوظيفيــة والشــخصية الالزمــة للمبلغــني، 
والشــهود، واملخبريــن، واخلبــراء، وأقاربهــم، 
يف  بهــم،  الصلــة  وثيقــي  واألشــخاص 
دعــاوى الفســاد، مــن أي اعتــداء أو انتقــام 
أ.  اآلتــي:  خــالل  مــن  محتمــل  ترهيــب  أو 
إقامتهــم.  أماكــن  يف  لهــم  احلمايــة  توفيــر 
املعلومــات  عــن  اإلفصــاح  عــدم  ب. 
ج.  وجودهــم.  وأماكــن  بهويتهــم،  املتعلقــة 
خــالل  مــن  وشــهاداتهم  بأقوالهــم  اإلدالء 
ــة، ومبــا  ــات االتصــال احلديث اســتخدام تقني
أماكــن  يف  حمايتهــم  د.  ســالمتهم.  يكفــل 
أو  متييــز  أي  مــن  وحتصينهــم  عملهــم، 
أو  تعســفي،  إجــراء  أي  أو  معاملــة  ســوء 
القانونــي  املركــز  مــن  يغيــر  إداري  قــرار 
حقوقهــم  مــن  ينتقــص  أو  لهــم  اإلداري  أو 
بســبب شــهاداتهم أو إبالغهــم أو مــا قامــوا بــه 
مــن أعمــال لكشــف جرائــم الفســاد. ه. توفيــر 
أماكــن إليوائهــم عنــد الضــرورة. و. اتخــاذ 
ضــروري  عمــل  بــأي  القيــام  أو  إجــراء  أي 

ســالمتهم.  يضمــن 

31 مــن . احلمايــة  توفيــر  بطلبــات  البــت  يتــم   
ــا تفرضــه الظــروف احمليطــة  ــاً مل ــة وفق الهيئ
رفــع  يتــم  أن  علــى  احلمايــة،  بطالبــي 
التــي  الظــروف  زوال  حــال  عنهــم  احلمايــة 

فرضهــا.  إلــى  أدت 

41 بتوفيــر . املتعلقــة  األمــور  جميــع  تنظــم   
والشــهود،  للمبلغــني،  املطلوبــة  احلمايــة 
وثيقــي  واألشــخاص  وأقاربهــم،  واخلبــراء، 
الصلــة بهــم، مبقتضــى نظــام يصــدر لهــذه 
علــى  بنــاًء  الــوزراء،  مجلــس  مــن  الغايــة 

الهيئــة.  رئيــس  مــن  تنســيب 

51  علــى الرغــم ممــا ورد يف أي تشــريع آخــر، .
ماليــة  مســاعدات  صــرف  للهيئــة 
يصــدر  نظــام  مبوجــب  والشــهود  للمبلغــني 

عــن مجلــس الــوزراء.

1  تســقط احلمايــة املمنوحــة بقــرار الهيئــة يف 	.
حــال مخالفــة شــروط منحها.
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عــن 67 اإلبــالغ  تشــجيع  يتــم 
خــالل  مــن  املخالفــات 
التدريــب وتقــدمي املعلومــات 
يتعلــق  فيمــا  والتوجيهــات 
عــن  اإلبــالغ  بعمليــات 
الفســاد وإجــراءات حمايــة 
املخالفــات. عــن  املبلغــني 

وحــدة  مديــر  زيــادة  مأمــون  املقــدم  مــع  مقابلــة 
وزارة  يف  األمنــي  اإلســتراتيجي  التخطيــط 

2020/9/20 بتاريــخ  الداخليــة 

مبدونــة  املتعلقــة  التدريبــات  خــالل  يجــري 
اإلبــالغ  مســألة  إلــى  التطــرق  الســلوك 
عــن الفســاد وتشــجيعه. كمــا يتــم التعــاون مــع 
قطــاع  أن  خاصــة  الفســاد،  مكافحــة  هيئــة 
األمــن شــريك يف اخلطــة اإلســتراتيجية ملكافحــة 
نصــوص  وتوضيــح  تدريبــات  وعمــل  الفســاد، 
مــع  التعامــل  ويتــم  الفســاد.  مكافحــة  قانــون 
الشــكاوى ودراســتها إن كانــت فيهــا شــبهة فســاد 

االختصــاص. جهــات  مــع  معهــا  للتعامــل 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن احلمــالت الداخليــة 
املخالفــات  عــن  اإلبــالغ  سياســة  تدعــم  التــي 

تتســم بكونهــا محــدودة وغيــر منظمــة.
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قواعــد 68 مدونــة  توجــد 
. ك لســلو ا

انظر املوقع اإللكتروني لوزارة الداخلية

https://drive.google.com/file/
d/1u2igS_XHcZZkisuFHSkJe-
8VZbbbtWvQR/view?usp=shar-

ing

2.   قرار رئيس املخابرات بتاريخ 2010/4/1

3. مكاملــة هاتفيــة مــع مكتــب الناطــق اإلعالمــي 
للشــرطة بتاريــخ 2017/1/9

الوطنــي  األمــن  لقــوات  اإللكترونــي  املوقــع   .4
/3/79/http://www.nsf.ps/pnf/ar

الســلوك  وقواعــد  األخالقيــات  مدونــة  توجــد 
الفلســطينية  األمــن  قــوى  ملنتســبي  العامــة 

.2018/2/26 يف  صــدرت 

كمــا صــدرت مدونــات منفــردة لألجهــزة األمنيــة 
املختلفــة مثــل:

العامــة ( 1 املخابــرات  جهــاز  رئيــس  أصــدر 
وأفــراد  بضبــاط  خاصــة  ســلوك  مدونــة 
.2010 عــام  العامــة  املخابــرات  جهــاز 

ســنة ( 2 يف  الوقائــي  األمــن  جهــاز  أصــدر 
املفــوض  مكتــب  مــع  بالتعــاون   ،2013
مدونــة  اإلنســان،  حلقــوق  الســامي 

الوقائــي. األمــن  يف  العاملــني  ســلوك 

 أقــر جهــاز الشــرطة مدونــة للســلوك لكــن 3( 
لــم يتــم نشــرها حتــى نهايــة عــام 2016. 

أصــدر األمــن الوطنــي مدونــة الســلوك عــام ( 4
قــوات  وأفــراد  بضبــاط  خاصــة   2013

األمــن الوطنــي.

أقــر جهــاز الدفــاع املدنــي مدونــة الســلوك ( 5
ــام 2015. ــة الع بداي

العســكرية ( 6 االســتخبارات  جهــاز  اعتمــد 
.2017 العــام  بدايــة  الســلوك  مدونــة 
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يتــم تعميــم مدونــة قواعــد 69
الســلوك علــى أفــراد األمــن 

ومتاحــة للعامــة.

مقابلــة مــع املقــدم شــادي خليــل مديــر التخطيــط 
 2020/9/20 العســكري  التدريــب  هيئــة  يف 
واملقــدم محمــد خميــس  املستشــار القانونــي يف 

 2020/9/20 العســكري  التدريــب  هيئــة 

كل . 1 علــى  الســلوك  مدونــة  توزيــع  يتــم 
التدريــب  هيئــة  يف  اجلــدد  املجنديــن 
يتــم  كمــا  قراءتهــا.  وعليهــم  العســكري 
أثنــاء  املدونــة  عــن  محاضــرة  إجــراء 

التدريــب. 

الســلوك . 2 وقواعــد  األخالقيــات  مدونــة 
العامــة ملنتســبي قــوى األمــن الفلســطينية 
لــوزارة  اإللكترونــي  املوقــع  علــى  منشــورة 

الداخليــة.  

100
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علــى 70 تدريــب  إجــراء  يتــم 
مكافحــة الفســاد للموظفــني 

واملدنيــني. األمنيــني 

مقابلــة مــع املقــدم شــادي خليــل مديــر التخطيــط 
القانونــي  املستشــار  خميــس  محمــد  واملقــدم 

يف هيئــة التدريــب العســكري 2020/9/20

هيئــة  بــني  املوقعــة  االتفاقيــات  أيضــاً  انظــر 
األمنيــة والهيئــات  واألجهــزة  الفســاد  مكافحــة 

 http://www.pacc.ps/Library

البرامــج  يف  الفســاد  مكافحــة  إدمــاج  يتــم 
التدريبيــة بالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة الفســاد 
التوعويــة. والنــدوات  التدريبيــة  الــدورات  يف 

هيئــة  مــع  للتعــاون  مذكــرة  مســودة  وتوجــد 
ــق  ــر القــدرات فيمــا يتعل مكافحــة الفســاد لتطوي
مبجــال مكافحــة الفســاد، واعتمــاد مســاق مــع 
ــع.  ــة مكافحــة الفســاد، وهــي جاهــزة للتوقي هيئ

املؤسســة،  تأثيــر  إلــى  التطــرق  يتــم  ال  لكــن 
والفعاليــة األمنيــة، باإلضافــة إلــى إدارة املخاطــر.
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األجهــزة 71 يف  العاملــون 
عــن  ميتنعــون  األمنيــة 
الواســطة  ممارســة 

. بية حملســو ا و

واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف  انظــر 
رضــا  مــدى  حــول  رأي  اســتطالع  “أمــان”، 
املواطنــني عــن إدارة املؤسســات األمنيــة مبــا يتعلــق 
ــة  بالنزاهــة والشــفافية واملســاءلة “الضفــة الغربي

وقطــاع غــزة”، شــباط 2020

أن  الفلســطيني  اجلمهــور  مــن   %29 يــرى 
عــن  ميتنعــون  األمنيــة  األجهــزة  يف  العاملــني 
ممارســة الواســطة واحملســوبية، وقــال 7% إنهــم 
يقبلــون  إنهــم   %67 قــال  فيمــا  يعرفــون،  ال 

بذلــك.

)0 ×0.64 +50 ×0.07 +100 × 0.29(
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لإلعــالن 72 سياســة  توجــد 
محاكمــات  نتائــج  عــن 
األمــن. قطــاع  موظفــي 

2018م  لســنة   )2( رقــم  بقانــون  قــرار  انظــر: 
األمــن لقــوى  القضائيــة  الهيئــة  بشــأن 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/
getleg.asp?id=16993

القضــاء  هيئــة  قانــون  مــن   7 املــادة  تنــص 
ال  لكــن  علنيــة.  األحــكام  أن  علــى  العســكري 
األمــن  قطــاع  ينتهجهــا  رســمية  سياســة  توجــد 

للعامــة. احملاكمــات  نتائــج  إلتاحــة 
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متاحــة 73 احملاكمــات  نتائــج 
. مــة للعا

رأي خبير 

مقابلــة مــع العقيــد ركــن/ إحســان حمايــل– مديــر 
دائــرة التدريــب والتطويــر واملــوارد البشــرية يف 
مكتــب املســاعد األمنــي لوزيــر الداخليــة بتاريــخ 

2020/9/28

تتــم  ال  ولكــن  للعامــة،  احملاكمــة  نتائــج  تتــاح 
املتعلقــة  املعلومــات  مــن  قليــل  ســوى  إتاحــة 
التفاصيــل  أو  االســتماع،  جلســة  أو  بالتهــم 
األساســية األخــرى، أو أنــه قــد يتــم منــع الوصــول 

إلــى ذلــك. 

ــم النشــر فيهــا حلساســية  ــا ال يت وبعــض القضاي
القضايــا. هــذه 
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لألجهــزة  اخلاصــة  الرقابــة 
االســتخباراتية 

مســتقلة 74 جلنــة  توجــد 
للرقابــة  متخصصــة 
األجهــزة  سياســات  علــى 
وإدارتهــا  االســتخباراتية 
أو  )برملانيــة  وميزانياتهــا 

. ) ميــة حكو

انظــر: فــراس ملحــم ومعــني البرغوثــي، اإلطــار 
فلســطني،  يف  األمــن  لقطــاع  الناظــم  القانونــي 
بعــد  الصــادرة  للتشــريعات  حتليليــة  دراســة 
احلقــوق،  معهــد  بيرزيــت،  جامعــة   ،1994

52 ص   ،2009

أو  حكوميــة  أو  مســتقلة  جلنــة  توجــد  ال 
األمــن  سياســات  علــى  للرقابــة  برملانيــة 
واألجهــزة األمنيــة، فقــد مت حــل مجلــس األمــن 
الوقــت،  نفــس  ويف   ،2007 عــام  القومــي 
وجلانــه  التشــريعي  املجلــس  عمــل  تعطــل 
منتصــف  الفلســطيني  االنقســام  إثــر  املختلفــة 

  .2007 عــام 
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