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قائمة المحتويـــــــات
الملخص التنفيذي
ّ

6

المقدمة

19

منهجية إعداد التقرير

20

البيئة العامة المحيطة بجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

23

أوال :المتغيرات في واقع منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في فلسطين للعام 2020
ً

28

(((1التطورات على نزاهة الحكم في العام 2020
نزاهة الوصول إلى الحكم
اتخاذ القرارات
الرقابة والمساءلة السياسية
(((2تطورات النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاع العام الفلسطيني المدني
النزاهة في مؤسسات القطاع العام

الشفافية في مؤسسات القطاع العام
المساءلة في مؤسسات القطاع العام

28
29
32
37
39
40
42
49

(((3تطورات النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع األمن

56

(((4تطورات النزاهة والشفافية والمساءلة في الهيئات المحلية

62

(((5تطورات النزاهة والشفافية والمساءلة في السلطة القضائية

64

(((6تطورات النزاهة والشفافية والمساءلة في السلطة التشريعية

65

) (7تطورات الحوكمة في القطاع الخاص

65

(((8تطورات الحوكمة في المجتمع المدني

67

المساءلة الداخلية في العمل األهلي

حوكمة االتحادات الشعبية والنقابات المهنية في فلسطين
دور االعالم في النزاهة والشفافية والمساءلة

68
68
69

ثانياً  :أشكال الفساد ومالحقة وتجريم الفاسدين
(((1أبرز أشكال الفساد في العام 2020
(((2مالحقة وتجريم الفاسدين
(((3الجرائم االقتصادية ذات العالقة بجرائم الفساد

71
71
73
75

ثالثاً  :الحوكمة في إدارة المال العام

77

(((1استراتيجية إدارة المال العام في العام 2020

77

(((2النزاهة والشفافية في إعداد ونشر وتنفيذ الموازنة العامة للعام 2020

78

شفافية الموازنة العامة للعام  :2020نتائج مسح تتبع شفافية الموازنات العامة

79

شفافية موازنة قطاع غزة

80

اإليرادات العامة في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية

81

الجباية والرسوم في قطاع غزة

81

اإلنفاق على الرعاية الصحية

82

الدين العام

84

 العدالة الضريبية

85

المنح والمساعدات الخارجية

86

العالقة المالية مع الجانب اإلسرائيلي

88

رابعاً  :قضايا تحت الضوء

90

جهوزية الحكومة في إدارة مخاطر الكوارث واألزمات
(((1
ّ

90

الوزارية
الحكومية غير
(((2إعادة هيكلة المؤسسات
ّ
ّ

93

خامساً  :التوصيات

95

التنفيذي
الملخص
ّ
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يواصــل االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة “أمــان” للســنة الثالثــة عشــرة علــى
التوالــي ،إعــداد تقريــره الســنوي حــول تطــورات واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي
فلســطين ،الــذي يرصــد التطــورات اإليجابيــة والتحديــات وأشــكال الفســاد ،وواقــع
تجريــم الفاســدين ومالحقتهــم ،والجهــود الرســمية المبذولــة لمكافحــة الفســاد خــال
العــام  ،2020آخــذاً بعيــن االعتبــار البيئــة العامــة المحيطــة وتداعياتهــا علــى تلــك
الجهــود.

ائتــاف أمــان يلتــزم بتقديــم المعلومــات الصحيحــة
المتحصــل عليهــا مــن المصــادر الموثوقــة،
والدقيقــة
ّ
واالســتعداد للمراجعــة والتصويــب ألي خطــأ فــي
حــال ظهــور معطيــات تبــرر ذلــك.

ـورات الحوكمــة فــي إدارة المــال العــام وبشــكل خــاص شــفافية إعــداد وإقــرار وتنفيــذ الموازنــة العامــة ،وخاصــة أوجــه
كمــا رصــد التقريــر تطـ ِ
كل األســاليب المشــروعة لجمــع المعطيــات ذات العالقــة مــن المصــادر المتنوعــة والمتوفــرة ،ونتائــج
اإلنفــاق واإليــرادات .يعتمــد التقريــر ّ
مقيــاس النزاهــة العــام الــذي يعـ ّـده ائتــاف أمــان كل عاميــن ،إضافــة إلــى مقيــاس خــاص بقطــاع األمــن يحتــوي عــدداً واســعاً مــن المؤشــرات،
يعــده أيضــاً المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع األمــن ،إلــى جانــب االعتمــاد علــى نتائــج اســتطالع الــرأي العــام
والــذي
ّ
التغيــر فــي رأي المواطنيــن.
الســنوي الــذي يعـ ّـده ائتــاف أمــان النطباعــات المواطنيــن فــي عــدد مــن المجــاالت ذات العالقــة ويرصــد
ّ
ويهــدف التقريــر إلــى رفــع توصيــات محــددة لصنــاّ ع القــرار الفلســطيني واألطــراف ذات العالقــة ،مــن أجــل مســاعدتهم فــي تبنــي إجــراءات
وتدابيــر لتعزيــز نزاهــة الحكــم وتحصيــن مناعــة النظــام الوطنــي للنزاهــة ضــد الفســاد ،باإلضافــة إلــى رفــع وعــي وزيــادة انخــراط المناصريــن مــن
مؤسســات المجتمــع فــي جهــود مكافحــة الفســاد ،ودرء مخاطــره وحمايــة المــال العــام ،ودعــم برنامــج بنــاء مؤسســات عامــة مســاءلة وقويــة
لشــعبنا الفلســطيني الــذي يئــن تحــت االحتــال ،وذلــك إدراكاً مــن ائتــاف أمــان أن المشــروع الوطنــي فــي إنهــاء االحتــال وتقريــر المصيــر
وأن النجــاح فــي هــذا المجــال يعــزز
والعــودة وإقامــة دولــة فلســطينية ديمقراطيــة ال يتعــارض مــع هــدف تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســادّ ،
لتحمــل األعبــاء الناجمــة عــن هــذا التحـ ّـدي الرئيســي.
مــن ثقــة المواطنيــن بالقيــادة والمؤسســات الحكوميــة واســتعدادهم
ّ
يمكــن القــول ،وتبعــاّ لرصــد البيئــة العامــة المحيطــة بجهــود مكافحــة الفســاد ،بــأن العــام  2020كان اســتمراراً للبيئــة التــي ســادت العــام
الماضــي ،مــن حيــث تصاعــد حالــة اإلحبــاط وانعــدام األمــل وقلــة الثقــة بالمؤسســات
الرســمية فــي الشــارع الفلســطيني ،إضافــة إلــى مــا أظهــره واقــع انتشــار فيــروس
يلتــزم ائتــاف أمــان بــدوره فــي خدمــة المشــروع
كورونــا مــن حيــث؛ عــدم وجــود جاهزيــة مؤسســات الدولــة لحالــة مخاطــر الكــوارث التــي الوطنــي الفلســطيني ،إلنهــاء االحتــال وتقريــر
أثــرت بشــكل واســع طيلــة العــام علــى القطــاع الصحــي ،ومــا أحدثتــه مــن آثــار اقتصاديــة المصيــر بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة
طالــت أغلــب قطاعــات اإلنتــاج والفئــات المجتمعيــة ،مترافقــة مــع سياســات الحكومــة وديمقراطيــة خاليــة مــن الفســاد فــي الضفــة والقطاع
اإلســرائيلية لضــم أجــزاء مــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة عام  1967وفرض ســيادتها وعاصمتهــا القــدس.
عليهــا ،وانســداد أفــق التســوية السياســية ،وتشــديد السياســات القمعيــة لالحتــال،
توســع فــي التهويــد واالســتيطان وهــدم المنــازل ،وصعوبــة األوضــاع المعيشــية واالقتصاديــة للمواطنيــن؛ بســبب عــدم انتظــام صــرف
مــن ّ
الرواتــب للموظفيــن العمومييــن الذيــن يشــكلون شــريحة كبيــرة فــي المجتمــع الفلســطيني ،عــدا عــن اســتمرار االنقســام وتراجــع الحالــة
عمــق مــن أزمــة
الديمقراطيــة نتيجــة حــل المجلــس التشــريعي وتدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي القضــاء حيــث تعــززت حالــة التفــرد فــي القــرار ،مــا ّ
نزاهــة الحكــم.
أظهــر انتشــار جائحــة كورونــا “فيــروس كوفيــد ”19-ضعــف حالــة االســتعداد للمخاطــر
الناجمــة عــن كــوارث طبيعيــة أو صحيــة ،وغيــاب اإلطــار القانونــي الــذي ينظــم حالــة
الكــوارث ،وعــدم إعــداد خطــة وطنيــة وعــدم اســتكمال بنيــة المركــز الوطنــي للكــوارث،
األمــر الــذي كشــف عــن عــدم جاهزيــة دولــة فلســطين وضعــف نزاهة الحكم ،وهشاشــة
التدابيــر واإلجــراءات والقــرارات المتخــذة مــن قبــل الحكومــة للمصلحــة العامــة ،حيــث
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واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2020

نــص قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  7لســنة 2020
بشــأن حالــة الطــوارئ فــي المــادة  3فقــرة  5منــه
علــى "كل مــن يســتغل صالحياتــه مــن جهــات إنفــاذ
القانــون لتحقيــق مكاســب غيــر مشــروعة ،يعاقــب
بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة والفصــل مــن
الخدمــة".

اتســم بعــض تلــك القــرارات بوضــوح اســتهدافها لمصالــح أفــراد محدديــن ،إضافــة إلــى تراجــع جهــود مكافحــة الفســاد وبرنامــج الحوكمــة علــى
صعيــد إدارة المــال العــام وترشــيده والعديــد مــن اإلصالحــات الماليــة وفقــا ألجنــدة السياســات الوطنيــة .2022-2017
وتتمثل أبرز االستخالصات للعام  2020بما يلي:

أوال

التطورات اإليجابية في منظومة النزاهة في العام 2020
ّ

يخل مـــن الجهود المبذولة في ســـبيل تحصين النظام
أن عـــام  2020لـــم ُ
على الرغـــم من اســـتمرار البيئـــة غيـــر المواتية لمكافحة الفســـادّ ،إل ّ

الوطنــي للنزاهــة ضـــد الفســـاد ،ومنهــا علــى ســبيل المثال:
شفافية المعلومات:
ّ

·تــم نشــر قــرار المصادقــة علــى جــدول تشــكيالت وظائــف الدوائــر الحكوميــة للعــام  2020فــي جلســة مجلــس الــوزراء رقــم  73المنعقــدة
بتاريــخ .2020/9/7

تضمــن التحســن علــى مســتوى الشــفافية فــي العمــل العــام فيمــا يتعلــق بــإدارة الحالــة الوبائيــة “جائحــة كورونــا” فــي فلســطين؛ اإلعــان
· ّ
اليومــي عــن أعــداد المصابيــن والمتعافيــن والمتوفيــن ،وكذلــك المــواد الطبيــة المتوفــرة والمســوحات وعــدد العينــات الممكــن إنجازهــا

وأعــداد أجهــزة التنفــس االصطناعــي المتوفــرة ،ومــا تبــع ذلــك مــن إيجــاز صحفــي يومــي للناطــق باســم الحكومــة لوضــع المواطنيــن

فــي صــورة آخــر المســتجدات ،والمؤتمــرات الصحفيــة لرئيــس الــوزراء والمكاشــفة مــع المواطنيــن فيمــا يخــص الوضــع المالــي والرواتــب
للموظفيــن العمومييــن.

يغطــي واقــع الشــكاوى
·نشــرت اإلدارة العامــة للشــكاوى فــي مجلــس الــوزراء تقريــر الشــكاوى الســنوي فــي الدوائــر الحكوميــة ،الــذي ّ
للعــام  ،2019حيــث تــم نشــره رســميا نهايــة العــام  ،2020ويظهــر التقريــر إجمالـ ّـي عــدد الشــكاوى التــي تــم تلقيهــا ،والتــي تــم التعامــل

معهــا ومعالجتهــا ،وتلــك التــي جــرى ترحيلهــا للعــام التالــي.
تعزيز النزاهة في عمل بعض المرافق العامة:

·صــدور قــرار بقانــون رقــم  32لســنة  2020بشــأن مشــاركة الموظفيــن العمومييــن فــي مجالــس إدارة المؤسســات ،والــذي يعـ ُّـد خطــوة
مــن شــأنها أن تســهم فــي تعزيــز النزاهــة وتنســجم مــع متطلبــات الحكومــة الرشــيدة ،وتســاعد علــى تجنــب ســوء اســتخدام المكافــآت
مــن قبــل الموظفيــن العمومييــن أو تمنــع إتاحــة الفــرص الســتخدام الســلطة مــن قبــل متخــذي القــرار بتكليــف موظفيــن أو حرمــان آخريــن
مــن تمثيــل المؤسســة فــي مجالــس إدارة المؤسســات.

فنيــة دائمــة لتأجيــر وتفويــض واســتثمار األراضــي الحكوميــة فــي جلســة مجلــس الــوزراء رقــم 46
·قــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة ّ
المنعقــدة بتاريــخ .2020/3/9

·صدور بعض القرارات التي تعكس نوايا الحكومة لتعزيز نزاهة الحكم مثل؛
قــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة إلعــداد مشــروع قــرار بقانــون بشــأن منــح االمتيــاز ومنــع االحتــكار فــي جلســة مجلــس الــوزراء رقــم 73المنعقــدة بتاريخ .2020/9/7

قــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة لحوكمــة المؤسســات الحكوميــة غيــر الوزاريــة فــي جلســة مجلــس الــوزراء رقــم  61المنعقــدةبتاريــخ  2020/9/7كإعــان لنيــة الحكومــة مكافحــة االحتــكار.
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قــرار تنفيــذ حالــة الطــوارئ الــذي تــم فيــه تحذيــر أي مســؤول مــن جهــات إنفــاذ القانــون مــن اســتغالل صالحياتــه لتحقيــق مكاســبغيــر مشــروعة ،وذلــك بــأن يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة والفصــل مــن الخدمــة ،والــذي شــكّ ل توجهــاً إيجابيــاً للتحذيــر مــن
اســتغالل حالــة الطــوارئ ألغــراض خاصــة.

االســتمرار فــي توزيــع مدونــة األخالقيــات وقواعــد الســلوك العامــة علــى منتســبي قــوى األمــن الفلســطينية واجــراء التدريــبعليهــا بالشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي.

تفعيل تنفيذ قانون الشراء العام:
·زيــادة فــي نشــر عمليــات الشــراء عبــر موقــع البوابــة الموحــدة للشــراء العــام ( )shiraa.gov.psواســتخدامها علــى نطــاق أوســع ،حيــث
وصــل عــدد المؤسســات العامــة التــي لديهــا حســاب علــى البوابــة إلــى قرابــة  136جهــة تســتخدم هــذه البوابــة فــي اإلعــان عــن
عطاءاتهــا ،وذلــك بعــد أن أصــدر مجلــس الــوزراء فــي شــهر  2019/6قــراراً يلــزم كافــة الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة والبلديــات
المصنفــة (أ) باســتخدام هــذه البوابــة.

أقرها واعتمدها مجلس الوزراء.
·تم نشر ست وثائق قياسية موحدة للعقود والمناقصات من مجمل عشر وثائق ّ
عدد من الهيئات المحلية
ٍ
تحس ٌن في مجال النزاهة والشفافية والمساءلة في
ّ
·اســتجابة العديــد مــن مجالــس الهيئــات المحليــة لحضــور جلســات المســاءلة المجتمعيــة المحليــة ،حيــث تــم عقــد العديــد مــن جلســات
االســتماع والتشــاور مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي.

تحسن استجابة معظم الهيئات المحلية إلتاحة الفرصة للمواطنين بالحصول على المعلومات.
· ُّ
الحوكمة في القطاع الخاص:
·أصــدر مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطيني قــراراً  1بإلــزام الشــركات المدرجــة بمراجعــة إفصاحهــا للربعيــن األول والثالــث مــن
قبــل المدقــق الخارجــي ،وإلزاميــة اســتخدام اإلفصــاح اإللكترونــي عنــد قيــام الشــركة باإلفصــاح المالــي والمعلوماتــي ،باإلضافــة إلــى

اإلفصــاح باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وفــق النمــوذج الــذي تعتمــده بورصــة فلســطين .وألــزم التعديــل الشــركات التــي تتجــاوز خســائرها
التراكميــة مــا نســبته  % 20مــن رأس مــال الشــركة إرفــاق تحليــل تفصيلـ ّـي لتلــك الخســائر ومقدارهــا ،ونســبتها إلــى رأس المــال ،واألســباب
ـرار البورصــة صالحيـ َـة إضافـ ِـة
الرئيسـ ّـية التــي أدت إلــى بلــوغ هــذه الخســائر ،وتاريخهــا ،واإلجــراءات التــي ســيتم اتخاذهــا لمعالجتهــا .ومنــح القـ ُ

ـات مميــزة بجانــب اســم الشــركة علــى شاشــة التــداول المعروضــة أمــام جمهــور المســتثمرين تفيــد بنســبة الخســائر المتراكمــة علــى
عالمـ ٍ
الشــركة ،حيــث سيشــير اللــون األصفــر إلــى أن نســبة الخســائر التراكميــة للشــركة بلغــت  % 20إلــى  %50مــن رأس المــال ،فــي حيــن سيشــير
ً
نســبة أعلــى مــن  %50مــن رأس مالهــا .األمــر الــذي ســيعزز مــن قــدرة
اللــون األحمــر إلــى الشــركات التــي تجــاوزت خســائرها التراكميــة
المســتثمرين علــى اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية اســتناداً إلــى معلومــات أكثــر دقــة وشــفافية.

·إقــرار هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية اســتراتيجيتها الخمســية ( ،)2025-2021بهــدف تطويــر ســبل حمايــة حقــوق مســتخدمي
الخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة وانضبــاط الســوق ،وحمايــة حقــوق المســتهلكين فــي القطاعــات الخاضعــة إلشــراف الهيئــة.

عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة فــي مجــال المســاءلة المجتمعيــة وحقــوق اإلنســان وســيادة
ٍ
·تعزيــز وتنســيق دور
ـزام كبيـ ٍـر مــن قبــل المنظمــات األهليــة
القانــون ،حيــث تــم تشــكيل عـ ٍ
ـدد مــن المنتديــات والفــرق األهليــة واللجــان المشــتركة ،ناهيــك عــن التـ ٍ

 1انظر/ي :هيئة سوق رأس المال https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1141
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فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بإجــراءات وآليــات المســاءلة األساســية الداخليــة؛ كعقــد اجتماعــات الهيئــة العامــة ،والمصادقــة علــى

التقاريــر الماليــة واإلداريــة للمؤسســة ،وإجــراء انتخابــات دوريــة لمجالــس إدارتهــا.

·وبالرغــم مــن القيــود التــي رافقــت حالــة انتشــار فيــروس كورونــا فقــد طــورت العديــد مــن المنظمــات األهليــة ومراكــز األبحــاث والجامعــات
آليــات النقــاش والمســاءلة عــن ُبعــد باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة ووســائل التواصــل االجتماعــي مثــل  Facebookو Zoomو.Teams

ـدد مــن التقاريــر والتحقيقــات االســتقصائية فــي مجــاالت
ـورات إيجابيـ ًـة فــي دور وســائل اإلعــام المتعلــق بنشــر عـ ٍ
·شــهد العــام  2020تطـ ٍ
عامــة ،وبنشــر نتائــج جلســات المســاءلة المجتمعيــة ،التــي عقدتهــا المجتمعــات المحليــة للمؤسســات العامــة حــول أعمــال الحكومــة
وقراراتهــا ،عبــر برامـ َـج تلفزيونيــة وإذاعيــة عالجــت قضايــا الشــأن العــام واســتضافت فيهــا مســؤولين فــي القطــاع الحكومــي ومنظمــات

المجتمــع المدنــي وخبــراء.

زيادة في إحالة هيئة مكافحة الفساد لملفات الفساد للعام الثاني على التوالي
التثبــت مــن
·يعــود ارتفــاع عــدد الملفــات المحالــة مــن هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى النيابــة العامــة للعــام الثانــي علــى التوالــي ،بعــد ّ
أهمهــا :زيــادة توقعــات المواطنيــن مــن داخــل مؤسســات الدولــة وخارجهــا
احتوائهــا علــى شــبهات فســاد إلــى مجموعــة مــن العوامــل ّ

بسياســة أكثــر فعاليــة مــن الوقــت الســابق ،وانفتــاح الهيئــة علــى المجتمــع وسياســاتها المتبعــة للتشــجيع علــى اإلبــاغ بكافــة الوســائل،
بمــا فيهــا الموقــع االلكترونــي ،وهــو مــا انعكــس علــى أعــداد البالغــات والشــكاوى التــي وصلــت إلــى  1115شــكوى وبالغــاً والــذي يعـ ُّـد
العــدد األعلــى للشــكاوى فــي عــام واحــد منــذ إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد عــام .2005

ثانياً

التحديات التي تواجه منظومة النزاهة ومكافحة الفساد
ّ

ــــ على مستوى السياسات
فعاليــة دور المؤسســات العامــة فــي صنــع القــرارات العامــة ،واســتمرار السياســة المركزيــة
·اســتمرار ضعــف نزاهــة الحكــم ،بســبب ضعــف
ّ
لصالــح تركيــز القــرارات بيــد عــدد محــدد مــن األفــراد ،وضعــف ســيادة القانــون ،وتراجــع الثقــة العامــة وبشــكل خــاص فــي رأي العديــد مــن
المواطنيــن بــدور القضــاء ونزاهتــه ،كل ذلــك أثــر علــى واقــع نزاهــة الحكــم.

·علــى الرغــم مــن تراجــع الرئاســة الفلســطينية فــي العــام  2020عــن قــرارات بقوانيــن (تعديــل قانــون التقاعــد ،ورواتــب ومكافــآت الــوزراء)
التــي صــدرت واتّ ضــح أنهــا لــم تكــن لخدمــة المصلحــة العامــة وإنمــا
خدمـ ًـة لفئــة خاصــة “لصالــح مجموعــة مــن األفــراد وليــس للصالــح
أن ذلــك التراجــع أظهــر مــا أثارتــه تلــك القــرارات مــن
العــام”ّ ،إل ّ

بلبلــة فــي المجتمــع وإربــاك لحالــة الثقــة بنزاهــة الحكــم ،وأن بيئــة
الحكــم وآليــة اتخــاذ القــرار بطريقــة غيــر مؤسســية يتيــح ألشــخاص
أو متنفذيــن إمكانيــة تكييــف وتوظيــف الســلطة والقــرارات
لمصالحهــم الشــخصية والحصــول علــى امتيــازات غيــر مســتحقة

أظهــر انتشــار جائحــة كورونــا "فيــروس كوفيــد "19وضعــف حالــة
االســتعداد للمخاطــر الناجمــة عــن كــوارث طبيعيــة أو صحيــة ،وغيــاب
قانــون ينظــم حالــة الطــوارئ وغيــاب خطــة وطنيــة وعــدم تفعيــل
المركــز الوطنــي للكــوارث ،غيــاب جاهزيــة دولــة فلســطين وضعــف
نزاهــة الحكــم ،وهشاشــة التدابيــر واإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل
الحكومــة لتحصيــن مؤسســات الدولــة مــن الفســاد.

مــن خــال قوننتهــا واســتغالل قربهــم مــن جهــات اتخــاذ القــرار.

منصــة إلكترونيــة مخصصــة لذلــك،
·اســتمرار مجلــس الــوزراء فــي حكومــة د .محمــد إشــتيه بنشــر عناويــن القــرارات الصــادرة عنــه ،مــن خــال ّ
إال أنــه ال يتــم نشــر القــرارات بشــكل كامــل ،وكذلــك لــم يتــم إعــادة نشــر األرشــيف الســابق للحكومــات الســابقة.
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·أدى نقــص المعلومــات العامــة المنشــورة مــن مصادرهــا الرســمية ،وبخاصــة عــدم نشــر قــرارات مجلــس الــوزراء وغمــوض نقــاش مشــاريع
القوانيــن فــي جلســات مجلــس الــوزراء ،وعــدم تقديــم أعمــال وقــرارات بعــض مســؤولي المؤسســات الحكوميــة بشــكل شــفاف ،إلــى

اتّ ســاع الفجــوة وإثــارة اإلشــاعات ،وتصاعــد النقــد الحــاد فــي وســائل اإلعــام ووســائل التواصــل االجتماعــي.

·مــا زال االعتقــاد لــدى الحكومــة الثامنــة عشــرة ،كمــا الحكومــات الســابقة ،بــأن مهمــة بنــاء منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد وإعــداد
الخطــط واإلشــراف علــى تنفيذهــا فــي هــذا المجــال ،هــو ملــف منــاط بهيئــة مكافحــة الفســاد ،بالرغــم مــن قيــام الحكومــة بتنفيــذ
نشــاطات متفرقــة فــي هــذا الجانــب ،خالفــاً للسياســة الحكوميــة بشــأن الخطــط العابــرة للقطاعــات.

·اســتمرار بعــض التعيينــات والترقيــات فــي القطــاع العــام ،بالرغــم مــن قــرار الســيد الرئيــس القاضــي بوقفهــا مــن منطلــق الترشــيد
والتقشــف فــي النفقــات العامــة .كمــا اســتمرت التعيينــات فــي الوظائــف العليــا والخاصــة دون احتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص ،ودون نشــر
إعالنــات التوظيــف وإجــراء المســابقات ،ودون رقابــة مــن جهــة رســمية لضمــان نزاهــة وشــفافية إجــراءات التوظيــف فــي كل مــن الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة.

·تشــير مراجعــة أهــداف اســتراتيجية إدارة المــال العــام  2022-2017واإلجــراءات والمؤشــرات والمعاييــر المتعلقــة بهــا إلــى أن التطبيــق
كان جزئيــاً  ،حيــث لــم يتــم تطبيـ ُـق اســتراتيجية إدارة المــال العــام بشــكل عــام وفــق المخطــط؛ فبعــد مضــي  4ســنوات ،نجــد أنــه لــم يتــم
تنفيــذ مــا يقــارب نصــف اإلجــراءات الــواردة فــي االســتراتيجية بشــكل كلــي.

·اســتمرار غيــاب سياســة واضحــة تتعلــق بوقــف التســرب المالــي ،وإبقــاء التعامــل مــع تبعــات هــذه الظاهــرة أدى الــى اســتنزاف أمــوال
الخزينــة العامــة بشــكل ســنوي ،وحــد مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى االســتجابة للمتغيــرات والمســتجدات الطارئــة فــي مجــال
أســاليب التهــرب الضريبــي والتهريــب الجمركــي.

ضباط ومســؤولون
ٌ
·اســتمرار ضعــف متابعــة التدقيــق المالــي الفلســطيني مــع إســرائيل مــا أتــاح المجــال لعــدد من السماســرة ،بمن فيهم
إســرائيليون فــي اإلدارة المدنيــة لالحتــال ،بنهــب وســرقة المــال العــام الفلســطيني ،مســتغلين عــدم وجــود شــفافية بالحقــوق الماليــة
للســلطة ،أو معرفــة دقيقــة بحجــم وحقيقــة مــا يتــم خصمــه لتســديد ديــون الكهربــاء والمــاء والصــرف الصحــي.

·اســتمرار تعطيــل انتخابــات الهيئــات المحليــة فــي قطــاع غــزة والعمــل بنهــج التعيينــات فــي المجالــس المحليــة فــي القطــاع ،األمــر الــذي
ـس بحــق المواطنيــن فــي مســاءلة هــذه الهيئــات خاصــة فيمــا
أثــر ســلباً علــى العمليــة الديمقراطيــة وشــرعية المجالــس المحليــة ،ومـ ّ
يتعلــق بإجــراءات تقديــم الخدمــات.

·أظهــرت نتائــج مؤشــر الشــفافية فــي الهيئــات المحليــة أن أغلــب الهيئــات المحليــة ،وبخاصــة الصغيــرة منهــا ليــس لديهــا سياســة معتمــدة
للنشــر واإلفصــاح ،فغالبيــة الهيئــات المحليــة ال تعتمــد علــى نظــم موحــدة لتوفيــر المعلومــات والبيانــات ،وتتفــاوت قــدرة توفيرهــا

حســب حجمهــا ،وحســب قــدرات طاقمهــا ،ودرجــة وعــي المســؤولين والتزامهــم بمعاييــر الشــفافية.
ــــ في إطار مواجهة مخاطر الكوارث

·بالرغــم مــن عقــد رئيــس الحكومــة الثامنــة عشــرة د .محمــد اشــتية لعــدد مــن المؤتمــرات الصحفيــة ،وقيــام الناطــق اإلعالمــي باســم
الحكومــة بعقــد ايجـ ٍـاز صحفـ ٍـي يومـ ٍـي فــي الفتــرة األولــى لجائحــة كورونــا تخللهــا حضــور وزراء ومســؤولين فــي وزارة الصحــة للــرد علــى

أن هــذا الشــكل مــن المســاءلة توقــف وأصبــح رئيــس الحكومــة يقــوم باإلعــان عــن اإلجــراءات دون تقديــم
استفســارات الصحفييــنّ ،إل ّ

ردود علــى أســئلة الصحفييــن حــول القضايــا المختلفــة بشــأن إدارة الحكــم وبشــكل خــاص إدارة جائحــة كورونــا وآثارهــا علــى الواقــع
االقتصــادي.
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·فــي ظــل عــدم تفعيــل رســمي لمنظومــة معتمــدة إلدارة ومواجهــة الكــوارث فــي فلســطين ،وعــدم تحديــد اختصاصــات ودور كل جهــة
فــي إدارة الكارثــة ،تعــددت األجســام والجهــات المعتمــدة لجمــع وتوزيــع المســاعدات اإلنســانية للمحتاجيــن والمتضرريــن بســبب الجائحــة

فــي فلســطين ،خاصــة فــي الحالــة الطارئــة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا ،مــن حيــث مرجعيــة األطــراف التــي يجــب أن تتولــى عمليــة إدارة
المســاعدات (التنظيــم المؤسســي إلدارة ملــف المســاعدات اإلنســانية).

ــــ على مستوى التشريعات
·إصــرار الحكومــة علــى عــدم إقــرار قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ،وقانــون األرشــيف الوطنــي ،وعــدم إقــرار نظــام
اللذيــن يحــددان آليــات التعامــل مــع المعلومــات والوثائــق العامــة رغــم الوعــود المتكــررة مــن
حكومــي لتصنيــف المعلومــات
ْ
ٍّ

التشــريعين.
هذيــن
الحكومــات المتعاقبــة بإصــدار
ْ
ْ

·لــم تنجــز الحكومــة فــي عــام  2020مــا وعــدت بــه مــن تطويــر نظــام تأميــن صحـ ّـي إلزامـ ّـي وشــامل وعــادل ،األمــر الــذي أدى إلــى
اســتمرار اســتنزاف معظــم مــا يتــم تخصيصــه للقطــاع الصحــي ،فــي خدمــة وتســديد فواتيــر العجــز فــي موازنــة صنــدوق التأميــن

الصحــي مــن جهــة ،وعلــى حســاب احتياجــات تطويــر مؤسســات الصحــة الحكوميــة ومستشــفياتها مــن جهــة أخــرى ،وأضعــف مــن
قدرتــه علــى مواجهــة فيــروس كوفيــد“ 19-كورونــا”.

·أدى عــدم منــح األولويــة لنظــام الرعايــة الصحيــة وتطويــر الجهــاز الصحــي بمــا ال يتناســب مــع معــدل تطــور النمــو الطبيعــي لحجــم
الطلــب علــى الخدمــات الصحيــة ،إلــى ضعــف اســتجابة الجهــاز الصحــي وتوفيــره للخدمــات الصحيــة الفعالــة فــي مواجهــة جائحــة
كورونــا.

·علــى الرغــم مــن التطــورات الهامــة التــي رافقــت عمليــة اإلصــاح فــي قطــاع األمــن ،وضبــط عمليــات الشــراء واإلنفــاق المالــي فــي
هــذا القطــاعّ ،إل أنّ ــه مــا زال هنــاك ضعــف فــي بعــض مجــاالت المنظومــة القانونيــة التــي تنظــم هــذا القطــاع ،مثــل عــدم إقــرار

نظــام مالـ ٍّـي خــاص ،وعــدم إقــرار النظــام الــذي يحــدد المشــتريات األمنيــة الحساســة المنصــوص عليهــا فــي القــرار بقانــون رقــم 8

لســنة  2014بشــأن الشــراء العــام ،كمــا لــم يتــم اســتكمال معظــم اللوائــح التنفيذيــة للقوانيــن الناظمــة لألجهــزة األمنيــة الالزمــة

لتنظيــم شــؤون الخدمــة المتعلقــة بالتعيينــات والترقيــات التــي تحــول دون تضخــم عــدد الضبــاط ،والتشــريعات الخاصــة بإجــراءات
محاكمــة العامليــن فــي األجهــزة األمنيــة.

·بالرغــم مــن إصــدار مجلــس الــوزراء لنظــام قبــول الهدايــا فــي الوظيفــة العامــةّ ،إل أنــه لوحــظ وجــود نواقــص تمــت اإلشــارة إليهــا
فــي تقريــر صــدر عــن ائتــاف أمــان ،حيــث لــم يتضمــن النــص صراحــة علــى تحويــل مــن يخالــف أحكامــه إلــى المســاءلة اإلداريــة ،أو إلــى

الهديــة التــي تلقاهــا.
نقديــة ،أو لــم يفصــح عــن
هديــة
تبيــن أنــه تلقــى
ّ
ّ
ّ
هيئــة مكافحــة الفســاد فــي حــال ّ
ــــ على صعيد إدارة المال العام

·لــم تنشــر الحكومــة ووزارة الماليــة تفاصيــل موازنــة الطــوارئ التــي تــم اإلعــان عنهــا ونشــر قانونهــا فــي الجريــدة الرســمية ،مــا حــال
دون إمكانيــة إجــراء تحليــل المرتكــزات االقتصاديــة والماليــة التــي اعتمــدت عليهــا فــي تحديــد ســقوف اإلنفــاق وأولوياتــه.

·مــا زالــت وزارة الماليــة ال تلتــزم بإصــدار الحســاب الختامــي وفقــا للمــدة الزمنيــة القانونيــة (إصــدار الحســاب الختامــي بحــد أقصــى
خــال ســنة مــن الســنة الماليــة المنتهيــة).

·لــم يتمكــن الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة مــن رصــد أيــة بيانــات ماليــة حــول الموازنة التــي تديرها الســلطة القائمة
فــي قطــاع غــزة ،رغــم مخاطبــة المســؤولين حــول ذلــك ،األمــر الــذي أعــاق عمــل المختصيــن مــن الفريــق األهلــي ومنظمــات
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المجتمــع المدنــي والباحثيــن فــي تحليــل البيانــات وتقديــم التوصيــات بشــأنها ،وبشــكل خــاص البيانــات المتعلقــة باإليــرادات
التقديريــة لعــام .2020

·مــا زالــت اســتراتيجية اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال دون خطــة تنفيذيــة ،مــا يحــد مــن قــدرات الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية فــي محاربــة جريمــة غســل األمــوال فــي الشــركات الماليــة أو العقاريــة المختلفــة .ومــا زالــت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة
غســل األمــوال ترفــض التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي وتمتنــع عــن االنفتــاح علــى المجتمــع المدنــي والباحثيــن.

·مــا زالــت جهــود مكافحــة جريمــة غســل األمــوال فــي فلســطين غيــر واضحــة بســبب تكتــم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال
علــى أعمالهــا ،وعــدم نشــر أيــة تقاريــر أو معطيــات أو إحصائيــات ذات داللــة ،حــول حجــم تفشــي هــذه الجريمــة واألمــوال المتحصلــة
منهــا .كمــا لــم تنشــر ّأيــة متابعــات لتقريــر التقييــم الوطنــي لمخاطــر جريمتــي غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المقـ ّـدم إلــى رئيــس

الــوزراء حتــى تاريخــه عبــر القنــوات الرســمية المكلفــة بالنشــر قانونــاً .

·ال زالــت الحكومــة تمتنــع عــن اإلفصــاح ونشــر وثائــق منتــدى غــاز شــرق المتوســط ،الــذي ُأعلــن عنــه وتــم تحويلــه فــي العــام 2020
كل مــن مصــر وإســرائيل واليونــان وقبــرص وإيطاليــا واألردن وفلســطين؛ فلــم يصــدر أي
إلــى منظمــة إقليميــة ،والــذي يضــم ّ ً

توضيــح رســمي بهــذا الشــأن مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية أو صنــدوق االســتثمار أو ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة ،بالرغــم
مــن مصادقــة مجلــس الــوزراء فــي جلســته رقــم  76المنعقــدة بتاريــخ  2020/9/28علــى الوثائــق التــي تــم بموجبهــا انضمــام دولــة

فلســطين للميثــاق المعـ ّـدل لمنتــدى شــرق المتوســط للغــاز .هــذا إلــى جانــب اســتمرار عــدم نشــر المعلومــات ذات الصلــة أو طبيعــة

مشــاركة الجانــب الفلســطيني فــي المنتــدى ،أو أيــة معلومــات حــول الحقــوق الفلســطينية فــي غــاز المتوســط ،وااللتزامــات
االتفاقيــات والتفاهمــات التــي
االتفاقيــات ،وهــو مــا ينطبــق علــى مــا آلــت إليــه
المترتّ بــة الحقــاً علــى الفلســطينيين مــن توقيــع تلــك
ّ
ّ
جــرى التوصــل إليهــا فــي قطــاع الكهربــاء ،بيــن الجانــب الفلســطيني واالحتــال اإلســرائيلي.

أن هنــاك بعــض التحديــات التــي واجهــت المجلــس األعلــى لسياســات
·برغــم التطــور الحاصــل علــى منظومــة الشــراء العــامّ ،إل ّ
الشــراء العــام ،مثــل عــدم وضــوح العالقــة بيــن المجلــس واألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء فيمــا يخــص طلبــات االســتثناءات للشــراء
المباشــر مــن قبــل بعــض الجهــات فــي الحــاالت التــي تقــع فــي نطــاق نــص المــادة  28مــن القــرار بقانــون رقــم  8لســنة  2014بشــأن

ـدد مــن القــرارات المتعلقــة بالشــراء المباشــر دون إبــاغ المجلــس بصفتــه الجهــة الرســمية
الشــراء العــام ،حيــث صــدر عــن الحكومــة عـ ٌ
المكلّ فــة بمتابعــة العطــاءات ،أو توضيــح تفاصيــل تلــك القــرارات.

أن عمليــات الشــراء العــام
·بالرغــم مــن التحســن فــي بعــض اإلجــراءات الخاصــة بالمشــتريات العامــة بقطــاع غــزة فــي العــام ّ 2020إل ّ
مــا زالــت تعتمــد علــى قانونـ ْـي العطــاءات واللــوازم العامــة ،فضــا عــن كونهــا غيــر محدثــة وافتقارهــا لبعــض المعاييــر والقواعــد

الالزمــة لتعزيــز النزاهــة فــي عمليــات الشــراء العــام.

واإلداريــة ترفــض اإلفصــاح
الماليــة
ـكرية التــي خضعــت لتقييــم ديــوان الرقابــة
·مــا زالــت بعــض األجهــزة األمنيــة
ّ
ّ
والمديريــات العسـ ّ
ّ
ـكرية ،وجهــاز االســتخبارات
واالداريــة مثــل دائــرة الخدمــات
الماليــة
عــن مــدى اســتجابتها لتوصيــات ديــوان الرقابــة
الطبيــة العسـ ّ
ّ
ّ
ّ

العســكرية ،والهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريين ،وهيئــة التنظيــم واإلدارة ،واإلدارة الماليــة المركزيــة.
ــــ على صعيد المساءلة

تقليديــة ،حيــث يقتصــر التقريــر علــى كونــه تقريــراً إحصائيــاً ال يوضــح كيفيــة معالجــة
·مــا زالــت عمليــة إدارة الشــكاوى الحكوميــة
ّ
الشــكوى ،ومــدى رضــى المشــتكين عــن الحــل الــذي تــم بموجبــه معالجــة الشــكوى ،ومواطــن الضعــف التــي تحتــاج إلــى تقديــم
مقترحــات لتالفــي تكــرار الشــكاوى حولهــا فــي المؤسســات العامــة؛ فالغــرض األساســي مــن وجــود نظــام موحــد للشــكاوى
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الحكوميــة هــو تســهيل عمليــة الرقابــة عليهــا وكيفيــة إدارتهــا مــن مختلــف المؤسســات ،وتقديــم اســتخالصات بشــأنها .إن التقييــم
الحقيقــي للشــكاوى يكمــن فــي مــدى التعامــل الجـ ّـدي مــع شــكاوى المواطنيــن ،ومــن خــال فتــح المجــال لدراســة الشــكاوى

وكيفيــة معالجتهــا وإغالقهــا ،وليــس بإعطــاء رقــم حــول عــدد مــا تــم معالجتــه ومــا تــم إغالقــه فقــط.

·اســتمرار عــدم تشــكيل الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت رغــم إقــرار قانونهــا منــذ العــام  ،2009األمــر الــذي ّأثــر
وفعاليــة ضمــان المنافســة العادلــة بيــن الجهــات المقدمــة للخدمــة ،وأدى
فعاليــة المســاءلة لشــركات قطــاع االتصــاالت،
علــى
ّ
ّ

إلــى ضعــف آليــات الرقابــة والمســاءلة والتدقيــق علــى الشــركات ،وخالــف قواعــد اإلدارة الرشــيدة لهــذا القطــاع ،كمــا هــو مقــرر
ومعتمــد وفــق المعاييــر والتجــارب الدوليــة.

·علــى الرغــم مــن أن ثلثــي الجهــات التــي أجــرى الديــوان أعمــال الرقابــة فيهــا وأعـ ّـد تقاريـ َـر رقابيـ ًـة حــول أعمالهــا قــد التزمــت بتقديــم
أن %16
الماليــة
ردود علــى تقاريــر الديــوان فــي الفتــرة القانونيــة (ثالثيــن يومــاً ) المحــددة بقانــون ديــوان الرقابــة
ٍ
واإلداريــةّ ،إل ّ
ّ
ّ
ـرد بعــد انقضــاء الفتــرة القانونيــة المتاحــة للــرد .وإن
مــن تلــك الجهــات لــم تــرد علــى تقاريــر الديــوان ،فيمــا قامــت  %14منهــا بالـ ّ
أن مســألة تفســير وتبريــر استفســارات الديــوان والــرد عليهــا تأتــي فــي إطــار
كانــت هــذه التقاريــر تأتــي فــي إطــار أعمــال الرقابــةّ ،إل ّ
المســاءلة الرســمية التــي حددهــا القانــون الفلســطيني.

·أظهــرت عمليــة الفحــص والمتابعــة أن غالبيــة المؤسســات ال تتابــع الشــكاوى واالستفســارات التــي تردهــا عبــر صفحــات التواصــل
ـدي وفعــال.
االجتماعــي التابعــة لهــا بشــكل جـ ٍّ

الوطنية لمكافحة
أن اللجنــة
·بالرغــم مــن مــرور عاميــن علــى تبنــي اســتراتيجية مكافحــة جريمتـ ْـي غســل األمــوال وتمويل اإلرهــاب ّإل ّ
ّ
المالية.
الفعالــة علــى أعمال وحدة المتابعــة
ّ
غســل األمــوال ال تقــوم بدورهــا باإلشــراف والمتابعــة ّ

ــــ على صعيد تعزيز النزاهة
·كشــفت جائحــة كورونــا غيــاب قاعــدة بيانــات دقيقــة ومعتمــدة تســاعد متخــذي القــرار علــى ســرعة االســتجابة ودقتهــا واســتخدام
أمثــل للمــوارد فــي قطــاع غــزة .ولــم يتــم إدراج النزاهــة ومكافحــة الفســاد كجــزء أساســي فــي الخطــط التــي ُأقـ ّـرت مــن قبــل لجنــة
المتابعــة الحكوميــة فــي قطــاع غــزة ،كمــا أنــه لــم يتــم تخصيــص جــزء فــي الخطــة لتعزيــز العمــل بموجــب دليــل توزيــع المســاعدات

ـا عــن الضعــف فــي إشــراك
اإلنســانية فــي حــاالت الطــوارئ ،الــذي يتضمــن مجموعــة معاييــر ســلوك للعامليــن والمســتفيدين ،فضـ ً

أصحــاب المصلحــة ،كالمواطنيــن والخبــراء ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،فــي عمليــة إعــداد الخطــط المتعلقــة بــإدارة وتوزيــع
المســاعدات اإلنســانية.

·اســتمرار الجــدل حــول واقــع النزاهــة واســتقالل القضــاء خاصــة عمــل المجلــس األعلــى للقضــاء االنتقالــي ،وعــدم وضــوح مصيــر
خطــة اإلصــاح القضائــي المكلــف بهــا وإنهائهــا ،ومحــاوالت تدخــل بعــض المتنفذيــن فــي الســلطة الفلســطينية فــي أعمــال
أن تشــكيل مجلـ ٍـس انتقالـ ٍـي مــن قبــل
الســلطة القضائيــة .أمــا فــي الشــأن القضائــي ،فتــرى العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ّ
ـا فــي اســتقالليتها.
الســلطة التنفيذيــة يشــكل تدخـ ً

·أشــارت نتائــج اســتطالع ائتــاف أمــان فــي العــام  2020إلــى أن ثالثــة أربــاع المواطنيــن فــي الضفــة الغربيــة ( )%76يعتقــدون
بوجــود فســاد فــي الجهــاز القضائــي.
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التوصيات
أن معالجــة التحديــات التــي أشــار لهــا التقريــر ،تعــزز نزاهــة الحكــم بمــا ُيصـ ِّـوب الخلــل الناتــج عــن عــدم الفصــل بيــن الســلطات
ممــا ال شــك فيــه ّ

وفــق القانــون األساســي ،وتتيــح تطويــر نظــم المســاءلة فــي المؤسســات العامــة وقواعــد الســلوك فــي العمــل العــام بمــا يضمــن تطبيقــاً
ـاال لقيــم النزاهــة وتطبيــق مبــادئ الشــفافية فــي العمــل العــام.
فعـ ً

كمــا يعــد إصــدار الرئيــس محمــود عبــاس المرســوم الرئاســي ،بدايــة العــام ،2021الــذي يحــدد موعــد إجــراء االنتخابــات العامــة مســاهمة فــي

إعــادة التــوازن فــي النظــام السياســي الفلســطيني ،وفــي إنهــاء االنقســام الداخلــي الفلســطيني ،وتوحيــد الجهــود لدعــم اســتراتيجية وطنيــة
موحــدة وشــاملة لمواجهــة التهديــدات المصيريــة التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني ومشــروعه الوطنــي ،كمــا سيســاهم إجــراء االنتخابــات
العامــة ،فــي تطويــر اســتراتيجية مكافحــة الفســاد وآليــات اإلشــراف عليهــا ومتابعتهــا.
كما نطالب الحكومة األخذ بالتوصيات التالية:

أوال

على مستوى السياسات

ـكل مراحــل إدارة الكــوارث ومعالجتهــا،
ـامل إلدارة ومواجهــة الكــوارث فــي فلســطين يضمــن اســتجابته لـ ّ
·ضــرورة إقــرار نظـ ٍ
ـام دائـ ٍـم وشـ ٍ
كل جهــة ومســؤولياتها ومتابعــة
اتخاذهــا لمواجهــة الحــاالت الطارئــة والكــوارث وتحديــد واجبــات ّ
ُ
ويوضــح الخطــط واإلجــراءات الواجــب
تنفيذهــا ،خصوصــاً فيمــا يتعلــق بجمــع وتوزيــع المســاعدات بحيــث تتولــى وزارة التنميــة االجتماعيــة إدارة الملــف بالشــراكة مــع الجهــات

ذات االختصــاص (المحافظــات ،الهيئــات المحليــة ،لجــان الطــوارئ وغيرهــا) وتطويــر الشــراكة مــع القطــاع األهلــي والقطــاع الخــاص
ـيير آمــن لشــؤون البــاد فــي ظــل الظــروف االســتثنائية.
والجهــات المحليــة لضمــان أفضــل الســبل لحمايــة المواطنيــن وتسـ ٍ

بلورة القرارات العامة.
ٍ
آليات
ٍ
·تطوير
وقنوات مفتوحة مع منظمات المجتمع المدني إلشراك ممثليها في َ
عامــة تتعلــق بــإدارة المــال العــام وترشــيد النفقــات،
توجهــات ّ
·متابعــة تنفيــذ مــا ورد فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة  2020-2017مــن ّ
ـفافية عمــل الحكومــة ،والتــي فــي
القطاعيــة وعبــر
ونشــر الخطــط
القطاعيــة المعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء فــي العــام  ،2020لتعزيــز شـ ّ
ّ
ّ

ـتين التاســعة
كل األحــوال يجــب المحافظــة علــى مــا ورد فيهــا مــن مبـ َ
ـادئ تتعلــق بتعزيــز المســاءلة والشــفافية الــواردة فــي السياسـ ْ
والعاشــرة مــن األجنــدة.

·ينبغــي علــى الحكومــة اعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لمكافحــة الفســاد كإحــدى االســتراتيجيات عبــر القطاعيــة وفقــاً

لآلليــات المتبعــة فــي اعتمــاد االســتراتيجيات مــن قبــل مجلــس الــوزراء وتولــي اإلشــراف علــى تنفيذهــا ،ســعياً لبنــاء منظومــة نزاهــة
ملفــاً مناطــاً فقــط بهيئــة مكافحــة الفســاد ،لضمــان تنفيــذ
ووقائيــة ،ووقــف اعتبــار ملــف مكافحــة الفســاد ّ
ومكافحــة فســاد منيعــة
ّ

جميــع الجهــات لتوجهــات الحكومــة بهــذا الشــأن ،كمــا وردت فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة.

·ضــرورة أن تبــادر الحكومــة لتحديــد سياســتها وتعليماتهــا بشــأن تصنيــف الملفــات اإلداريــة باعتبارهــا معلومــات وملفــات عامــة ،وتحديــد
مــا هــو ســري منهــا ،ومــا يجــب نشــره علــى مواقعهــا اإللكترونيــة.

·ضرورة استعجال الحكومة الستكمال أدوات وإجراءات إنجاز الحكومة اإللكترونية.
·متابعــة اعتمــاد آليـ ٍـة لتدقيــق الحســابات المتعلقــة بديــون الكهربــاء والميــاه والتحويــات الطبيــة مــع الجانــب اإلســرائيلي ،ووقــف أيــة
عالقــة أو تعامــل مباشــر مــع الجانــب اإلســرائيلي ،مــن غيــر الطــرف الحكومــي الرســمي فــي هــذا المجــال.
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·يؤكــد االئتــاف علــى توصياتــه الســابقة بضــرورة االلتــزام بخطــة الترشــيد والتقشــف لإلنفــاق العــام ،مــع األخــذ باالعتبــار التوزيــع العــادل
للمــوارد المحــددة واألعبــاء ،وإعطــاء األولويــة لقطــاع الصحــة وللبرامــج الداعمــة للفقــراء والفئــات المهمشــة والمعــوزة.

·وقــف التعيينــات العامــة (المدنيــة واألمنيــة) فــي القطــاع العــام وحصرهــا فــي الحــاالت الضروريــة واالحتياجــات التــي يفرضهــا الواقــع،
وضــرورة التأكيــد علــى أن يتــم االلتــزام بإجــراءات المنافســة علــى الشــواغر الوظيفيــة ،وتبــرز فــي هــذا المجــال أهميــة إنشــاء (لجنــة جــودة
الحكــم) للرقابــة علــى نزاهــة الوظائــف العامــة ولتفــادي تبـ ّـو ِؤ مســؤولين غيــر مناســبين مــن حيــث الكفــاءة والجــدارة لهــذه الوظائــف.

·تبنــي سياســة حازمــة وملزمــة لمنــع تســييس الوظيفــة العامــة ،وتفعيــل دور أجهــزة الرقابــة بمــا فيهــا ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة
لمســاءلة أي مســؤول يســتخدم الوظيفــة العامــة ألغــراض سياســية فئويــة أو لتصفيــة حســابات شــخصية.

ضرورة التزام وزارة المالية بـ:
تنفيــذ مــا تعهــدت بــه فــي اســتراتيجية إدارة المــال العــام  2020-2017فيمــا يتعلــق بمعاييــر النزاهــة والشــفافية والمســاءلة
فــي إدارة المــال العــام.

ضرورة االنتهاء من إعداد ونشر الحسابات الختامية للسنوات المالية  2019-2016تنفيذاً للقانون.
ضرورة إعالن البيانات الكاملة والتفصيلية المتعلقة بالدين العام.
معالجــة الفجــوات والقنــوات المؤديــة للتســرب المالــي لوقــف النزيــف المالــي القائــم فــي العالقــة االقتصاديــة والماليــة
مــع الجانــب اإلســرائيلي.

ضــرورة إلــزام وزارة الماليــة بتســديد ديــون هيئــة التقاعــد العــام بإنهــاء ملــف التســويات بينهمــا ،واتخــاذ إجــراءات ملزمــة بعــدم
المســاس بأمــوال تقاعــد الموظفيــن ،والتــزام وزارة الماليــة بتســديد االشــتراكات والمســاهمات الشــهرية بشــكل منتظــم،
واالمتنــاع عــن الســيطرة علــى أمــوال الصنــدوق واســتثماراته.

ضــرورة إعــادة النظــر فــي النظــام الضريبــي الفلســطيني للمســاهمة فــي العدالــة الضريبيــة ولتحقيــق العدالــة االجتماعيــة
للمواطنيــن.

·مطالبة السلطة القائمة في قطاع غزة بالكشف عن البيانات المالية المتعلقة بإدارة المال العام في القطاع.
·وقــف الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة لسياســة التعيينــات فــي المجالــس المحليــة والســماح بإجــراء االنتخابــات فــي الهيئــات العامــة
ليتمكــن المواطنــون مــن اختيــار ممثليهــم فــي هــذه المجالــس المحليــة.

يتضمنــه مــن مســاس بالعدالــة والمســاواة فــي حقــوق
·إعــادة النظــر فــي نظــام التقاعــد الخــاص بشــاغلي المناصــب السياســية ،لمــا
ّ
ـا عــن األعبــاء الماليــة الكبيــرة التــي يفرضهــا علــى الخزينــة العامــة ،وتماشــياً مــع التوجهــات الدوليــة
العامليــن فــي القطــاع العــام ،فضـ ً

نحــو وقــف هــذا النظــام واســتبداله بآليــات أخــرى لضمــان الحقــوق الماليــة لشــاغلي المناصــب السياســية ،إذ ينبغــي اعتمــاد مكافــأة
ـوع ُيمنــح لفتــرة زمنيــة انتقاليــة ومحــددة.
لنهايــة الخدمــة ،أو مبلـ ٍـغ مقطـ ٍ

ـاص بشــاغلي المناصــب القانونيــة لرؤســاء مؤسســات عامــة أو مناصــب قضائيــة ،ومنــح تقاعــد
·ضــرورة وقــف َمنـ ِـح الرئاسـ ِـة التقاعـ َـد الخـ َ
ـاء ماليـ ًـة إضافيـ ًـة.
يخالــف القواعــد العامــة للتقاعــد العــام بحيــث ّ
يحمــل صنــدوق التقاعــد والخزينــة العامــة أعبـ ً
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ثانيا

على مستوى التشريعات

سيادي وفقاً لما نص عليه القانون األساسي.
·إصدار قانون خاص لتنظيم عمل صندوق االستثمار الفلسطيني كصندوق
ّ
·ضرورة إقرار قانون الهيئة العامة للبترول كما ّبينته توصيات ائتالف أمان السابقة.
العاميــن فــي تقديــم المعلومــات
والموظفيــن
ّ
يتضمــن واجبــات المســؤولين
·اعتمــاد قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات الــذي
ّ
ّ
العامــة للمواطنيــن.
ّ

·إقرار قانون األرشيف الوطني.
·اإلسراع في إصدار قانون منح االمتياز ومنع االحتكار.
·ضــرورة إصــدار النظــام الخــاص بمشــاركة الموظفيــن العاميــن فــي مجالــس إدارة المؤسســات العامــة والشــركات التــي تســاهم فيهــا
الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي الــذي نــص عليــه القــرار بقانــون رقــم  32لســنة .2020

·إقــرار قانــون بشــأن المحافظيــن يحــدد شــروط تعيينهــم وفــق أســس مــن الكفــاءة والخبــرة ،ويوضــح مهامهــم وحــدود صالحياتهــم وآليــات
مساءلتهم.

ـادال لكافــة المواطنيــن (نظــام التكافــل) ،ويأخــذ بعيــن االعتبــار الفئــات
ـامال وعـ ً
·إعــداد وإصــدار قانــون للتأميــن الصحــي اإللزامــي يكــون شـ ً
الفقيــرة والمهمشــة.

·إصدار النظام الذي يحدد المشتريات األمنية الحساسة المنصوص عليها في القرار بقانون رقم  8لسنة  2014بشأن الشراء العام.
·إقرار نظام مالي خاص بالمؤسسة األمنية ونشر الالئحة المالية االستثنائية الصادرة عن رئيس الوزراء.
·إصــدار اللوائــح التنفيذيــة التــي يتضمنهــا قانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن مــن أجــل تطبيــق الضوابــط والشــروط التــي تتعلــق بالتعيينــات
والترقيــات الخاصــة بقطــاع األمــن والتــي تحــول دون تضخــم عــدد الضبــاط فــي األجهــزة األمنيــة مقارنــة بعــدد الجنــود.

·تطويــر نظــام قبــول الهدايــا فــي الوظيفــة العامــة بشــكل يمكــن معــه التمييــز فــي النظــام بشــكل واضــح ومحــدد بيــن مــا هــو جائــز كهدايــا
عينيــة تزيــد قيمتهــا عــن
هديــة
يتــم اعتبــار ّأيــة
ٌ
ومــا هــو
ّ
ّ
مرفــوض مطلقــاً  ،وأن يحــدد النظــام الســقف المقبــول للهدايــا العينيــة ،وأن َّ
مقدمــة لموظــف مــن الفئــة العليــا أو الفئــة
النقديــة التــي يجــب رفضهــا ،مــع التشــدد فــي حــال كانــت الهديــة
الســقف المحــدد كالهديــة
ّ
ّ

الخاصــة ،بتحويــل مــن يخالــف أحــكام هــذا النظــام إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد ،فــي حــال تبيــن أنّ ــه تلقــى هديــة نقديــة أو لــم يفصــح عــن
الهديــة التــي تلقاهــا.

·إصــدار قانــون إلعــادة هيكلــة المؤسســات العامــة فــي فلســطين يتضمــن المؤسســات العامــة الملغــاة ،والمؤسســات العامــة التــي يتــم
دمجهــا مــع مؤسســات عامــة أخــرى مشــابهة أو مــع الــوزارات األقــرب لمجــال علمهــا .واســتحداث مؤسســات عامــة جديــدة ،وتحديــد

المؤسســات العامــة التــي يجــب تصويــب وضعهــا القانونــي مــن حيــث تبعيتهــا لتنســجم مــع أحــكام القانــون األساســي .علــى أن يضــع
تعــوم أحكامــه وتضبــط إجــراءات اإلصــاح بصــورة جديــة
مثــا) بحيــث ال
هــذا القانــون ســقفاً زمنيــاً لتنفيــذه (ســنتين أو ثــاث ســنوات
ّ
ً
أن عمليــة إعــادة الهيكلــة تتطلــب دراســة البنيــة التنظيميــة للمنشــأة بعــد عمليــة الدمــج بفحــص الهيــاكل التنظيميــة الخاصــة
وملزمــة .كمــا ّ

بالمؤسســات الجديــدة التــي تمــت إعــادة هيكلتهــا.
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ـكل مــن يثبــت أنّ ــه بلّ ــغ عــن شــبهات
التقديريــة والحــق فــي تقديــم الحمايــة لـ ّ
·يــرى االئتــاف أن تُ منــح هيئــة مكافحــة الفســاد الصالحيــة
ّ
فســاد وفــق األصــول وتعـ ّـرض لتهديــد أو عمــل انتقامـ ٍّـي جـ ّـراء هــذا اإلبــاغ ،حتــى إن لــم يتقــدم بطلــب حمايــة رســمي إلــى الهيئــة.

·تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص (الشركات المساهمة العامة والشركات التي تدير مرافق عامة).
ينظم عمل االتحادات الشعبية والنقابات المهنية ويعزز من دورها النقابي ليساعد على تحقيق أهدافها.
·إصدار قانون خاص ّ
ـدال مــن كونــه علــى درجــة واحــدة ،مــا يفتــح
·إصــدار قانــون لتطويــر القضــاء اإلداري بجعــل قضــاء محكمــة العــدل العليــا علــى
ْ
درجتيــن بـ ً
المجــال لمراجعــة أحــكام الدرجــة األولــى مــن قبــل محكمــة الدرجــة الثانيــة مــع التأكيــد علــى أهميــة اســتقاللية القضــاء اإلداري.

ثالثا

على مستوى التدابير واإلجراءات

·تطبيــق نظــام تضــارب المصالــح الــذي أصدرتــه الحكومــة ،وذلــك مــن خــال تشــكيل اللّ جــان فــي الــوزارات والمؤسســات العامــة واإلعــان
عنهــا ،ونشــر النمــوذج الخــاص بتضــارب المصالــح علــى الموقــع اإللكترونــي للــوزارات والمؤسســات العامــة ليتمكّ ــن الموظفــون مــن
االطــاع عليــه وتفعيــل إلزامهــم بــه.
ّ

كافــة القــرارات الحكوميــة المتعلقــة بالشــأن العــام ،وبشــكل كامــل علــى الموقــع الرســمي لمجلــس الــوزراء ،وعــدم االكتفــاء بنشــر
·نشــر ّ
عناويــن تلــك القــرارات فقــط ،وعلــى الحكومــة نشــر الوثائــق القانونيــة والتنظيميــة والماليــة مــن تلقــاء نفســها وإتاحتهــا للجمهــور،
والوصــول بيســر وســهولة ووقــت قصيــر دون كلفــة للقــرارات الصــادرة واإلحصــاءات والعقــود العامــة ،وقصــر التقييــد علــى مــا يخــص
وأيــة معلومــات تضـ ّـر باألمــن القومــي.
األمــور والبيانــات الشــخصية واألســرار التجاريــة والعالقــات الخارجيــة الســريةّ ،

ضروريــة إلقــرار قانــون
·اســتكمال نظــام األرشــفة اإللكترونيــة لجميــع الملفــات فــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة ،كخطــوة اســتباقية
ّ
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وااللتــزام بتنفيــذه.

·مطالبــة وزارة التربيــة والتعليــم بتطويــر أدوات التعامــل مــع رقمنــة التعليــم والتعليــم عــن ُبعــد ،ووضــع نظــام للرقابــة علــى مــدى التــزام
الهيئــات التدريســية بالقيــام بمســؤولياتها التعليميــة وفقــا للخطــط الموضوعــة مــن قبــل الــوزارة.

الوزاريــة غيــر
العامــة غيــر
·نشــر الحكومــة نتائــج تحصيلهــا لكافــة المبالــغ المتعلّ قــة بقضيــة رفــع رواتــب الــوزراء وبعــض رؤســاء الهيئــات
ّ
ّ
القانونيــة التــي حصلــوا عليهــا دون وجــه حــق ،وكذلــك نشــر امتيــازات بــدل اإليجــار الــذي تلقــاه البعــض منهــم ،تنفيــذاً لقــرار الرئيــس بإعــادة
األمــوال التــي تلقاهــا هــؤالء المســؤولون دون وجــه حــق.

·اإلفصــاح عــن المعلومــات الحقيقيــة المتعلقــة بطبيعــة الوثائــق الخاصــة بمنتــدى غــاز شــرق المتوســط ،وبالحقــوق وااللتزامــات
الفلســطينية فــي هــذا المجــال وذلــك درءاً لإلشــاعات.

·مطالبــة منظمــات المجتمــع المدنــي بتطويــر آليــات المســاءلة الذاتيــة؛ لضمــان تطبيــق مدونــة ســلوك المنظمــات األهليــة والعامليــن
فيهــا ،وتطويــر االلتــزام بمبــادئ وقواعــد الحكــم الرشــيد فــي عملهــا لتعزيــز ثقــة المواطنيــن بهــا.

·مركــزة توثيــق ونشــر البيانــات المتعلقــة بالمســاعدات االجتماعيــة المســاندة للمحتاجيــن لهــا ،عبــر البوابــة الموحــدة للمســاعدات
االجتماعيــة لتجنــب أيــة تجــاوزات قــد تنشــأ فــي هــذا المجــال مــن قبــل بعــض الجهــات.
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·إبــاغ المجلــس األعلــى للشــراء العــام فيمــا يخــص طلبــات االســتثناءات للشــراء المباشــر ،بصفتــه الجهــة الرســمية المكلّ فــة بمتابعــة
العطــاءات ودراســة االســتثناءات فــي عمليــات الشــراء ،وفقــاً لقانــون الشــراء العــام ،ونشــر جميــع العطــاءات الخاصــة بالشــراء العــام علــى
النافــذة الموحــدة للشــراء العــام.

·تطويــر نمــوذج توجيهــي موحــد للتقاريــر الرســمية التــي تصــدر عــن المؤسســات الوزاريــة وغيــر الوزاريــة ،يتضمــن دليــل إجــراءات إعدادهــا
ومــا يجــب أن تتضمنــه مــن إنجــازات وتحديــات ،لتنفيــذ خطــة عملهــا الســنوية وتحديــد مواعيــد نشــرها للتقاريــر وإجــراءات المتابعــة الالحقــة
ـاء عليهــا.
للتحديــات بنـ ً

·التعامــل مــع النظــام الموحــد للشــكاوى كآليــة للرقابــة مــن خــال فحــص مــدى التعامــل الجــدي مــع شــكاوى المواطنيــن ومعالجتهــا،
وعــدم االكتفــاء فقــط بتقديــم إحصائيــات حــول عــدد الشــكاوى ومــا تــم معالجتــه منهــا ومــا ُأغلــق دون فحــص كيفيــة معالجتهــا.
·اعتمــاد مفهــوم واضــح وشــامل للمســاءلة فــي المؤسســات العامــة بتقديــم تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل فــي المؤسســة أو الــوزارة،
بشــكل يتــم فيــه توضيــح قــرارات تلــك المؤسســات وتفســير سياســاتها ،واالســتعداد لتحمــل المســؤوليات المترتبــة علــى هــذه القــرارات،

وااللتــزام بتقديــم تقاريــر عــن ســير العمــل فيهــا ،توضــح اإليجابيــات والســلبيات ،ومــدى النجــاح أو اإلخفــاق فــي تنفيــذ سياســاتها فــي
العمــل.

تقــدم خدمــة عامــة كالكهربــاء والميــاه
·ضــرورة نشــر المؤسســات العامــة والــوزرات والمؤسســات األهليــة والشــركات التــي تديــر أو
ّ
واالتصــاالت وغيرهــا تقاريرهــا الســنوية؛ لتحقيــق المبــدأ القاضــي بحــق المواطنيــن فــي االطــاع علــى التقاريــر العامــة وعلــى أعمــال
اإلدارات التــي تقــدم خدمــة عامــة.

فعالــة علــى الشــركات
·االلتــزام بإنشــاء الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت تنفيــذاً للقانــون الصــادر عــام  ،2009ولقيــام رقابــة ّ
التــي تقـ ّـدم خدمــة االتصــاالت للمواطنيــن.

·إلــزام اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال بالقيــام بواجباتهــا باإلشــراف والمتابعــة علــى أعمــال وحــدة المتابعــة الماليــة ،ونشــر
التقاريــر للمواطنيــن ،ووقــف امتنــاع وحــدة المتابعــة الماليــة ومديرهــا عــن التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي.

·تعزيــز دور الجهــات الرقابيــة كمراقــب الشــركات وهيئــة ســوق رأس المــال علــى شــركات القطــاع الخــاص التــي تديــر مرفقــا عامــاً وتقــدم
خدمــات للجمهــور.

·التأكيــد علــى توصيــات االئتــاف األهلــي إلصــاح القضــاء ،باحتــرام إجــراءات تعييــن رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى وباقــي الوظائــف
القضائيــة ،وضــرورة الفصــل بيــن رئاســة مجلــس القضــاء األعلــى كمنصــب إداري ورئيــس المحكمــة العليــا كمنصــب قضائــي ،وإتاحــة
المشــاركة المجتمعيــة فــي عضويــة مجلــس القضــاء األعلــى ،وتعزيــز منظومــة النزاهــة فــي عمــل المجلــس وتشــكيل لجانــه ووحداتــه،
وإلغــاء التشــريعات الالحقــة التــي صــدرت بشــأن القضــاء ومنظمــات المجتمــع المدنــي.
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المقدمة
ّ
يقــوم االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة “أمــان” للســنة الثالثــة عشــرة علــى التوالــي بإعــداد تقريــره
الســنوي حــول تطــورات واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي فلســطين ،الــذي يرصــد التطــورات اإليجابيــة

والتحديــات فــي إدارة الشــأن العــام ،وأشــكال الفســاد وواقــع مالحقــة تجريــم الفاســدين ،والجهــود الرســمية
ّ
المبذولــة لمكافحــة الفســاد خــال العــام .2020

يتتبــع التقريــر الحوكمــة فــي إدارة المــال العــام
كمــا ّ

وبشــكل خــاص شــفافية إعــداد وإقــرار وتنفيذ الموازنة
العامــة ،وأوجــه اإلنفــاق واإليــرادات ،باإلضافــة إلــى
تســليط الضــوء علــى بعــض القضايــا أو المؤسســات

أو حــاالت الفســاد ذات العالقــة بمخاطــر الفســاد،

الموضوعــي
بمهنيــة التحليــل
يلتــزم ائتــاف أمــان
ّ
ّ
للوصــول إلــى االســتخالصات والتوصيــات ،ويختــار
الموقــف والخيــار المناســب الــذي يتبنّــاه االئتــاف
ّ
مســتقل دون تدخــات سياســية أو حزبيــة.
بشــكل

لوضعهــا علــى أجنــدة الــرأي العــام والمســؤولين.

أظهــر انتشــار جائحــة كورونــا “فيــروس كوفيــد ”19-ضعــف حالــة االســتعداد للمخاطــر الناجمــة عــن كــوارث

وطنيــة وعــدم تفعيــل المركــز
ينظــم حالــة الطــوارئ فضــا عــن غيــاب خطــة
طبيعيــة أو صحيــة ،وغيــاب قانــون ّ
ّ

جاهزيــة دولــة فلســطين وضعــف نزاهــة الحكــم ،وهشاشــة التدابيــر واإلجــراءات
الوطنــي للكــوارث ،وضعــف
ّ
المتّ خــذة مــن قبــل الحكومــة لتحصيــن مؤسســات الدولــة مــن الفســاد.

علميــة فــي جمــع المعطيــات والمعلومــات والبيانــات ذات العالقــة مــن مصــادر
يســتند التقريــر إلــى منهجيــة
ّ

حكوميــة ،إلــى جانــب نتائــج مقيــاس النزاهــة فــي القطــاع العــام الــذي يحتــوي عــدداً
حكوميــة وغيــر
متنوعــة
ّ
ّ

واســعاً مــن المؤشــرات والــذي يعـ ّـده ائتــاف أمــان كل عاميــن ،ونتائــج مقيــاس النزاهــة فــي قطــاع األمــن

الفلســطيني ،إضافــة إلــى عشــرات التقاريــر وأوراق العمــل المعـ ّـدة خــال العــام ونتائــج اســتطالع الــرأي العــام
الســنوي الــذي يعـ ّـده االئتــاف لفحــص انطباعــات المواطنيــن حــول الفســاد ومكافحتــه فــي فلســطين.

يهــدف التقريــر إلــى تقديــم توصيــات محــددة لصنــاّ ع القــرار
الفلســطيني والجهــات ذات العالقــة مــن أجــل مســاعدتهم فــي
تبنّ ــي إجــراءات وتدابيــر فــي ســبيل تحصيــن النظــام الوطنــي للنزاهــة

(تقويــة مناعــة المؤسســات العامــة) ضــد الفســاد .كمــا يهــدف
إلــى زيــادة انخــراط المناصريــن مــن مؤسســات المجتمــع والنشــطاء
والمتطوعيــن مــن المواطنيــن فــي جهــود مكافحــة الفســاد ،وحمايــة

يهــدف التقريــر إلــى تقديــم توصيــات
محــددّ ة لصنّــاع القــرار ،مــن أجــل
وتدابيــر لتحصيــن
إجــراءات
تبنــي
ٍ
َ
الوطنــي للنزاهــة ضــدّ
النظــام
ّ
الفســاد.

فعالــة لدولــة فلســطين.
المــال العــام ،وبنــاء مؤسســات ّ

أن المشــروع الوطنــي فــي إنهــاء االحتــال؛ بنيــل االســتقالل وممارســة حــق تقريــر
إدراكاً مــن ائتــاف أمــان ّ

المصيــر والعــودة وإقامــة دولــة فلســطينية ديمقراطيــة ،ال يتعــارض مــع هــدف تعزيــز النزاهــة ومكافحــة
الفســاد ،بــل إن النجــاح فــي هــذا المجــال يعــزّ ز مــن ثقــة المواطنيــن بالســلطة الحاكمــة ومؤسســاتها التنفيذيــة
يعمــق اســتعدادهم لتحمــل األعبــاء الماليــة والحياتيــة الناجمــة عــن هــذا
والقضائيــة والتشــريعية ،األمــر الــذي ّ

التحــدي الرئيســي ،فــإن ائتــاف أمــان يحــرص علــى االســتمرار فــي إصــدار ونشــر هــذا التقريــر الســنوي.
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منهجية إعداد التقرير
أوال :رصد وجمع المعلومات ذات العالقة
 ًيعتمــد ائتــاف أمــان فــي إعــداده لهــذا التقريــر علــى جمــع المعلومــات والمعطيــات والبيانــات ذات العالقــة
الخاصــة فــي مجــال قيــم النزاهــة ،ومبــادئ الشــفافية ،ونظــم المســاءلة فــي
الفلســطينية
بالتطــورات
ّ
ّ
ّ
المجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام وأعمــال المؤسســات العامــة بشــكل خــاص .إضافــة إلــى رصــد المتغيــرات
فــي واقــع الفســاد وجهــود مكافحتــه مــن مصادرهــا المتعــددة ،ومــن أهمهــا:
·المعلومــات والمعطيــات ذات العالقــة التــي يتــم رصدهــا وتوثيقهــا خــال العــام مــن قبــل وحــدة
الرصــد والدراســات فــي ائتــاف أمــان ،وبشــكل خــاص المعطيــات
المتضمنّ ــة فــي التقاريــر الصــادرة عــن الهيئــات ذات الصلــة ،يلتــزم ائتــاف أمــان بشــكل تــام
ّ
واالجــراءات والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء ،والــوزارات،
وبدقــة المعلومــات
بمنهجيتــه
ّ
وهيئــة مكافحــة الفســاد ،ونيابــة ومحكمــة جرائــم الفســاد ،والجهــاز
وصحتهــا ،وبالحصــول عليهــا مــن
ّ
واإلداريــة ،مصــادر موثوقــة ،وباالســتعداد
الماليــة
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،وديــوان الرقابــة
ّ
ّ
والهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان ،وبعــض تقاريــر البنــك الدولــي للمراجعــة والتقييــم فــي حــال
ظهــور معطيــات جديــدة.
الخاصــة بفلســطين ،ومنظمــة الشــفافية الدوليــة.
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يعدهــا ائتــاف أمــان علــى مــدار العــام
·اســتخالصات وتوصيــات التقاريــر
الخاصــة وأوراق العمــل التــي ّ
ّ
بواســطة باحثيــه ،ودوائــره ووحداتــه المختلفــة.
المتوجهيــن لمركــز المناصــرة واإلرشــاد القانونــي فــي
·نتائــج تحليــل طبيعــة بعــض القضايــا الــواردة مــن
ّ
ائتــاف أمــان ،والــردود الــواردة عليهــا مــن جهــات االختصــاص.
التشــاركية التــي يشــارك ائتــاف أمــان فيهــا مــع
·أبــرز اســتخالصات أعمــال المنتديــات والشــبكات
ّ
مؤسســات المجتمــع المدنــي.
·المعطيــات والمعلومــات التــي يتــم رصدهــا مــن خــال المقابــات المباشــرة مــع المســؤولين،
ومناقشــات عامــة.
ٍ
وحــوارات
ٍ
ومؤتمــرات
ٍ
ورش
ٍ
والمــداوالت الموثقــة للفعاليــات المختلفــة مــن
· المتغيــرات التــي يتــم قياســها بعــدد مــن المقاييــس
الخاصــة بمؤشــرات النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي
إدارة المــال والشــأن العــام.
·المعطيــات واالســتخالصات الناتجــة عــن تحليــل نتائــج
اســتطالع الــرأي العــام الفلســطيني الــذي يعــده
ائتــاف أمــان ،ونتائــج اســتطالعات رأي مراكــز البحــوث
والدراســات الفلســطينية حــول انطباعــات المواطنيــن
بشــأن واقــع الفســاد ومكافحتــه خــال العــام.

خاطــب ائتــاف أمــان خــال إعــداده التقريــر
الســنوي لعــام  2020معظــم المؤسســات
العامــة الوزاريّ ــة وغيــر الوزاريّ ــة ،للحصــول
علــى المعلومــات مــن مصادرهــا الرســمية
فيمــا يتعلــق بأهــم التطــورات والتحديــات
التــي واجهتهــا تلــك المؤسســات خــال العــام
ّ
مؤشــرات محــددة تتعلــق بالنزاهــة
ضمــن
والشــفافية والمســاءلة.

·القضايــا المثبتــة التــي تكشــفها بعــض تقاريــر الصحافــة االســتقصائية حــول قضايــا ذات عالقــة بالنزاهــة
ـا عــن اســتخالصات بعــض التقاريــر االســتقصائية التــي
والشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد ،فضـ ً
يعدهــا ائتــاف أمــان بالتعــاون مــع مؤسســات إعالميــة وصحفييــن ،وتخضــع هــذه المعلومــات جميعهــا
وموثوقيــة مصادرهــا مــن قبــل فريــق إعــداد التقريــر.
دقتهــا
تحقـ ٍـق لفحــص مــدى ّ
لعمليــة ّ
ّ

 ثانياً  :تحليل المعلوماتوكيفيــاً مــن قبــل
كميــاً
ّ
·يتــم تحليــل المعلومــات المرصــودة ّ
فريــق التحليــل الخــاص فــي ائتــاف أمــان.
· يتــم توثيــق مخرجــات اجتماعــات فريــق التحليــل فــي
محاضــر خاصــة.
َ

المتغيرات
آليــة رصــد
ّ
يعتمــد ائتــاف أمان ّ
وجمــع المعلومــات مــن مصادرهــا ثــم
تحليلهــا واســتخالص النتائــج وتقديــم
التوصيــات كمنهــجٍ إلعــداد التقريــر.

·يتولــى مديــر وحــدة الدراســات والرصــد إعــداد المســودة
األولــى مــن التقرير باالســتناد إلــى نتائج تحليل المعلومات
وعرضهــا علــى فريــق التحليــل الداخلــي للمراجعــة واقتــراح التعديــات ،وتتكــرر طريقــة العمــل هــذه
عنــد إعــداد جميــع المســودات ،حيــث يقــوم مستشــار مجلــس إدارة أمــان لشــؤون مكافحــة الفســاد
بالمراجعــة وإبــداء المالحظــات التفصيليــة المكتوبــة حولهــا خــال جميــع مراحــل إعــداد التقريــر ،ويتــم
إدخــال التعديــات وإعــداد المســودة شــبه النهائيــة.
·يتــم االســتعانة بعــدد مــن الخبــراء الخارجييــن ممــن لديهــم المعرفــة بواقــع المؤسســات العامــة
الفلســطينية لمناقشــة مســودة التقريــر شــبه النهائيــة.
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·بعــد إتمــام عمليــات المراجعــة (الداخليــة والخارجيــة)َ ،يرفــع المديــر التنفيــذي التقريــر إلــى مجلــس اإلدارة
لمراجعتــه وإقــراره بشــكله النهائــي.
لغويــاً  ،لضمــان خلـ ّـوه مــن األخطــاء ،وســامة الترتيــب والدقــة والســامة اللغويــة
·يتــم تدقيــق التقريــر
ّ
قبــل طباعتــه وإصــداره.

محتويات التقرير
يحتوي التقرير على خمسة أجزاء
هي:

الجزء
األول

واقــع منظومــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي
فلســطين ،والتطــورات اإليجابيــة والتحديــات فــي العــام
.2020

الجزء
الثاني

واقع أشكال الفساد ومظاهره في العام .2020

الجزء
الثالث

الحوكمة في إدارة المال العام في العام .2020

الجزء
الرابع

قضايا تحت الضوء.

الجزء
الخامس
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التوصيات.

البيئة العامة المحيطة بجهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
تأثــر العــام  2020بانتشــار جائحــة كورونــا وتأثيراتهــا الصحيــة واالقتصاديــة المباشــرة وغيــر المباشــرة ،واضطــرار
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إلعــان حالــة الطــوارئ التــي مــا زالــت مســتمرة .باإلضافــة إلــى التطــورات
السياســية التــي انبثقــت عــن طــرح اإلدارة األمريكيــة لمبادرتهــا المعروفــة “بصفقــة القــرن” والخطــوات
ّ
اإلســرائيلية الراميــة إلــى فــرض الســيادة اإلســرائيلية علــى أجــزاء مــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام
 .1967كمــا شــهد العــام  2020تراجعــاً فــي الموقــف العربــي تجــاه القضيــة الفلســطينية ،بتوقيــع دولــة
اإلســرائيلية ،وبامتنــاع مجلــس
اتفاقيــات مــع الحكومــة
اإلمــارات ومملكــة البحريــن والســودان والمغــرب
ّ
ّ
وزراء الخارجيــة العــرب عــن إدانــة التحــرك اإلماراتــي تجــاه التطبيــع مــع إســرائيل .فــي المقابــل أعلنــت القيــادة
الفلســطينية فــي شــهر أيــار /مايــو مــن العــام  2020التحلّ ــل مــن االلتزامــات المترتبــة علــى االتفاقيــات
الفلســطينية اإلســرائيلية ،مــا أوقــف العالقــات الثنائيــة كالتنســيق األمنــي والمدنــي واالقتصــادي إلــى حيــن
عــودة تلــك العالقــات فــي منتصــف شــهر تشــرين ثانــي /نوفمبــر .2020
العديــد مــن المؤشــرات والعوامــل التــي تتعلــق بالبيئــة العامــة المحيطــة بجهــود مكافحــة الفســاد فــي
ـري عــن العــام  ،2019والتــي كانــت معيقــة لتلــك
فلســطين اســتمرت فــي العــام  2020دون اختــاف جوهـ ّ
فعالــة ،كذلــك اســتمر األثــر
الجهــود ،حيــث تواصلــت إجــراءات االحتــال المعيقــة لبنــاء مؤسســات فلســطينية ّ
الســلبي لالنقســام وغيــاب دور المجلــس التشــريعي الفلســطيني .فضــا عــن النقــاش المجتمعــي حــول
نجاعــة واســتقاللية الســلطة القضائيــة وقــرارات مجلــس القضــاء األعلــى االنتقالــي ،فــي حيــن اســتمرت
األوضــاع االقتصاديــة فــي التراجــع إثــر رفــض الحكومــة الفلســطينية اســتالم أمــوال المقاصــة فــي النصــف
األول للعــام  ،2020اســتناداً إلــى قــرار القيــادة الفلســطينية بوقــف العالقــة مــع الجانــب االســرائيلي ألكثــر
مــن ســتة أشــهر ( 2020/5/19إلــى نهايــة شــهر تشــرين ثانــي /نوفمبــر .)2020

جائحة كورونا وإعالن حالة

الطوارئ إضافة إلى استمرار
سياسات االحتالل ونتائج

االنقسام وغياب دور المجلس

التشريعي هي أبرز مالمح البيئة
العامة المحيطة بجهود تعزيز

النزاهة ومكافحة الفساد خالل
العام .2020

وفيما يلي استعراض أثر بعض عناصر هذه البيئة العامة كأمثلة بارزة:
األمريكية والتطبيع العربي
•الخطة
ّ
أثــار إعــان الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب فــي نهايــة شــهر كانــون ثانــي /ينايــر مــن العــام  2020عــن الخطــة

األميركيــة للســام فــي الشــرق األوســط ،والتــي تعــرف بصفقــة القرن ،ردود فعل فلســطينية غاضبــة للتغيير
الــذي أحدثتــه فــي قواعــد العمليــة

السياســية القائمــة علــى أســاس
قــرارات األمــم المتحــدة واالنســحاب

االســرائيلي مــن األراضــي المحتلــة
عــام  ،1967وانحيازهــا لتوجهــات

اليميــن اإلســرائيلي علــى حســاب
الحقــوق الفلســطينية وإقامــة دولــة

فلســطينية علــى حــدود الرابــع مــن
حزيــران /يونيــو  .1967واســتتبع ذلــك

بضغــط أمريكــي علــى دول عربيــة

كاإلمــارات والبحريــن والســودان والمغــرب لعقــد اتفاقيــات تطبيــع مــع إســرائيل فــي منتصــف شــهر أيلــول/
ســبتمبر ،وذلــك فــي إطــار الضغــط علــى القيــادة الفلســطينية ،األمــر الــذي أدى إلــى تحــول أولويــات أجنــدة

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2020

23

الــرأي العــام والمؤسســات والقــوى واألحــزاب إلــى مقاومــة الضغــوط بمــا فيهــا الضغــوط الماليــة ،مــا ّأثــر
علــى أجنــدة اإلصالحــات واألهــداف ذات العالقــة باســتراتيجية تحســين إدارة المــال العــام ،وتراجــع موقــع

تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد وإزاحتــه إلــى الخلــف .ناهيــك عــن اســتمرار أثــر سياســات دولــة االحتــال
وممارســاته الســلبية علــى البيئــة االقتصاديــة مــن حيــث تحكّ مــه فــي إصــدار ومنــح العديــد مــن التصاريــح
والموافقــات فــي الحــدود والمعابــر فــي كل مــن القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،حيــث اســتخدم

االحتــال هــذه الصالحيــة لمصالحــه األمنيــة وعلــى حســاب المصلحــة الفلســطينية ولتعزيــز اســتمرار ســيطرته
علــى المــوارد الطبيعيــة الفلســطينية.

·عدم إجراء االنتخابات العامة يضعف بيئة المساءلة في الواقع الفلسطيني

عام ٍة
ٍ
تعطيل إجراء
انتخابات ّ
فلسطيني ٍة وتراجع واقع
ّ
احترام حقوق اإلنسان
والحريات العامة.
ّ

رغــم قــرار المحكمــة الدســتورية الفلســطينية (الــذي جــاء فــي ســياق المناكفــات السياســية) فــي شــهر
(المعطــل منــذ  13عامــا) واإلعــان
ّ
بحــل المجلــس التشــريعي
ّ
كانــون أول /ديســمبر  2018القاضــي
عــن إجــراء االنتخابــات التشــريعية خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــر القــرار فــي الجريــدة الرســمية،2
أن الرئيــس لــم يصــدر مرســوماً رئاســياً إلجــراء االنتخابــات حتــى نهايــة العــام  ،2020مــا ّأدى إلــى اســتمرار
ّإل ّ
تعطيــل المســاءلة الرســمية .فــي حيــن اســتمرت كتلــة التغييــر واإلصــاح (حمــاس) فــي قطــاع غــزة بعقــد
جلســات المجلــس التشــريعي ألعضائهــا وبعــض أعضــاء كتلــة فتــح البرلمانيــة.
الجمعيــة العامــة لألمــم
الســنوي أمــام
علــى الرغــم مــن إعــان الرئيــس محمــود عبــاس فــي خطابــه
ّ
ّ
المتحــدة بتاريــخ  26أيلــول /ســبتمبر  2019نيتــه إصــدار مرســوم رئاسـ ّـي يحــدد فيــه موعــد إجــراء االنتخابــات
العامــة ،ومــن ثــم قيــام الدكتــور حنــا ناصــر رئيــس لجنــة االنتخابــات المركزيــة بإجــراء مشــاورات بيــن الفصائــل
الفلســطينية نهايــة العــام  ،2019حيــث تــم االتفــاق علــى إجــراء االنتخابــات التشــريعية ومــن ثــم الرئاســيةّ ،إل
أن تلــك العمليــة توقفــت دون تبريــر معلــن ،ولــم يصــدر المرســوم الرئاســي الخــاص بتحديــد موعــد االنتخابــات
ّ
عطــل ممارســة المواطنيــن لحقهــم فــي اختيــار ممثليهــم ،ومســاءلة
حتــى نهايــة العــام  ،2020األمــر الــذي ّ
الحكومــة علــى أعمالهــا ،األمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى منظومــة تعزيــز قيــم وســلوك كبــار المســؤولين،
وتقبــل المســاءلة.
وأضعــف مــن التــزام األطــراف الرســمية فــي اعتمــاد الشــفافية وإتاحــة المعلومــات
ّ
·إعالن حالة الطوارئ
أعلــن الرئيــس محمــود عبــاس في الخامــس من آذار /مارس
“ 2020حالــة الطــوارئ فــي جميــع األراضــي الفلســطينية

لمواجهــة خطــر جائحــة فيــروس كورونــا ومنــع تفشــيه”3
بعــد التأكــد مــن إصابــة عــدد مــن المواطنيــن فــي مدينــة
وفــوض بموجبــه رئيــس الحكومــة
بيــت لحــم بالفيــروس،
ّ

بالصالحيــات واالختصاصــات الالزمــة لتحقيــق غايــات
ً
كافــة .وقــد اتخــذت الحكومــة العديــد مــن
هــذا اإلعــان
اإلجــراءات االســتثنائية منهــا فــرض الحجــر علــى األشــخاص
 2الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية ،العدد ممتاز رقم 2018/12/23 ،19
 3المرسوم رقم  2لسنة  2020بشأن اعالن حالة الطوارئ
https://maqam.najah.edu/media/uploads/2020/04/legislations/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88
%D9%85_%D8%B1%D9%82%D9%85__1_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2020_%D9%85.pdf
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فــي أماكــن محــددة ،وعــزل المناطــق وبخاصــة بيــن المحافظــات ومنــع انتقــال المواطنيــن بينهــا ،وتقييــد حركــة
المواطنيــن فــي المناطــق خــارج أماكــن ســكنهم وتقييــد ســاعات الحركــة؛ وهــي تقييــدات علــى بعــض الحريــات

التنقــل ،وذلــك لضمــان التباعــد االجتماعــي
ّ
والحقــوق األساســية التــي ينــص عليهــا القانــون األساســي كحريــة
ومنــع تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا .اســتمر الســيد الرئيــس بإصــدار مراســيم رئاســية تمــدد حالــة الطــوارئ أحيانــاً

وتجددهــا أحيانــاً أخــرى لمــدة  30يومــاً فــي كل مــرة حتــى نهايــة عــام  .2020وبشــكل عــام فــإن حالــة الطــوارئ

تضعــف كثيــراً مــن مجــاالت إدارة المــال العــام مــن حيــث االلتــزام بالمعاييــر الضروريــة وأحــكام القوانيــن مثــل
قانــون الشــراء العــام بشــأن العطــاءات العامــة.
·حالة حقوق اإلنسان والحريات العامة
العامــة ،شــهد العــام  2020العديــد مــن االنتهــاكات للحريــات
علــى صعيــد حالــة حقــوق اإلنســان والحريــات
ّ
ـطينية فــي الضفــة الغربيــة أو الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة،
العامــة مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلسـ
ّ

فــي إطــار التعســف فــي اســتخدام الســلطة ،مــا يهــدد منظومــة النزاهــة فــي عملهــا .بلغــت انتهــاكات الحريــات
اإلعالميــة فــي فلســطين خــال العــام  2020مــا مجموعــه  81انتهــاكاً موزعـ ًـة مــا بيــن انتهــاكات إســرائيلية
وفلســطينية وانتهــاكات إدارة فيســبوك وفقــاً لمركــز مــدى للحريــات اإلعالميــة.4

كمــا يشــير تقريــر مؤسســة الحــق الســنوي للعــام  2020إلــى أنّ ــه باإلضافــة إلــى االنتهــاكات اإلســرائيلية

الجســيمة ،تواصلــت الممارســات الســلبية مــن قبــل الســلطة الفلســطينية والســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة

تجــاه الفلســطينيين .فقد ازداد الوضــع ســوءاً علــى صعيــد الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة بســبب

جائحــة فيــروس كورونــا ،واإلجــراءات التــي اتّ خذتهــا الســلطات مــن أجــل الحــد مــن انتشــار الجائحــة ،ال سـ ّـيما

إعــان حالــة الطــوارئ منــذ بدايــة شــهر آذار وتمديدهــا بشــكل متواصــل منــذ ذلــك الحيــن بشــكل غيــر قانونــي.
فضــا عــن تواصــل االنتهــاكات ال سـ ّـيما تلــك المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر ،فــي حيــن تدهــورت الحقــوق
االقتصاديــة بســبب انكمــاش االقتصــاد الفلســطيني جـ ّـراء اإلغــاق ،وقــد رصــدت مؤسســة الحــق  420انتهــاكاً

تمثلــت باالحتجــاز التعســفي ،وانتهــاكات الحــق فــي المحاكمــة عادلــة ،وحريــة الــرأي والتعبيــر ،وانتهــاكات الحــق
فــي األوضــاع اإلنســانية أثنــاء االحتجــاز ،وســوء المعاملــة والتعذيــب ،والضــرب والتنكيــل ،ومصــادرة األمــوال
والمعــدات.5

وســجلت الهيئــة المســتقلة لحقــوق االنســان فــي العــام ،6 2020وفقــاً لورقــة قدمتهــا فــي مؤتمــر أمــان

الســلمي خــال الفتــرة الممتــدة مــن األول
الســنوي للعــام  ،2020وقــوع ( )18انتهــاكاً للحــق فــي التجمــع
ّ

مــن شــهر كانــون الثانــي وحتــى تاريــخ  30أيلــول  ،2020منهــا ( )5شــكاوى حــول منــع عقــد تجمعــات ســلمية،
و( )13شــكوى تتعلــق بفــض تجمعــات ســلمية باســتخدام القــوة المفرطــة ،تــم فــي ( )3منهــا االعتــداء علــى

المشــاركين ،وفــي ( )10منهــا تــم احتجــاز مشــاركين فــي هــذه التجمعــات الســلمية.

 4انظر/ي التقارير الشهرية الصادرة عن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية (مدى) في الفترة .2020/12/31-1/1
https://www.madacenter.org/category/13/1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9
%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
 5انظر/ي تقرير مؤسسة الحق الميداني حول انتهاكات حقوق اإلنسان لعام 2020
https://www.alhaq.org/ar/monitoring-documentation/17882.html#_ftn23
 6انظر/ي إدارة الجائحة حالة الحريات العامة  2020إدارة-الجائحة-حالة-الحريات-العامة
)2020-1605600399.pdf (aman-palestine.org
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وقــد بــرزت فــي الســياق قضيــة اعتقــال ( )19مواطنــاً لحظــة وصولهــم إلــى ميــدان المنــارة فــي مدينــة رام
ـردي األوضــاع االقتصاديــة والفســاد ،وتــم توجيــه تهمــة “مخالفــة التعليمــات الحكوميــة
اللــه ،لالحتجــاج علــى تـ ّ

لحالــة الطــوارئ” .وفــي ســياق احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر رصــدت الهيئــة ومنــذ تاريــخ  2020/3/5وحتــى
تاريــخ  )88( ،2020/11/16انتهــاكاً للحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،

مــن بينهــا انتهــاكات ضــد صحفييــن ( 14انتهــاكاً ) ،ومدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ،وشــملت هــذه االنتهــاكات

اعتقــاالت واســتدعاءات للناشــطين أو المواطنيــن بســبب تعبيرهــم عــن آرائهــم علــى وســائل التواصــل
االجتماعي.

وتشــير بيانــات الهيئــة المســتقلة لحقــوق االنســان إلــى ازديــاد عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا فيمــا يتعلــق
بممارســة التعذيــب وســوء المعاملــة فــي ظــل الجائحــة فــي نفــس الفتــرة لتصــل إلــى ( )250انتهــاكاً للحــق
كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،بمــا يشــمل تعذيــب المحتجزيــن (بالضــرب
فــي الســامة الجســدية فــي ٍّ
والشــبح) وإســاءة معاملتهــم.

تضمنــت الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة منــذ تاريــخ  2020/3/5وحتــى تاريــخ  )350( ،2020/11/16انتهــاكاً

كل مــن الضفــة الغربيــة والقطــاع ،بمــا يشــمل االحتجــاز اإلداري دون
للحــق فــي الحريــة واألمــن الشــخصي فــي ٍّ

استمرت خالل العام 2020
ّ
اإلسرائيلية ألموال
القرصنة
ّ
الفلسطيني.
الشعب
ّ

العــرض علــى الجهــات القضائيــة المختصــة ،واحتجــاز المواطنيــن بســبب ممارســة حقوقهــم المشــروعة ،إضافــة
إلــى انتهــاك اإلجــراءات القانونيــة عنــد تنفيــذ االعتقــاالت ،واالمتنــاع عــن تنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة
باإلفــراج عــن الموقوفين.

•اســتمرار القرصنــة اإلســرائيلية ألمــوال الشــعب الفلســطيني وبشــكل خــاص رفــض التعامــل
بشــفافية حــول التفاصيــل الحقيقيــة لإليــرادات والنفقــات التــي يقــوم بهــا الجانــب اإلســرائيلي
متفــردا ،حيــث ثبــت فــي أكثــر مــن مناســبة ســرقة أمــوال فلســطينية لصالــح أطــراف إســرائيلية
خاصــة.
حكوميــة أو ّ
·المؤشرات االقتصادية واالجتماعية
أشــارت توقعــات البنــك الدولــي إلــى انكمــاش فــي إجمالــي الناتــج المحلــي للعــام  2020قــد يصــل إلــى ،%8

حيــث يواجــه االقتصــاد الفلســطيني ثــاث أزمــات ترتبــط كل منهــا باألخــرى ،وهي )1 :تفشــي جائحــة فيــروس
كورونــا المســتجد )2( ،التباطؤ االقتصــادي الناجــم عــن إجــراءات مواجهــة فيــروس كورونــا ،و )3المواجهــة
تعطــل تحويــل إيــرادات المقاصــة ألكثــر مــن ســتة أشــهر
السياســية مــع الحكومــة اإلســرائيلية التــي ّأدت إلــى ّ

(مايو/أيــار – نوفمبر/تشــرين الثانــي .)2020

علــى الرغــم مــن قــرار الســلطة الفلســطينية األخيــر باســتئناف التنســيق مــع إســرائيل لتخفيــف حــدة الضائقــة
المتوقــع وجــود فجــوة تمويليــة كبيــرة مقدارهــا  760مليــون دوالر لعــام ( 2020العجــز
ّ
الماليــةّ ،إل أنّ ــه مــن

بعــد المنــح المتوقعــة ،)7فــي حــال تفاقمــت األزمــة الناتجــة عــن تفشــي فيــروس “كورونــا” ،إلــى جانــب توقعــات

بــأن يواجــه االقتصــاد الفلســطيني وضعــاً بالــغ الخطــورة مــع توقــف العديــد مــن القطاعــات عــن العمــل فــي
وقــت يفتقــر فيــه إلــى أيــة أدوات للتحفيــز المالــي ،أو ضــخ الســيولة ،أو االقتــراض الخارجــي.8

 7انظر/ي :التطورات االقتصادية في األراضي الفلسطينية  -نوفمبر /تشرين الثاني 2020
https://www.albankaldawli.org/ar/country/westbankandgaza/publication/economic-developments-in-the-palestinian-territories-november-2020
 8انظر/ي :األراضي الفلسطينية :اآلفاق االقتصادية-أبريل /نيسان  ،2020البنك الدولي
https://www.albankaldawli.org/ar/country/westbankandgaza/publication/economic-update-april-2020
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وبحســب البنــك الدولــي فــإن أكثــر مــن ربــع الفلســطينيين كانــوا يعيشــون تحــت خــط الفقــر -قبــل انتشــار
فيــروس كورونــا ،-ومــن المتوقــع أن هــذه النســبة ارتفعــت إلــى  %30فــي الضفــة الغربيــة وإلــى  %64فــي

قطــاع غــزة .وأن معــدل البطالــة بيــن الشــباب بلــغ مــا نســبته  ،%38وهــو مــا يتجــاوز كثيــراً المتوســط الســائد
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا .وال تــزال إمكانيــات االقتصــاد ُمكبلــة بالقيــود المفروضــة علــى
حركــة األشــخاص والبضائــع .9وأكــد رئيــس الحكومــة أن قيمــة الخســائر اإلجماليــة لالقتصــاد الفلســطيني للعــام

 2020تبلــغ حوالــي  3.8مليــار دوالر (أي مــا مقــداره  )%27مــن أصــل حوالــي  14مليــاراً التــي تشــكل قيمــة
الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

·األولويات األربعة للمواطنين من ضمنها مكافحة الفساد
وبالرغــم مــن اســتمرار سياســات إســرائيل العدوانيــة تجــاه الشــعب الفلســطيني واألزمــة الصحيــة واالقتصاديــة
واســتمرار واقــع االنقســام السياســي الســلبي ،مــا زالــت أغلبيــة المواطنيــن تــرى موضــوع الفســاد مــن ضمــن

أهــم القضايــا والمشــاكل التــي تواجــه الشــعب الفلســطيني ،حيــث أشــار اســتطالع رأي المواطنيــن حــول
أن
واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي فلســطين 10الــذي تــم إجــراؤه فــي تشــرين أول /أكتوبــر  2020إلــى ّ
وأن أهــم التحديــات التــي مــن الضــروري التصــدي لهــا هــي :األزمــة
الــرأي العــام الفلســطيني متشــائم ّ
االقتصاديــة ،ومكافحــة الفســاد ،وسياســات االحتــال واســتمرار االنقســام ،حيــث اعتبــر  %26مــن المســتطلعة
أن األولويــة يجــب أن تكــون لمعالجــة تصاعــد األزمــات االقتصاديــة ،بينمــا اعتبــر  %25أنهــا مشــكلة
آراؤهــم ّ

الفســاد ،تلتهــا مشــاكل سياســات االحتــال واســتمرار االنقســام بنســبة ( %21و )%14علــى التوالــي.

االقتصادية ومكافحة
األزمة
ّ
الفساد وسياسات االحتالل
واالنقسام كانت المشاكل
األساسية التي تحظى
ّ

بأولوية يرغب المواطن
ّ
الفلسطيني بحلّ ها.
ّ

المشكالت األساسية التي تحظى باألولوية لحلها

 9تقرير المراقبة االقتصادية للبنك الدولي ،حزيران.2020 .
http://documents1.worldbank.org/curated/en/844141590600764047/pdf/Economic-Monitoring-R port-to-the-AdHoc-Liaison-Committee.pdf
 10انظر/ي :االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ،استطالع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته فلسطين .2020
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والشفافية
المتغيرات في واقع منظومة النزاهة
أوال:
ّ
ّ
ً
والمساءلة في فلسطين للعام 2020
التطورات على نزاهة الحكم في العام 2020
(((1
ّ
قــرر ائتــاف أمــان منــذ التقريــر الســابق لعــام  2019إدراج موضــوع نزاهــة الحكــم كموضــوع مســتقل فــي

منظومــة النزاهــة الوطنيــة بفعــل قــوة تأثيــر بيئــة الحكــم (فــي
إدارة الســلطة) علــى جهــود مكافحــة الفســاد بشــكل ســلبي،
مــن حيــث حالــة االســتفراد بالقــرارات العامــة علــى خــاف مــا

يتطلبــه واقــع الحكــم النزيــه الــذي يســتند إلــى الفصــل المتــوازن
بيــن ســلطات النظــام السياســي الثالثــة (التنفيذيــة والتشــريعية

والقضائيــة) الــذي يحقــق مبــدأ الرقابــة المتبادلــة بينهــا ،بحيــث

تتمتــع كل منهــا باســتقالل نســبي عــن األخريــات ،ووجــود

يهــدف ائتــاف أمــان فــي إعــداد بعــض
تقاريــره لرصــد المتغيــرات فــي مؤشــرات
ً
ً
اساســيا
مرتكــزا
نزاهــة الحكــم باعتبارهــا
لتحقيــق الديمقراطيــة وبنــاء نظــام سياســي
يلــزم المســؤولين المكلفيــن فــي إدارة
عــام باتخــاذ القــرارات والسياســات
ٍ
شــأن ٍ
والتشــريعات للمصلحــة العامــة ويخضــع مــن
يخالــف ذلــك للمســاءلة.

استمرت خالل العام 2020

إجــراءات واضحــة للتعــاون والتكامــل فــي إدارة العمــل العــام،

العامة ،ما أضعف
القرارات
ّ

وصالحيــات مطلقــة فــي النظــام السياســي أي الحيلولــة دون احتــكار الســلطة.

التشريعية
السلطات الثالثة
ّ

إن وضــوح القواعــد الدســتورية والقانونيــة المعتمــدة ،لــدور كل مــن الســلطات الثالثــة يشــكّ ل عنصــراً أساســياً
ّ

حالة االستفراد باتّ خاذ

مبدأ الفصل المتوازن بين
والتنفيذية.
والقضائية
ّ
ّ

تحــول دون اســتئثار أيــة ســلطة مــن الســلطات الثالثــة بمهــام

لتوفيــر الشــفافية ويحــدد مجــال المســاءلة لــكل منهــا فــي النظــام السياســي ،ويعــزز التــزام المســؤولين عنهــا
والعامليــن فيهــا بقيــم الســلوك؛ لتحصيــن نظــام الحكــم مــن الفســاد ،وإلــزام المســؤولين بـــاتخاذ قــرارات

وأعمــال فــي إدارة الشــأن العــام والمــال العــام لغايــات الصالــح العــام ،وخضــوع أي مســؤول للمســاءلة
عــن الســلطة الممنوحــة لــه بموجــب القانــون وبموجــب حــق مؤسســات المجتمــع المدنــي واإلعــام الحــر
بالمســاءلة المجتمعيــة.
الصدق في تقديم
المعلومات

نشر المعلومات
والقرارات والتدابير

الثقة بإدارة
الحكم

أي مســؤول للســلطة الممنوحــة لــه لغيــر المصلحــة العامــة عنــد
إن هــذه المبــادئ األساســية تمنــع ممارســة ّ

إقــرار التشــريعات أو تبنــي السياســات أو اتخــاذ القــرارات أو اإلجــراءات لمصالــح خاصــة ،وكذلــك ال تتيــح ألحــد
اســتخدام الســلطة الممنوحــة لتعييــن مواليــن (أهــل الثقــة) فــي المواقــع العامــة فــي الدولــة.

شــهد عــام  2020عــدداً مــن التحديــات فــي مجــال نزاهــة الحكــم ،منهــا اســتمرار تــآكل احتــرام مبــدأ فصــل

الســلطات فــي ممارســة الحكــم للنظــام السياســي فــي الواقــع الفلســطيني ،والــذي تعــزز فــي العقــد األخيــر
بفعــل االنقســام الداخلــي منــذ عــام  ،2007مــا أضعــف مبــدأ الرقابة المتبادلة بين الســلطات الثالثة التشــريعية

والتنفيذيــة والقضائيــة ،حيــث تعــززت هيمنــة الســلطة التنفيذيــة على أعمال الســلطتين التشــريعية والقضائية
فــي الضفــة والقطــاع ،األمــر الــذي ّأثــر ســلباً علــى نزاهــة الحكــم وأضعــف مــن ثقــة المواطنيــن فــي الســلطة
فــي الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة مــن جهــة ،وأعــاق جهــود مكافحــة الفســاد وأبقــى الســلطة التنفيذيــة دون

رقابــة ومســاءلة حقيقيــة فــي مجــاالت اإلدارة العامــة وإدارة المــال العــام مــن جهــة ثانيــة.
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نزاهة الوصول إلى الحكم
مــا زالــت هنــاك تحديــات تعيــق تحقيــق الوصــول إلــى الحكــم بطريقــة ديمقراطيــة تضمــن تكافــؤ الفــرص

للمواطنيــن وتجســيد حقهــم فــي اختيــار ممثليهــم فــي مؤسســات الحكــم علــى المســتوى الوطنــي أو المحلي

ســواء باالنتخــاب أو التعييــن ،فــي مخالفــة ألحــكام القانــون األساســي الــذي أقــر حــق المواطنيــن فــي شــغل
الوظائــف العامــة واحتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

·التمويل السياسي لألحزاب والفصائل الفلسطينية
علــى الرغــم مــن أن القانــون األساســي المعـ ّـدل للســلطة الوطنيــة لســنة  2003يحيــل مســألة تنظيــم تشــكيل
األحــزاب السياســية واالنضمــام إليهــا إلــى قانــون خــاص يصــدر بهــذا الخصــوص ،اســتمرت الفصائــل والحــركات
السياســية واألحــزاب وبعــض منظمــات المجتمــع المدنــي فــي معارضــة إصــدار قانــون األحــزاب السياســية،
بســبب غيــاب الســيادة الفلســطينية علــى األرض واســتمرار
االحتــال اإلســرائيلي بمــا يمثلــه مــن إجــراءات قمعيــة
وتعــرض ســامة النشــطاء
حريــة العمــل السياســي،
ّ
تقيــد ّ
ّ

السياســيين الفلســطينيين للخطــر ،ناهيــك عــن موضــوع

التمويــل الخــاص بالفصائــل ،مــا حــال دون إصــدار هــذا
القانــون.

إن عــدم شــفافية معلومــات التمويــل السياســي
وضعــف أنظمــة اإلفصــاح والرقابــة يتيحــان
المجــال لوجــود تبرعــات مــن مصــادر غيــر
مشــروعة ،أو تبرعــات كبيــرة مــن شــركات أو
أفــراد ،أو تمويــل مــن منظمــات خارجيــة ،أو
تدخــل الجهــات األجنبيــة بالتبرعــات أو مــن
خــال طــرف ثالــث.

اســتمرت منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي تقديــم دعـ ٍـم
مالـ ٍـي للفصائــل السياســية المنضويــة تحــت إطارهــا ،مــن مخصصــات الصنــدوق القومــي الفلســطيني دون

قانونية
استمرار غياب أنظمة
ّ
تتعلق بتمويل الحمالت
االنتخابية ومصادرها
ّ

والرقابة عليها يضعف نزاهة
االنتخابات والهدف منها.

تحديــد حجــم هــذا الدعــم وآلياتــه ،وتُ ِــر َك ذلــك لقــرار رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ،وشــهدت الســنوات األخيــرة
إشــكاالت فــي انتظــام ذلــك بســبب الخالفــات السياســية مــع بعــض الفصائــل.

إن اســتمرار غياب األنظمة القانونية وعدم شــفافية المعايير التي تحكم التمويل المالي لألحزاب السياســية،

واســتمرار عــدم الكشــف عــن حجــم المســاعدات المقدمــة ،واســتمرار العديــد مــن الفصائــل باالعتمــاد علــى

التمويــل الخارجــي غيــر المعلــن ،أدى إلــى إضعــاف الحوكمــة داخــل هــذه األحــزاب والفصائــل الفلســطينية،
وإضعــاف دورهــا فــي تعزيــز نزاهــة الحكــم فــي فلســطين.
·التمويل االنتخابي وإساءة استخدام االنتخابات
أن ممارســة بعــض المظاهــر
علــى الرغــم مــن عــدم إجــراء االنتخابــات العامــة فــي الســنوات الماضيــةّ ،إل ّ
المتعلقــة بالتأثيــر علــى نزاهــة االنتخابــات كشــراء األصــوات باألشــكال المختلفــة ،وتســخير مــوارد الدولــة
ومؤسســاتها فــي الحمــات االنتخابيــة ،والتأثيــر علــى تصويــت أفــراد األمــن باإلضافــة إلــى الوعــود االنتخابيــة
يبقــى ممكنــاً فــي حــال أجريــت االنتخابــات العامــة.

إن اســتمرار غيــاب أنظمــة قانونيــة واضحــة وتفصيليــة تتعلــق بالكشــف عــن مصــادر تمويل الحمــات االنتخابية،
لألحــزاب والفصائــل والقوائــم الســاعية للوصــول إلــى الحكــم مــن خــال االحتــكام إلــى صنــدوق االنتخابــات،

وغيــاب شــفافية تمويــل الحمــات االنتخابيــة وســقفها والرقابــة عليهــا ،يضعــف مــن نزاهــة هــدف االنتخابــات
بالوصــول إلــى الســلطة.
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إن اســتمرار غيــاب االنتخابــات العامــة أ ّثــر بشــكل كبيــر علــى نزاهــة الحكــم وشــرعية شــريحة السياســيين فــي
الســلطة ،حيــث أخـ ّـل عــدم إجــراء االنتخابــات العامــة بقاعــدة التــوازن بيــن أركان النظــام السياســي الفلســطيني،
وأوقــف فــرص االنتقــال الديمقراطــي ضمــن إجــراءات دســتورية معقولــة ومقبولــة لــدى الشــعب الفلســطيني،
ووضــع إمكانيــة اشــتعال الصــراع فــي حــال شــغور منصــب الرئيــس ،وعطــل قواعــد دســتورية آمــرة  ،كأحــكام
البنــد الثالــث مــن المــادة  26مــن القانــون األساســي ،التــي تفــرض حــق المواطنيــن فــي اختيــار ممثليــن منهــم
يتــم انتخابهــم باالقتــراع العــام لممارســة الحكــم ،والمــادة الثانيــة مــن القانــون األساســي باعتبــار الشــعب مصــدر
الســلطات ويمارســها عــن طريــق الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة ،والمــادة الخامســة مــن القانــون األساســي التــي
تنــص علــى أن ينتخــب فيــه رئيــس الســلطة الوطنيــة انتخابـ ًـا مباشـ ً
ـرا مــن قـــبل الشــعب.

إن اســتمرار عــدم إجــراء االنتخابــات العامــة منــذ العــام ( 2010الــذي انتهــت فيهــا مــدة واليــة الرئيــس

والمجلــس التشــريعي) أفضــى إلــى اســتمرار رأس الســلطة التنفيذيــة فــي إصــدار التشــريعات الخاصــة بــإدارة
استمرار تعطيل إجراء انتخابات
المحلية في قطاع
الهيئات
ّ
غزة للعام الخامس عشر على
التوالي أعاق حوكمة تلك
الهيئات.

الشــأن العــام مــن خــال القــرارات بقوانيــن دون وجــود حالــة ضــرورة إلصدارهــا ،وأبقــى الحكومــة دون رقابــة
فعالــة فــي إعــداد الموازنــات العامــة وتنفيذهــا دون مناقشــتها أو اعتمادهــا .إن انفــراد
ـمية أو مســاءلة ّ
رسـ ّ
الســلطة التنفيذيــة فــي ممارســة العمليــة التشــريعية التــي تعـ ّـد الوظيفــة األساســية للســلطة التشــريعية

أضعــف بشــكل قــوي مــن نزاهــة الحكــم وأتــاح الفرصــة لبعــض الفاســدين اســتثمار هــذا الواقــع لإلفــات مــن
العقــاب والحصــول علــى مكاســب خاصــة.
·انتخابات المجالس البلدية

11

جــرت آخــر انتخابــات لمجالــس الهيئــات المحليــة فــي قطــاع غــزة فــي العــام  ،2005ورفضــت حركــة حمــاس
اللذيــن جــرت فيهمــا
إجــراء االنتخابــات لمجالــس الهيئــات المحليــة فــي قطــاع غــزة فــي عامــي  2012و2017
ْ
انتخابــات الهيئــات المحليــة فــي الضفــة الغربيــة فقــط.

شــهد قطــاع غــزة فــي العــام  2020اســتمرار قيــام الســلطة القائمــة بإجــراء سلســلة تغييــرات فــي عــدة

مجالــس بلديــة ،مــن خــال االختيــار والتعييــن ألعضــاء المجالــس الجــدد ،بعيــداً عــن إجــراء انتخابــات محليــة ،كان

أبرزهــا بلديــات غــزة وخانيونــس ورفــح باإلضافــة إلــى تعييــن مجالــس جديــدة فــي بلديــات بيــت الهيــا ،وديــر
البلــح ،والمغــازي ،وأم النصــر ،والشــوكة ،وبنــى ســهيال ،والمصــدر.

منظمــات المجتمــع
هــذا اإلجــراء قوبــل بموجــة مــن االنتقــادات والرفــض الشــعبي والفصائلــي ،فيمــا أكــدت ّ
المدنــي والمؤسســات الحقوقيــة ،رفضهــا لهــذه اآلليــة ،علــى اعتبــار أنّ هــا خطــوة غيــر ديمقراطيــة ،ألنّ هــا تأتــي

لتعزيــز مصالــح فئويــة خاصــة بحركــة حمــاس علــى حســاب الصالــح العــام وبهــدف تعزيــز الســيطرة علــى مراكــز
اتخــاذ القــرار.

اســتمرار العمــل بهــذا النهــج ّأثــر ســلباً علــى العمليــة الديمقراطيــة وشــرعية المجالــس المحليــة ،حيــث شــكل

تعطيــل إجــراء االنتخابــات فــي الهيئــات المحليــة فــي قطــاع غــزة طيلــة  15عامــاً إعاقــة لحوكمــة تلــك الهيئــات
ـس بحــق المواطنيــن فــي مســاءلتها خاصــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات تقديــم الخدمــات ،واإلفصــاح
المحليــة ،ومـ ّ

ومتســاو للمواطنيــن ،وكذلــك اإلفصــاح عــن
عــن شــروط ومعاييــر وآليــات الحصــول عليهــا بشــكل علنــي
ٍ
 11االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان) ،غيــاب االنتخابــات المحليــة يــودي إلــى غيــاب المســاءلة فــي المجالــس المحليــة ،ورقــة غيــر
منشــورة.
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القــرارات المتعلقــة بــإدارة الهيئــات المحليــة وسياســاتها وخططهــا االســتراتيجية وبياناتهــا وموازناتهــا .كمــا
يشــكل انتهــاكاً لحـ ٍّـق أساسـ ٍّـي للمواطنيــن يتعلــق باختيــار ممثليهــم فــي مجالــس الهيئــات المحليــة ،وإضعافــاً

للمســاءلة المجتمعية ،وتعزيــزاً لمظاهــر المحســوبية والمحابــاة ،وحرمانــاً مــن المشــاركة السياســية وخاصــة
لفئــة الشــباب الذيــن لــم يشــارك معظمهــم فــي االنتخابــات مــن قبــل.

·شغل الوظائف العليا في العام  2020من خالل الترقية والتعيين
رصــد ائتــاف أمــان قــرارات شــغل للوظائــف العامــة العليــا (تعيينــات ،ترقيــات ،تنقــات ،تمديــد) ،وشــملت
حركــة التعيينــات العليــا المناصــب التاليــة :ســفراء ،ورؤســاء مؤسســات غيــر وزاريــة ،ووكالء ووكالء مســاعدون،
ومســاعدو النائــب العــام ،وقضــاة ،ومــدراء عامــون ،بحســب مــا ورد فــي الجريــدة الرســمية “الوقائــع
الفلســطينية” خــال العــام  ،2020يمكــن تلخيصهــا وفقــاً للجــدول التالــي:
حركة الوظائف العليا

عدد المستهدفين

التعيينات في الفئات العليا 2020

34

الترقيات للفئات العليا 2020

68

النقل للفئات العليا 2020

5

التمديد للفئات العليا 2020

1

تكليف في الفئات العليا

3

الندب من الفئات العليا 2020

استمرت التعيينات في

والخاصة خالل
المناصب العليا
ّ
العام  2020دون احترام مبدأ

لجنة
ٍ
تكافؤ الفرص ودون إنشاء
للرقابة على تلك
لجودة الحكم ّ
التعيينات.
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تقدم من رصد للتعيينات والترقيات والنقل الذي تم في المناصب العليا في عام 2020
بناء على ما ّ
ً

فإن ائتالف أمان يرى ما يلي:

1 .1اســتمرت التعيينــات فــي الوظائــف العليــا والخاصــة دون احتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص ،ودون نشــر إعالنــات
كل مــن الضفــة
التوظيــف وإجــراء مســابقات ،كمــا تمــت التعيينــات دون رقابــة مــن جهــة رســمية فــي ٍّ
الغربيــة وقطــاع غــزة.

أي مبــرر ،اســتمرت الترقيــة االســتثنائية األمــر الــذي قــد يتيــح فرصــاً لالســتغالل مــن قبــل
2 .2بغــض النظــر عــن ِّ
أفــراد أو جهــات متنفــذة.

3 .3لــم تعتمــد الحكومــة حتــى نهايــة عــام  2020نظامــاً

تحــدد فيــه شــروطاً محــددة إلشــغال منصــب المحافــظ
ونائبــه ،كاإلعــان عــن الشــاغر الوظيفــي أو وجــود

وصــف وظيفــي واضــح ،وذلــك بســبب عــدم اعتمــاد

التشريعات المتتالية والصادرة
بقرارات بقوانين عام 2020
استهدفت تعزيز سلطة

مركز الحكم وسيطرته ولم

يتم إصدارها بالضرورة وفقاً
للمصلحة العامة.

قانــون فلســطيني ناظــم بشــأن المحافظيــن ،ولوحــظ

بــروز معيــار الخلفيــات األمنيــة لمــن يشــغلون وظيفــة
المحافــظ خــال الســنوات االخيــرة ،وليــس اعتمــاد مبــدأ
الكفــاءة والمنافســة واإلنصــاف.

 4 .4إن اســتمرار سياســة الترقيــة حســب األقدميــة دون
االســتناد لواقــع اســتيعابهم فــي الهيكليــة بوجــود

أثــار تكليــف وزيــرة الصحــة بتاريــخ
ً
قائمــا
 2020/6/21الدكتــور وائــل الشــيخ
بأعمــال وكيــل وزارة الصحــة ،وتعييــن الدكتــور
معتصــم جمــال محيســن مديـ ً
ـرا عامـ ًـا لمديريــة
ً
ً
غاضبــا علــى
نقاشــا
صحــة رام اهلل والبيــرة،
وســائل التواصــل االجتماعــي ،األمــر الــذي
أدى إلــى إعــان الدكتــور محمــد اشــتيه
تشــكيل لجنــة لدراســة الترقيــات فــي جميــع
الــوزارات بتاريــخ  .2020/6/22لكــن لــم يتــم
اإلعــان عــن آليــات تشــكيل اللجنــة وتحديــد
صالحياتهــا ومهامهــا للتأكــد مــن ضمانــات
نزاهــة واســتقاللية عملهــا.

شــاغر حقيقــي إلشــغال الوظائــف وإنمــا الســتحقاق حســب األقدميــة ،يضعــف مــن فعاليــة األداء ويتيــح
ـخاص غيــر مؤهليــن لمواقــع قياديــة ،فيمــا يتطلّ ــب مبــدأ الجــدارة والكفــاءة إصــدار
التوصيــة لوصــول اشـ ٍ
تشــريع أو تعديــل قانــون الخدمــة المدنيــة فيمــا يخــص الترقيــة التلقائيــة.

مــا زال دور ديــوان الموظفيــن العــام فــي التعيينــات والترقيــات للفئــة العليــا والخاصــة فــي عــام ،2020

كمــا فــي االعــوام الســابقة ،محــدوداً  ،حيــث يقتصــر هــذا الــدور علــى تقديــم عــروض بيانــات للموظفيــن

المنــوي ترقيتهــم للفئــة العليــا (التــي تعــرض علــى الديــوان) ،وبتنفيــذ قــرارات الرئيــس بشــأن تعيينــات

وترقيــات هــذه الفئــة .وعلــى الرغــم مــن وجــود بطاقــات الوصــف الوظيفــي للوظائــف العليــا المقـ ّـرة،

فمــن غيــر المؤكــد أنّ ــه يتــم االلتــزام بهــا عنــد التعييــن والترقيــة أو النقــل.

اتخاذ القرارات
شــهد العــام  2020إصــدار عــدد مــن السياســات والتشــريعات

وبعــض القــرارات دون شــفافية كافيــة مــن قبــل الســلطة
التنفيذيــة (مكتــب الرئيــس والحكومــة) فــي إدارة الحكــم
منهــا؛
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اســتمرار محــاوالت بعــض المتنفذيــن للحصــول
علــى امتيــازات ومزايــا عبــر إصــدار قــرارات
بقوانيــن لصالــح فئــات محــددة مــن الموظفيــن
العاميــن ،كمــا لــم يتــم اإلفصــاح عــن مــدى
اســتفادة هــؤالء (مــن هــم بدرجــة وزيــر)،
وعــن اآلليــات التــي تــم العمــل عليهــا كمــا هــو
الحــال فــي القــرار بقانــون بتعديــل قانــون
مكافــآت أعضــاء المجلــس التشــريعي والــوزراء
والمحافظيــن.

·إصدار قرارات بقوانين للهيمنة على الحكم ولتحقيق مكتسبات خاصة
علــى الرغــم مــن تراجــع الرئاســة الفلســطينية فــي العــام  2020عــن قــرارات بقوانيــن (تعديــل قانــون التقاعــد،

ورواتــب ومكافــآت الــوزراء ،وديــوان الرئاســة) التــي صــدرت واتضــح أنّ هــا لــم
تكــن تخــدم المصلحــة العامــة وإنمــا خدمـ ًـة لفئــة خاصــة “لصالــح مجموعــة
أن ذلــك التراجــع أظهــر مــا أثارتــه
مــن األفــراد وليــس للصالــح العــام”ّ ،إل ّ

ـاك لحالــة الثقــة بنزاهــة الحكــم،
هــذه القــرارات مــن بلبلــة فــي المجتمــع وإربـ ٍ
وأن بيئــة الحكــم وآليــة اتخــاذ القــرار بطريقــة غيــر مؤسســية يتيــح ألشــخاص

أو متنفذيــن إمكانيــة تكييــف اإلرادة العامــة لصالحهــم للحصــول علــى

تمثــل شــفافية إدارة الحكــم
واتخــاذ القــرارات ركنــا أساســيا
فــي نزهــة الحكــم لتعزيــز
المشــاركة فــي صنــع القــرارات،
وتعزيز المشاركة المجتمعية.

امتيــازات غيــر مســتحقة مــن خــال قوننتهــا واســتغالل قربهــم مــن جهــات
اتخــاذ القــرار.

شــهد العــام  2020إصــدار ثالثــة قوانيــن تظهــر قــدرة بعــض المســؤولين علــى اســتصدار قــرارات بقوانيــن إمــا

لتعزيــز مكانتهــم فــي النظــام السياســي مثــل القــرار بقانــون ديــوان الرئاســة ،12أو الحصــول علــى منافــع ماليــة
المتعلقيــن بتقاعــد مــن هــم
بالقراريــن بقوانيــن
لكبــار الموظفيــن “المتنفذيــن” كمــا هــو األمــر فيمــا يتعلــق
ْ
ْ

بدرجــة وزيــر ،ورؤســاء المؤسســات الحكوميــة غيــر الوزاريــة.13

َم َثـ َّـل إصــدار هــذه القــرارات بقوانيــن دون تنســيب الحكومــة لهــا تجــاوزاً لمبــدأ توزيــع الصالحيــات المنصــوص
خــص مجلــس الــوزراء بحــق اقتــراح مشــاريع القوانيــن وتنســيبها مــن
عليهــا فــي القانــون األساســي والــذي ّ

إصدار
شهد العام 2020
َ
تشريعات ال تخدم المصلحة
ٍ

العامة ،وإنما تخدم مصالح
ّ
محددين في
وأشخاص
ٍ
فئات
ٍ
ّ
العامة.
الوظيفة
ّ

القانونيــن ،وخلــق التــوازن بمنــع نفــاذ المصالــح الخاصــة
لهذيــن
الناحيــة الشــكلية ،أي علــى الجهــة المقدمــة
ْ
ْ
للقــرارات العامــة.

فيمــا تضمــن القــراران بقانونيــن نصوصــاً تمييزيــة لصالــح فئــة محــددة ومحــدودة مــن الموظفيــن العاميــن

“مــن هــم بدرجــة وزيــر ورؤســاء الهيئــات الحكوميــة غيــر الوزاريــة ومــن بحكمهــم” بمــد العمــر الوظيفــي لســن
الخامســة والســتين ،والحصــول علــى رواتــب تقاعديــة دون دفــع اشــتراكات ،مــا يضـ ُّـر بالخزينــة العامــة وصنــدوق

التقاعــد فــي ظــل األوضــاع الماليــة الصعبــة للســلطة الفلســطينية وسياســة التقشــف التــي تعلنهــا الحكومــة

لمواجهــة الصعوبــات االقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة كورونــا واآلثــار االجتماعيــة العميقــة المترتبــة عليهــا.

·إصــدار موازنــة الطــوارئ دون اطــاع المواطنيــن ومشــاورة مؤسســات المجتمــع المدنــي ودون
تفاصيــل واضحــة

تــم إصــدار موازنــة الطــوارئ العامــة لســنة ،2020
ً
ـتجابة إلعــان حالــة الطوارئ،
بتاريــخ  ،2020/3/31اسـ
حيــث جــرى إصدارهــا دون اطــاع المواطنيــن علــى
مشــروع قانــون الموازنــة ودون نقاشــها مــع ممثلــي
منظمــات المجتمــع المدنــي .منــح قانــون موازنــة

مارســت الســلطة التنفيذيــة عــام  2020أحيانــا
صالحيــة وضــع سياســات أو اتخــاذ قــرارات تعلقــت
بــإدارة الشــأن والمــال العــام دون شــفافية كافيــة
وإصــدار الموازنــة العامــة دون نقــاش مجتمعــي،
واســتمرت بعــدم إصــدار قانــون حــق المواطــن فــي
الوصــول للمعلومــات العامــة ،كمــا واصلــت إدارة قطــاع
البتــرول والغــاز دون قانــون ناظــم.

 12انظر/ي :قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2020م بشأن ديوان الرئاسة الفلسطينيةhttps://www.lab.pna.ps/cached_uploads/ .
download/2020/03/22/165-1584887482.pdf
 13انظــر/ي :قــرار بقانــون رقــم ( )4لســنة 2020م بشــأن تعديــل قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء المجلــس التشــريعي وأعضــاء الحكومــة
والمحافظيــن رقــم ( )11لســنة 2004م وتعديالتــه ،ومــن ثــم إلغــاؤه بالقــرار بقانــون رقــم ( )14لســنة 2020م .والقــرار بقانــون رقــم ( )12لســنة
2020م بشــأن تعديــل قانــون التقاعــد العــام رقــم ( )7لســنة 2005م ،ومــن ثــم إلغــاؤه بالقــرار بقانــون رقــم ( )15لســنة 2020م .الجريــدة الرســمية
األعــداد  165و 166وhttps://www.lab.pna.ps/newspaper .167
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الطــوارئ  2020صالحيــات واســعة لوزيــر الماليــة ،حيــث لــم تتضمــن موازنــة الطــوارئ ّأيــة بنــود تفصيليــة .األمر

الــذي أضعــف قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحليــل البيانــات وتدقيقهــا وأعــاق آليــات المســاءلة
المتبعــة لديهــا.

·ضعف أو غياب التشاور واالنفتاح أو الوصول للمعلومات
ـاء فــي مصــر تــم
شــهد شــهر أيلــول /ســبتمبر مــن العــام  2020لقـ ً
فيــه التوقيــع علــى إعــان تحويــل “منتــدى شــرق المتوســط للغــاز”
إلــى منظمــة إقليميــة تضــم  6دول بحضــور (مصــر ،وإســرائيل،
واألردن واليونــان ،وقبــرص وإيطاليــا) بغيــاب دولــة فلســطين أحــد
أي تعليــق
المؤسســين للمنتــدى بدايــة عــام  ،2019فيمــا غــاب ّ
رســمي مــن قبــل الحكومــة حــول عمليــة التوقيــع والحقــوق
الفلســطينية بغــاز المتوســط.14
استمرار عدم نشر وثائق
منتدى غاز شرق البحر

واضح على
مثال
ٌ
المتوسط
ٌ
الشفافية في إدارة
ضعف
ّ
المال العام.

وبالرغــم مــن مصادقــة مجلــس الــوزراء فــي جلســته رقــم 76
المنعقــدة بتاريــخ  2020/9/28علــى انضمــام دولــة فلســطين
للميثــاق المعــدل لمنتــدى شــرق المتوســط للغــاز وفقــا للقــرارات
أن مجلــس
المعلنــة علــى الموقــع اإللكترونــي لمجلــس الــوزراءّ ،إل ّ
ـراف
الــوزراء لــم ينشــر نصــوص الميثــاق ولــم ُيشــارك الجهـ ِ
ـات واالطـ َ
الفلســطينية ذات العالقــة خاصــة منظمــات المجتمــع المدنــي
بالمعلومــات المتعلقــة بملــف غــاز شــرق المتوســط واالنضمــام
للمنتــدى.
ويأتــي هــذا فــي ســياق اســتمرار الحكومــة بعــدم الكشــف عــن
االتفاقيــات الموقعــة مــع أطــراف خارجيــة وداخليــة فيمــا يتعلــق
بــإدارة المــوارد الطبيعيــة كاالتصــاالت والكهربــاء والميــاه علــى
مــدار الســنوات الماضيــة.

·اســتمرار سياســة عــدم اإلفصــاح عــن مــوارد وممتلــكات
المعرضيــن للفســاد
السياســيين
ّ

علــى الرغــم مــن أن التعديــل الخــاص بإقــرارات الذمــة الماليــة فــي قانــون مكافحــة الفســاد نهايــة العــام
 2018يعــد تطــوراً إيجابيــاً لمــا احتــواه مــن تضييــق لنطــاق المكلّ فيــن بتقديــم إقــرارات الذمــة الماليــة ،بمــا

يمكّ ــن هيئــة مكافحــة الفســاد مــن المتابعــة علــى هــذه اإلقــرارات وفحــص تطــورات الممتلــكاتّ ،إل أنّ ــه

فعاليــة نظــام اإلفصــاح عــن الذمــة الماليــة ومنهــا:
مــا زالــت هنــاك العديــد مــن الجوانــب التــي تؤثــر علــى
ّ
 14انظر/ي
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81
%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9 % D 8 % A 5 % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 - % D 9 % 8 4 % D 8 % BA % D 8 % A 7 % D 8 % B 2%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%
84%D8%A7%D9%84
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مــدى تطبيــق العقوبــات علــى المخالفيــن ،وعــدم وجــود عقوبــات لمخالفــات المكلّ فيــن مــن ذوي المناصــب

السياســية ،وعــدم شــمول إقــرار الذمــة الماليــة لبعــض القضايــا مثــل عــدم نشــر اإلقــرارات واعتبارهــا ســرية،
وعــدم القــدرة علــى الوصــول إليهــا ّإل بأمــر قضائــي ،وعــدم وجــود مراجعــة لإلقــرارات ،وعــدم دوريــة تقديــم

إقــرار الذمــة الماليــة لبعــض المناصــب العليــا وأغلبهــم أصحــاب المناصــب السياســية كأعضــاء مجلــس الــوزراء

وأعضــاء المجلــس التشــريعي ،باإلضافــة إلــى القضــاة ،ومــدى قــدرة هيئــة مكافحــة الفســاد علــى الوصــول إلى
ســجالت أخــرى كســجل األمــاك والضريبــة للتأكــد مــن معلومــات اإلقــرارات.

المكلفيــن بتقديــم إقــرارات الذمّ ــة وفــق قانــون مكافحــة الفســاد مــا مجموعــه ّ 73,691
ّ
مكلفـ ًـا ،تــم توزيع
بلــغ عــدد
ّ
المكلفيــن الخاضعيــن لتقديــم
إقــرارات ذمــة ماليــة عليهــم ،فيمــا بلــغ عــدد اإلقــرارات التــي قدّ مهــا الملتزمــون مــن
إقــرارات الذمــة الماليــة حتــى نهايــة العــام  2020مــا مجموعــه  58,405إقــرار .فيمــا بلــغ االلتــزام للمكلفيــن
المكلفيــن فــي العــام  ،2020حيــث قــدم ّ 3378
ّ
مكلفــا إقراراتهــم مــن إجمالــي 6309
حوالــي  % 54مــن إجمالــي
مكلفيــن مطلــوب منهــم تقديــم إقراراتهــم.
المصدر :رسالة جوابية واردة من هيئة مكافحة الفساد بتاريخ .2020/12/29

بقي ِم النزاهة
مراوحة االلتزام َ
مكانَ ها خالل العام ،2020

·عدم اإلفصاح عن تضارب المصالح عند حدوثها
علــى الرغــم مــن إصــدار نظــام اإلفصــاح عــن تضــارب المصالــح فــي العــدد  164مــن الجريــدة الرســمية،15
وإعــداد هيئــة مكافحــة الفســاد نموذجــاً خاصــاً لتجنــب تضــارب المصالــح ،تــم نشــره فــي الدليــل االسترشــادي
الخــاص بنظــام اإلفصــاح عــن تضــارب المصالــحّ ،16إل أنّ ــه لــم تتوفــر اآلليــات الالزمــة لتطبيــق هــذا النظــام فــي
المؤسســات العامــة؛ فعلــى ســبيل المثــال لــم يعلَ ــن عــن تشــكيل لجــان فــي الــوزارات والمؤسســات العامــة
االطــاع ودراســة اإلفصــاح الــوارد فــي النمــوذج المقــدم مــن قبــل الخاضعيــن ألحــكام هــذا النظــام،
تتولــى ّ
كمــا لــم يتــم نشــر النمــوذج الخــاص لإلفصــاح عــن تضــارب المصالــح علــى المواقــع اإللكترونيــة للــوزارات
والمؤسســات العامــة .لــذا يــرى ائتــاف أمــان ضــرورة تطبيــق نظــام تضــارب المصالــح فــي جميــع مؤسســات
القطــاع العــام ،وتوفيــر آليــات متابعــة لتنفيــذه مــا ينعكــس إيجابــاً علــى قيــم النزاهــة فــي القطــاع العــام.

الفعلي
حيث لم يتم التطبيق
ّ
لنظام تجنّ ب تضارب المصالح
العامة أو
في المؤسسات
ّ
المتابعة على تطبيقه.

إن االلتــزام مــن قبــل السياســيين والعامليــن فــي القطــاع العــام بأحــكام نظــام اإلفصــاح عــن تضــارب المصالــح
يحــد مــن فــرص عــدم اإلعــان عــن وقــوع مثــل هــذا التضــارب ،ويســاعد علــى تجنــب صــور تضــارب المصالــح
فــي عملهــم ســواء الدائمــة أو اآلنيــة.
·عدم اشتراط فترة زمنية لممارسة السياسة بعد ترك الوظيفة
اســتمرت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بعــدم وضــع شــروط لالنتقــال مــن الوظيفة العامة ،بشـ ّـق ْيها المدني
واألمنــي ،إلــى ممارســة السياســة بعــد تــرك الوظيفــة .كمــا أنّ ــه ال يوجــد نــص تشــريعي يضــع فتــرة تفصــل

انتقــال كبــار الموظفيــن فــي الســلطة الفلســطينية للعمــل فــي شــركات القطــاع الخــاص ســواء بالنســبة
للــوزراء أو ألعضــاء المجلــس التشــريعي أو للموظفيــن العمومييــن فــي القطــاع العــام ،كانتقــال مأمــوري

الضرائــب وموظفــي الجمــارك ،األمــر الــذي يضعــف نزاهــة الحكــم نتيجــة امتــاك كبــار الموظفيــن للمعلومــات
ـوارد عامــة تتيــح فرصــاً للتأثيــر فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بوصولهــم للمناصــب السياســية أو فــي القطــاع
ولمـ َ

الخــاص .كمــا اســتمرت حالــة وجــود عســكريين فــي مواقــع حزبيــة خالفــاً للقانــون.

 15انظر/ي الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية” العدد .164
https://www.lab.pna.ps/cached_uploads/download/2020/03/05/164-1583397639.pdf
 16انظر/ي :هيئة مكافحة الفساد https://www.pacc.ps/library/viewbook/10354
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الموجــه للخدمــات والمــوارد الطبيعيــة
·سياســات تخصيــص وإدارة مــوارد الدولــة (التخصيــص
ّ
واالمتيــازات واألراضــي لمصلحــة النخــب)

اســتمر عــدم إصــدار قانــون المنافســة ومنــع االحتــكارات ،وقانــون منــح االمتياز لتنظيم عمليــات الخصخصة أو
ضمــان حقــوق المواطنيــن والحكومــة ،وكذلــك حقــوق العامليــن فــي نفــس القطــاع الخدمـ ّـي مــن مســتثمرين
أيضــا .كمــا لــم ُيســتكمل تشــكيل المجالــس التنظيميــة للقطاعــات العامــة ،باســتثناء تشــكيل مجلسـ ْـي تنظيــم
ً

الكهربــاء والميــاه ،ولــم يتــم تفعيــل النــص القانونــي المتعلــق بمجلــس تنظيــم االتصــاالت ،ولــم يتــم العمــل
علــى إقــرار قانــون يتعلــق بمجلــس تنظيــم النقــل العــام ،ولقطــاع المحروقــات (البتــرول والغــاز).
منظمات المجتمع المدني
·سلطة النقد :عززت سلطة البنوك على عمل ّ

17

اإليجابيــات الخاصــة بــإدارة المخاطــر المتعلقــة بجريمــة غســل األمــوال التــي جــاءت فــي
علــى الرغــم مــن
ّ
سياسة سلطة النقد تخدم

سياسة الحكومة في تشديد
األهلي
الخناق على العمل
ّ
تعميم على البنوك
بتوزيع
ٍ
العاملة في فلسطين.

التعميــم رقــم  128الصــادر عــن ســلطة النقــدّ ،إل أنّ ــه أتــاح للبنــوك اتخــاذ إجــراءات لتقييــد عمــل المؤسســات

وتضمـ َـن التعميـ ُـم العديــد مــن المخالفــات القانونيــة؛ لتعــارض بعــض أحكامــه مــع قانــون
األهليــة دون تبريــر،
ّ
الجمعيــات الخيريــة والهيئــات األهليــة رقــم  1لســنة  ،2000حيــث فــرض التعميــم أحكامــاً وقيــوداً علــى العمــل

األهلــي لــم يفرضهــا عليــه القانــون المذكــور والــذي ّ
المرجعيــة القانونيــة األساســية للعمــل األهلــي فــي
يمثــل
ّ
فلســطين ،بمــا ّ
أليــة
يمثــل مخالفـ ًـة صريحـ ًـة لمبــدأ الهرميــة التشــريعية .كمــا لــم يتضمــن التعميــم اإلشــارة ّ
مرجعيــة قانونيــة كســند قانونــي إلصــداره ،األمــر الــذي يفقــده المشــروعية القانونيــة.
ّ
·تدخل أجهزة األمن والعسكر في الحكم والسياسة
مــا زالــت أجهــزة األمــن فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تعلــب دوراً سياســياً فــي الحيــاة العامــة ســواء
مــن خــال تولــي مهــام ووظائــف سياســية ،أو مناصــب حزبيــة فــي حركتــي فتــح فــي الضفــة الغربيــة وحمــاس
فــي قطــاع غــزة ،حيــث يحظــى أفــراد تلــك األجهــزة بمكانــة رفيعــة فــي التنظيمــات وبتأثيــر علــى القواعــد
التنظيميــة.

إن اســتمرار عــدم االلتــزام بقانــون الخدمــة لقــوى األمــن رقــم  8لســنة  ،2005الــذي يمنــع منتســبي األجهــزة

األمنيــة بمســتوياتهم المختلفــة مــن االنتمــاء الحزبــي والمشــاركة فــي النشــاطات السياســية ،يمنــح األجهــزة
ويخضــع العمــل العــام لمحــددات أمنيــة تتيــح اســتغالل
األمنيــة ورؤســاءها تأثيــراً فــي الحيــاة السياســية ُ

المــوارد والمعلومــات التــي يمتلكونهــا للوصــول للحكــم أو الهيمنــة علــى القــرارات السياســية.
·تدخل رجال الدين في الحكم والسياسة

مــا زال بعــض رجــال الديــن الذيــن يشــغلون مواقــع رســمية فــي إدارة شــأن الدولــة يعملــون علــى توظيــف
أن منصب
الديــن لصالــح النظــام السياســي ،فعلــى الرغــم مــن اســتالم رئيــس الــوزراء منصــب وزير األوقــاف ّإل ّ
 17انظر/ي :التعميم رقم  128من قبل سلطة النقد ،تعميم غير منشور.

36

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2020

الدينيــة ذات التأثيــر فــي بعــض القــرارات
ـرعية أبقــى بعــض الســلطات
ّ
المفتــي العــام ورئيــس المحاكــم الشـ ّ

كقانون حماية األســرة خالفا ألحكام القانون األساســي عبر اســتغالل المواقع الرســمية التي يشــغلونها.18

السياسية
الرقابة والمساءلة
ّ
تنظــم العالقــة بيــن الســلطات وتتيــح الرقابــة المتبادلــة
علــى الرغــم مــن وجــود آليــات وقواعــد دســتورية ّ

أن تولــي الســيد الرئيــس ممارســة الســلطة التشــريعية مدعومــاً
لتعزيــز المســاءلة السياسـ ّـية “الرســمية”ّ ،ال ّ

بقــرار المحكمــة الدســتورية (المطعــون فــي تشــكيلها وحياديتّ هــا مــن قبــل الغالبيــة العظمــى مــن مؤسســات
المجتمــع المدنــي) لــم ينفــذ المهمــة األساســية الممنوحــة للمجلــس التشــريعي الفلســطيني والمحــددة

بمســاءلة الســلطة التنفيذيــة عــن أعمالهــا اإلداريــة والماليــة بمــا فيهــا تنفيــذ الموازنــة العامــة بعــد إقرارهــا،
مــا عــزز شــعور معظــم المســؤولين بإمكانيــة ممارســة أدوارهــم بشــكل غيــر شـ ّـفاف .كمــا أن حـ ّـل المجلــس
التشــريعي ّأثــر بشــكل ســلبي علــى آليــة المســاءلة الرســمية ،مــا أضعــف مــن نزاهــة الحكــم ،ناهيــك عــن تراجــع

دور القضــاء الفلســطيني فــي الرقابــة علــى أداء الســلطة التنفيذيــة فــي ظــل محاوالتهــا الســيطرة علــى
مفاصــل الســلطة القضائيــة وبشــكل خــاص القضــاء اإلداري.

تعطــل عمــل المجلــس التشــريعي إثــر االنقســام الفلســطيني منــذ عــام  2007أدى إلــى إضعــاف آليــات
إن ّ
ّ

المســاءلة الرســمية المنصــوص عليهــا فــي القانــون األساســي ،وأضعــف تحقيــق التــوازن بيــن الســلطات،
األمــر الــذي أتــاح للســلطة التنفيذيــة التفـ ّـرد فــي اتخــاذ القــرار وزاد مــن اختطــاف مراكــز اتخــاذ القــرار وعــزّ ز

عط َل
التشريعي ّ
حل المجلس
ُّ
ّ
الرسمية
أداة المساءلة
ّ

األهم ،ما انعكس سلباً على
ّ
إبقاء إدارة الشأن العام دون
مساءلة.

ـلطي فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة.
النظــام التسـ
ّ

استمرار عمل الحكومة الثامنة عشرة في ّ
ً
رسمية ّ
سلبا على
أثر
ظل غياب مساءلة
ّ
منظومة النزاهة في إدارة الشأن العام
مارســت الحكومــة الثامنــة عشــرة أعمالهــا إثــر صــدور قــرار بقانــون رقــم  12لســنة  2019لمنــح الثقــة للحكومــة
بنــاء علــى أحــكام المــادة  43مــن القانــون األساســي ،لكنّهــا لــم تخضــع للمســاءلة فــي ظــل
مــن قبــل الرئيــس
ً
حــل المجلــس التشــريعي .وعلــى الرغــم مــن االنفتــاح الــذي أبدتــه الحكومــة الثامنــة عشــرة للعمــل مــع منظمــات
أن مــدى تق ّبلهــا للمســاءلة المجتمعيــة الممارســة مــن قبــل منظمــات
المجتمــع المدنــي فــي بدايــة تشــكيلهاّ ،إل ّ
ً
ـدودا وينطبــق ذات األمــر علــى الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة.
المجتمــع المدنــي مــا زال محـ

 18سيقوم االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بإعداد دراسة حول تدخل رجال الدين في السياسة والحكم ،كما سيقوم مرصد
أمان بتتبع األحداث والتصريحات المتعلقة بهذا الموضوع.

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2020

37

•ضعف دور القضاء في الرقابة اإلدارية على السلطة التنفيذية

19

بالرغــم مــن التطــورات التــي رافقــت عمــل الســلطة القضائيــة ومحكمــة العــدل العليــا علــى مــدار  26عامــاً ،
أن بيئــة االســتقاللية والنزاهــة والحياديــة فــي عمــل هــذه المحكمــة يتأثــر بضغــوط بعــض أطــراف الحكــم
ّإل ّ

خاصــة بعــض المســؤولين التنفيذييــن تحــت غطــاء ومظلــة مكتــب الرئيــس.

إن البيئــة الداخليــة المحيطــة بأعمــال محكمــة العــدل العليــا أتاحــت الفرصــة للتأثيــر علــى قراراتهــا وأضعفــت
الرقابــة الخارجيــة أو الداخليــة علــى ســير العمــل فــي المحكمــة
ومــدى التــزام القضــاة بقواعــد الســلوك القضائــي ،كمــا أضعفــت

بيئــة الشــفافية التــي تعمــل بهــا المحكمــة لعــدم نشــر التقاريــر
الســنوية ،واســتمرار وجــود هيئــة قضائيــة واحــدة للنظــر فــي
الدعــاوى طــوال الفتــرة مــا بيــن ( ،)2019-2015مــا ّأدى إلــى ّ
تأثــر

اســتقاللية وحياديــة محكمــة العــدل
العليــا تتعــرض لضغــوط عنــد معالجتهــا
للطعــون المقدمــة لهــا.

المحكمــة بضغوطــات مــن الجهــات الحكوميــة والرســمية فــي ظـ ّـل

وضغوط
ٌ
ضعف في األداء
ٌ
ٌ
قرارات
ِ
خارجية أثّ رت على
العدل العليا
محكمة
ِ
ِ

وحياديتِ ها
واستقالليتِ ها
َّ
َّ
وثقة المواطنين بها.
ِ

غيــاب الرقابــة الداخليــة والخارجيــة علــى المحكمــة،

تغيــر اتجــاه المحكمــة فــي العــام  2019فــي التعامــل مــع الدعــاوى المتعلقــة بالموظفيــن؛
وعلــى الرغــم مــن ّ

باتخــاذ موقــف حــازم فــي بعــض الحــاالت اتجــاه النيابــة العامــة

البينــة عنــد مماطلتهــا فــي ذلــك
واعتبارهــا عاجــزة عــن تقديــم ّ
ألكثــر مــن مــرة دون وضــوح األســباب ،واالهتمــام فــي جوهــر

بــدال مــن التركيــز فــي الجوانــب
ومضمــون القــرارات وقانونيتهــا
ً
الشــكلية ،واالتجــاه نحــو تســبيب األحــكام بصــورة كافيــةّ ،إل أنّ هــا

ضعــف فاعليــة محكمــة العــدل العليا في
الفصــل فــي الطعــون المقدمــة إليهــا فــي
القضايــا الجماعية(.)2019-2015

واجــه بعــدم تنفيــذ األحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحكمــة فــي
تُ َ

فعالــة لــدى المحكمــة تلــزم بتنفيــذ هــذه األحــكام.
مصلحــة الموظفيــن ،وعــدم وجــود آليــة ّ

أظهــرت إجــراءات التقاضــي أمــام محكمــة العــدل العليــا فــي الطعــون المتعلقــة بقطــع رواتــب الموظفيــن
زمنيــة،
وقــرارات الحكومــة حــول حريــة العمــل النقابــي ّ
أن محكمــة العــدل العليــا تمهــل النيابــة العامــة آجــاال ّ

بصــورة مبالــغ فيهــا ،لتقديــم بيناتهــا .فــي المقابــل تفصــل المحكمــة فــي بعــض الطعــون بصــورة ســريعة؛

كالطعــون المتعلقــة بالتقاعــد المبكــر والحــق فــي اإلضــراب ،فمــع اإلدراك بــأن الطعــون المتعلقــة باإلضــراب

أن ذلــك يجــب ّأل يكــون علــى حســاب دراســة
تنظــر علــى وجــه الســرعة تقديــرا ألهميــة هــذه المســألةّ ،إل ّ
بينــات المســتدعين وظــروف الدعــوى بصــورة كافيــة.

ويظهــر فــي بعــض الطعــون حــدوث تغييــر فــي أعضــاء الهيئــة القضائيــة التــي تنظــر فــي تلــك الطعــون دون
أســباب واضحــة وفــي أوقــات متأخــرة؛ كالتغييــر فــي الهيئــة يــوم جلســة إصــدار الحكــم ،إلــى جانــب عــدم ســير

الهيئــة الجديــدة مــن النقطــة التــي توقفــت عندهــا الهيئــة الســابقة ،يظهــر ذلــك بصــورة واضحــة فــي الطعــون
المتعلقــة بقطــع رواتــب الموظفيــن .أمــا األحــكام الصــادرة حــول اإلحالــة للتقاعــد المبكّ ــر والحـ ّـق فــي اإلضــراب
فتظهــر مخالفــة المحكمــة لإلجــراءات والمبــادئ والنصــوص القانونيــة واجبــة االتبــاع ،وذلــك مــن خــال عــدم

 19انظــر/ي/ي االئتــاف مـــن أجـــل النزاهـــة والمســاءلة (أمـــان) .2020 .اســتقاللية وحياديـــة ونزاهـــة محكمـــة العـــدل العليـــا فــي معاجلتهـــا
للطعـــون المقدمــة لهـــا فــي الفتـــرة مـــا بـــن ( )2015-2019رام اللــه -فلســـطين.
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2021/01/31/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85
%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7web-1612076870.pdf
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لبينــات المســتدعي بصــورة كافيــة وبالتالــي إصــدار أحــكام ال تتّ فــق مــع القانــون ،والتوســع
دراســة المحكمــة ّ

فــي مفهــوم الســلطة التقديريــة لــإدارة بعــدم فــرض الرقابــة القضائيــة علــى عناصــر التقديــر فــي القــرار

اإلداري ،إلــى جانــب تطبيــق نصــوص قانونيــة انتهــت مــدة ســريانها كمــا هــو الحــال فــي الطعــون المتعلقــة
باإلحالــة للتقاعــد المبكــر.

كمــا ال تســعى المحكمــة للموازنــة مــا بيــن

المصلحــة العامــة والحقــوق والحريــات
الدســتورية ألطــراف الدعــوى ،حيــث تتشــدد

فــي تطبيــق بعــض النصــوص القانونيــة

الحــق
ّ
خاصــة فيمــا يتعلــق بممارســة
فــي اإلضــراب ،كمــا تغــرق نفســها فــي

معالجــة المســائل الشــكلية علــى حســاب

خاصــة فــي قــرارات قطــع رواتــب
الموضــوع ّ
الموظفيــن .إضافــة إلــى وجــود ضعــف فــي

تســبيب المحكمــة لألحــكام الصــادرة عنهــا ،حيــث توجــد أحــكام غيــر مســببة بصــورة كافيــة ،وأحــكام متناقضــة
فــي تســبيبها ،إلــى جانــب وجــود أحــكام غامضــة التســبيب .كمــا أن معظــم أحــكام محكمــة العــدل العليــا فــي
الفتــرة مــا بيــن ( )2019-2015وفــي الدعــاوى المتعلقــة بقطــع رواتــب الموظفيــن واإلحالــة للتقاعــد المبكــر

قــد صــدرت بــرد الدعــوى ،وفــي األحــكام المتعلقــة باإلضــراب والعمــل النقابــي فــإن معظــم األحــكام قــد
جــاءت بوقــف اإلضــراب.

فعالــة بإمكانهــا فــرض الرقابــة علــى قــرارات اإلدارة
أدى فقــدان الشــعور بوجــود جهــة قضائيــة مســتقلة ّ

العامــة وفقــاً ألحــكام القانــون إلــى عــزوف المحامييــن عــن التــوكل فــي الدعــاوى اإلداريــة أمــام محكمــة

العــدل العليــا ،إلــى جانــب ضعــف ثقــة المواطنيــن بقضــاء المحكمــة الســيما الموظفيــن وأعضــاء النقابــات
المختلفــة.

(((2تطورات النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاع العام الفلسطيني المدني
أظهــرت عمليــة الرصــد والمتابعــة لواقــع منظومــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إدارة الشــأن العــام
الفلســطيني خــال العــام  2020بعــض التحســن والتقــدم فــي بعــض القطاعــات والمجــاالت ،مقابــل اســتمرار

التراجــع والتحديــات فــي مجــاالت أخــرى .وقــد أظهــرت معطيــات ونتائــج التقاريــر الخاصــة التــي أعدهــا ائتــاف
أمــان ،والمعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن القطــاع العــام بفرعيــه المدنــي واألمنــي التطــورات والتحديــات

التــي طــرأت فــي مجــال تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد خــال العــام .202020

يعتبــر قيــاس التطــورات علــى واقــع منظومــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي القطــاع العــام هــذا العــام

أمــراً صعبــاً نوعــاً مــا وذلــك بســبب حالــة الطــوارئ المعلنــة الناجمــة عــن انتشــار فيــروس كورونــا والتركيــز فــي
العمــل العــام علــى الجانــب الصحــي ومــا تقتضيــه المصلحــة العامــة فــي مواجهــة الجائحــة.

 20تجــدر اإلشــارة إلــى أن ائتــاف أمــان لــم يقــم خــال العــام  2020بإعــداد تقاريــر حــول بعــض المؤسســات أو القطاعــات مــا حــال دون رصــد
التطــور أو التحــدي الــذي طــرأ عليهــا خــال العــام  ،2020ويعــود ذلــك لطبيعــة الظــروف التــي نتجــت عــن جائحــة كورونــا واالهتمــام فــي حوكمــة
إدارة الجائحــة وهــو مــا ســيتم التركيــز عليــه فــي القســم المتعلــق بقضايــا تحــت الضــوء.
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النزاهة في مؤسسات القطاع العام
اســتمر واقــع النزاهــة فــي العديــد مــن المؤسســات
العامــة خــال العــام  2020علــى مــا كان عليــه فــي العــام
فعالــة
 ،2019وبشــكل خــاص بشــأن اعتمــاد سياســات ّ

وملزمــة لتبنــي العامليــن للقيــم الهامــة التــي تتضمنهــا
مدونــة الســلوك للعامليــن فــي الوظيفــة العامــة ،ناهيك

عــن عــدم اســتكمال تدريــب العامليــن والمســؤولين أو
مؤسســات القطــاع العــام علــى أحــكام مدونــة الســلوك

واعتمادهــا كأداة ووســيلة للمســاءلة الداخليــة أو
ـا عــن ضعــف وجــود آليــة
التقييــم العــام للعامليــن ،فضـ ً
واضحــة للرقابــة علــى االلتــزام بأحــكام المدونــة.

قرار مجلس الوزراء الخاص
للموظفين
ّ
بنظام الهدايا

إيجابي ٌة
خطوة
ٌ
العموميين
ّ
على صعيد تعزيز النزاهة.

·قرار مجلس الوزراء الخاص بنظام الهدايا
بالرغــم مــن نشــر قــرار مجلــس الــوزراء الخــاص بنظــام الهدايــا نهايــة العــام  )2019/12/26( 2019فــي الجريــدة
الرســمية “الوقائــع الفلســطينية”ّ 21إل أنّ ــه لــم يتــم تعديــل هــذا النظــام ليحــدد الســقف المقبــول للهدايــا

كل مــن يخالــف
أن النـ ّـص مــا زال غيــر متضمـ ٍـن لتحويــل ِّ
العينيــة أســوة بالرفــض المطلــق للهديــة النقديــة ،كمــا ّ
أحكامــه إلــى المســاءلة اإلداريــة ،أو إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد فــي حــال تبيــن أنّ ــه تلقــى هديــة نقديــة ،أو لــم
الهديــة التــي تلقاهــا.
يفصــح عــن
ّ

القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2022-2020
الوطنية عبر
االستراتيجية
·تنفيذ
ّ
ّ
ّ
ّ
القطاعيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد  2022-2020فــي
الوطنيــة عبــر
االســتراتيجية
تأثــر تطبيــق
ّ
ّ
ّ
العــام  2020بحالــة الطــوارئ الناجمــة عــن جائحــة كورونــا ،األمــر الــذي حــال دون تطبيــق القســم األعظــم

مــن التدخــات المحــددة فــي الخطــة الســنوية للعــام  .2020وبالرغــم مــن اإلجــراءات الداخليــة علــى صعيــد

هيكليــة هيئــة مكافحــة الفســاد بتعديــل وإضافــة دوائــر ووحــدات ،ومتابعــة إصــدار نظــام تضــارب المصالــح
وإصــدار دليــل استرشــادي لنظــام الهدايــا وآخــر لنظــام تضــارب المصالــح ،والدليــل االسترشــادي إلدارة
القطاعيــة لتعزيــز
الوطنيــة عبــر
ـتراتيجية
تضمنتهــا االسـ
أن العديــد مــن التدخــات التــي
مخاطــر الفســادّ ،إل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

النزاهــة ومكافحــة الفســاد  2022-2020لــم يتــم إنجازهــا .فيمــا اســتمر انفتــاح هيئــة مكافحــة الفســاد علــى
مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي العــام  2020بتوقيــع مذكّ ــرات التفاهــم مــع منظمــات المجتمــع المدنــي
والمؤسســات الرســمية.

 21انظر/ي الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية” العدد .162
https://www.lab.pna.ps/cached_uploads/download/2020/01/09/162-1578569612.pdf

40

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2020

·صــدور قــرار بقانــون رقــم  32لســنة  2020بشــأن مشــاركة الموظفيــن العمومييــن فــي مجالــس إدارة
المؤسســات ،يعــد خطــوة ســوف تســهم فــي تعزيــز النزاهــة وتنســجم مــع متطلبــات الحكومــة الرشــيدة،
وتســاعد علــى تجنــب ســوء اســتخدام المكافــآت مــن قبــل الموظفيــن العمومييــن ،وتمنــع إتاحــة فــرص
الســتخدام الســلطة مــن قبــل متخــذي القــرار بتكليــف موظفيــن أو حرمــان آخريــن مــن تمثيــل المؤسســة
فــي مجالــس إدارة المؤسســات.
فنيــة دائمــة لتأجيــر وتفويــض واســتثمار األراضــي الحكوميــة فــي
·قــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة ّ
جلســة مجلــس الــوزراء رقــم  46المنعقــدة بتاريــخ .2020/3/9
·صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة إلعــداد مشــروع
قــرار بقانــون بشــأن منــح االمتيــاز ومنــع االحتــكار فــي جلســة
مجلــس الــوزراء رقــم  73المنعقــدة بتاريــخ .2020/9/7
·قــرار مجلــس الــوزراء بتشــكيل لجنــة لحوكمــة المؤسســات
الحكوميــة غيــر الوزاريــة فــي جلســة مجلــس الــوزراء رقــم 61
المنعقــدة بتاريــخ .2020/9/7

نــص قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 7
لســنة  2020بشــأن حالــة الطــوارئ
فــي المــادة  3فقــرة  5منــه علــى أن
"كل مــن يســتغل صالحياتــه مــن جهــات
إنفــاذ القانــون لتحقيــق مكاســب غيــر
مشــروعة يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد
علــى ســنة والفصــل مــن الخدمــة".

·قــرار بقانــون رقــم  7لســنة  2020بشــأن حالــة الطــوارئ الصــادر عــن الســيد الرئيــس محمــود عبــاس،
ـؤول مــن جهــات إنفــاذ القانــون مــن اســتغالل صالحياتــه لتحقيــق مكاســب غيــر
والــذي حــذر فيــه َّ
أي مسـ ٍ
مشــروعة ،بحيــث يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد علــى ســنة والفصــل مــن الخدمــة ،الــذي شــكّ ل توجهــاً
إيجابيــاً للتحذيــر مــن اســتغالل حالــة الطــوارئ ألغــراض خاصــة.

مازالت الحكومة تتعامل

تعزيز
استراتيجي ِة
خط ِة
مع ّ
ّ
ِ
الفساد
ِ
ومكافحة
ِ
النزاهة
ِ
ملف ينحصر
على أنّ ها
ٌّ

باإلبالغ عن الفساد لدى
هيئة مكافحة الفساد.

اإلشــكاليات التــي
فــي المقابــل ،مــا يــزال هنــاك العديــد مــن
ّ
ظهــرت علــى صعيــد النزاهــة خــال العــام  2020منهــا:

·عــدم تطويــر سياســات لحمايــة المبلغيــن عــن الفســاد فــي
قطــاع غــزة.

·لــم يتــم تعديــل مدونــة ســلوك العامليــن فــي وزارة العــدل
بقطــاع غــزة ،ومجلــس العــدل األعلــى ،حيــث أنهــا ال تلبــي

المعاييــر الفضلــى لمدونــات الســلوك القضائيــة ،ولــم تعتمــد
النيابــة العامــة مدونــة ســلوك حتــى تاريخــه ،وال تمتلك مكونات

قطــاع العدالــة ّأيــة سياســات خاصــة بمنــع تضــارب المصالــح ،أو

تلقــي الهدايــا وتحديــد ســقف الهدايــا المقبولــة أو اإلجــراءات
الواجبــة للتعامــل معهــا ،كمــا أنّ هــا ال تعتمــد تعليمــات أو

سياســات تلــزم العامليــن بتقديــم إقــرارات الذمــة الماليــة.

ـتراتيجية تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد علــى أســاس
·مــا زالــت الحكومــة حتــى اليــوم تتعامــل مــع اسـ
ّ
أنّ هــا ملــف ينحصــر فــي اإلبــاغ عــن الفســاد لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد ،وليــس كاســتراتيجية عبــر
قطاعيــة تكــون الحكومــة مســاءلة عنهــا وعــن إلــزام األطــراف الرســمية بتنفيــذ التدخــات الضروريــة
لتحقيــق أهدافهــا كل فــي مجالــه.
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الشفافية في مؤسسات القطاع العام

ّ
شــهدت بدايــة عــام  2020تحســناً علــى مســتوى الشــفافية فــي العمــل العــام ســيما مــا يتعلــق بــإدارة

الحالــة الوبائيــة “جائحــة كورونــا” فــي فلســطين شــملت اإلعــان اليومــي عــن أعــداد المصابيــن والمتعافيــن
والمتوفيــن ،وكذلــك المــواد الطبيــة المتوفــرة
والمســوحات وعــدد العينــات الممكــن إنجازهــا
وأعــداد أجهــزة التنفــس االصطناعــي ،ومــا تبعــه مــن
إيجــاز صحفــي يومــي للناطــق باســم الحكومــة لوضــع
المواطنيــن فــي صــورة آخــر المســتجدات ،والمؤتمــرات

الصحفيــة لرئيــس الــوزراء والمكاشــفة مــع المواطنيــن
فيمــا يخــص الوضــع المالــي والرواتــب للموظفيــن
أن تتبــع الموقــع الرســمي لمجلــس
العمومييــنّ ،إل ّ

الــوزراء يظهــر أن نشــر القــرارات الصــادرة عــن المجلــس

مازال نشر القرارات الصادرة

مــا زال مقيــداً  ،حيــث ال يتــم نشــر القــرارات بشــكل

كاملة
ٍ
يتم بصورة
مقيداً وال ُّ
ّ
المرجو من نشرها
بالغرض
تفي
ِّ

الرابــط الخــاص بقــرارات مجلــس الــوزراء وقــرارات أخــرى

عن مجلس الوزراء أسبوعياً

الفلسطيني
الطالع الجمهور
ّ
عليها.

كامــل ،ولوحــظ نشــر عناويــن بعــض القــرارات علــى
فــي البيــان الصحفــي للحكومــة الموجــود علــى الرابــط

اإللكترونــي الخــاص بالبيــان الصحفــي ،كمــا لــم يتــم إعــادة نشــر األرشــيف الســابق للحكومــات الســابقة ،ولــم

تنشــر الحكومــة خططهــا وبرامجهــا أو الخطــط الحكوميــة التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء ،فعلــى ســبيل المثــال
حكوميــة فــي جلســتها
الحكوميــة لســبع دوائر
القطاعيــة
االســتراتيجية
صادقــت الحكومــة علــى الخطــط
ّ
ّ
ّ
ّ

المعنيــة ولــم تنشــر الخطــط
رقــم  76المنعقــدة بتاريــخ ّ 2020/9/28إل أنّ هــا لــم تفصــح عــن تلــك الدوائــر
ّ

المقصــودة علــى صفحــة مجلــس الــوزراء ،هــذا إلــى جانــب اســتمرار تعطيــل إصــدار قانــون الحــق فــي الوصــول
إلــى المعلومــات ،وقانــون االرشــيف الوطنــي.
·اإلعالن عن الوظائف في الفئات الدنيا
اســتمر ديــوان الموظفيــن العــام خــال العــام  2020باإلعالن

عــن الوظائــف الحكوميــة عبــر الموقــع اإللكترونــي لديــوان
الموظفيــن العــام ،فقــد أشــارت الصفحــة اإللكترونيــة
للديــوان عــن وجــود  14إعالنــاً للتوظيــف فــي مؤسســات

مختلفــة كــوزارة الصحــة ،ووزارة التربيــة والتعليــم ،ووزارة
العمــل ،ووزارة الماليــة ،ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات ،ومؤسســة رعايــة أســر الشــهداء والجرحــى،
ومحافظــة طولكــرم ومحافظــة القــدس،

22

قــدم
حيــث تُ َّ

الطلبــات إلكترونيــاً فقــط مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة
 22انظر/ي الموقع اإللكتروني الرسمي لديوان الموظفين العام على الرابط التالي تاريخ الدخول 2020/12/1
https://www.gpc.pna.ps/diwan/viewPublicVacancyList.gpc
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لديــوان الموظفيــن العــام ( .) www.gpc.pna.psوقــد قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته رقــم ( )65بتاريــخ

ـتثنائي لتعييــن كادر طبـ ّـي
ـدي بشــكل اسـ
 2020/7/13المصادقــة علــى تخصيــص ( )100إحــداث مالـ ّـي تعاقـ ّ
ّ
فــي وزارة الصحــة لدعــم جهــود الــوزارة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا.
·المواقــع اإللكترونيــة لمؤسســات القطــاع العــام مــرآة لمــدى احتــرام مبــادئ الشــفافية
واالنفتــاح

االطــاع
الخدماتيــة عبــر ّ
داال علــى شــفافية المؤسســات العامــة
ّ
تــم خــال العــام  2020فحــص  28مؤشــراً ً

علــى المواقــع اإللكترونيــة الثنتيــن وعشــرين مؤسســة( 23وزاريــة وغيــر وزاريــة) فــي الضفــة الغربيــة خــال
أن  22مؤسســة لهــا موقــع إلكترونــي متــاح
الفتــرة الواقعــة بيــن  .2020/12/27/ 22أظهــر الفحــص ّ
باللغــة العربيــة وتتوفــر خارطــة للموقــع ،وأن  19موقعــاً يحتــوي كامــل الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســة
للمواطنيــن ،فيمــا تنشــر  18مؤسســة دليــل الخدمــات التــي تقدمهــا ،بينمــا يوضــح  16موقعــاً متطلبــات
تقديــم الخدمــة ،وتوفــر  12مؤسســة النمــاذج ذات العالقــة بالخدمــات ،وتنشــر  9مؤسســات رســوم تقديــم

الخدمــة للجمهــور ،وتوضــح  4مؤسســات المــدة التــي يتطلبهــا تقديــم الخدمــة ،ويوجــد  18مؤسســة لديهــا

أرقام اتصال متوفرة ومحدثة ومنشــورة ،و 13مؤسســة لديها هيكلية وأقســامها منشــورة ،و 20مؤسســة
أن  22موقعــا كانــت
يتوفــر علــى موقعهــا قســم للشــكاوى 19 ،منهــا ســهل الوصــول لــه واســتخدامهّ ،إل ّ

آليــة الــرد علــى الشــكوى فيهــا غيــر واضحــة وغيــر محــددة بزمــن .مــن جانــب آخــر ،تنشــر  3مؤسســات فقــط
الخطــة الســنوية لهــا ،وتنشــر  8مؤسســات تقاريــر تقييميــة عــن أعمالهــا ،و 11مؤسســة لديهــا اســتراتيجية

الرسمية لبعض
المواقع
ّ

الخدماتية في
المؤسسات
ّ
الضفة وغزّ ة ساهمت في
ّ
االنفتاح والمشاركة.

متوفــرة علــى موقعهــا ،و 8منهــا تنشــر إعالنــات توظيــف ،و 9مؤسســات تنشــر تقاريــر ســنوية عــن أعمالهــا،

أي مــن المؤسســات موازنتهــا الســنوية.
بينمــا ال تنشــر ٌّ

عدد مواقع
المؤسسات
الـ 24

الرقم

المؤشر

.1

مؤسسة لها موقع إلكتروني متاح باللغة العربية وتتوفر خارطة للموقع

22

.2

موقعها اإللكتروني معطل

2

.3

موقع يحتوي كامل الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين

12

.4

مؤسسة تنشر دليل الخدمات التي تقدمها

18

.5

موقع موضح فيه الفئات المستهدفة من خدمات المؤسسة

19

.6

موقع يوضح متطلبات تقديم الخدمة

16

.7

مؤسسة توفر النماذج ذات العالقة بالخدمات

12

.8

مواقع تحتوي مواد توعوية حول الخدمات المقدمة

12

.9

مؤسسات تنشر رسوم تقديم الخدمة للجمهور

9

.10

مؤسسات توضح المدة التي يتطلبها تقديم الخدمة

4

 23تــم فحــص  22موقعــا لمؤسســات عامــة هــي :األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ،وزار ة العمــل ،وزارة الصحــة ،وزارة العــدل  ،وزارة
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،وزارة التنميــة االجتماعيــة ،وزارة الداخليــة ،وزارة الحكــم المحلــي ،وزارة التربيــة والتعليــم ،وزارة األوقــاف
والشــؤون الدينيــة ،وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ،وزارة الخارجيــة ،وزارة الســياحة واآلثــار ،وزارة النقــل والمواصــات ،وزارة االقتصــاد
الوطنــي ،وزارة الزراعــة ،وزارة شــؤون المــرأة ،وزارة الماليــة والتخطيــط ،وزارة الثقافــة ،ســلطة جــودة البيئــة ،ســلطة الميــاه ،ســلطة الطاقــة
والمــواد الطبيعيــة.
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.11

مؤسسة لديها أرقام اتصال متوفرة ومحدثة ومنشورة

18

.12

مؤسسة لديها هيكلية وأقسامها منشورة

13

.13

مؤسسة يتوفر على موقعها قسم للشكاوى

20

.14

سهل الوصول له واستخدامه

19

.15

آلية الرد على الشكوى فيها غير واضحة وغير محددة بزمن

22

.16

مؤسســة ال يتوفــر عندهــا قســم لالقتراحــات والتشــاور مــع متلقــي الخدمــة وقيــاس رضاهــم
عنهــا

21

.17

مؤسسة الموقع الجغرافي لها واضح للجمهور

.18

توضيح للفئات الداخلية الواجب التواصل معها

11

.19

مؤسسات تنشر الخطة السنوية لها

3

.20

مؤسسات تنشر تقارير تقييمية عن أعمالها

8

.21

مؤسسة لديها استراتيجية متوفرة على موقعها

11

.22

تنشر إعالنات توظيف

8

.23

تنشر عطاءات ومشتريات بشكل واضح

8

.24

مؤسسات تنشر تقارير سنوية عن أعمالها

9

.25

تنشر موازنتها السنوية

0

.26

مؤسسة تنشر تقارير خاصة تتعلق بخدماتها

11

.28

مؤسسة تنشر نتائج الحصول على الطلبات (منح جامعية ،نتائج توظيف ،نتائج العطاءات)..

.27

االتفاقيات التي تبرمها مع جهات خارجية لتقديم أو تحسين الخدمات
مؤسسة تنشر
ّ

18

16
5

أمــا فــي قطــاع غــزة ،فقــد جــرى فحــص  35موقعــاً إلكترونيــاً لمؤسســات عامــة (وزاريــة وغيــر وزاريــة) فــي
أن  29وزارة ومؤسســة لديهــا
الفتــرة الممتــدة مــن  28ديســمبر  2020إلــى  8ينايــر  ،2021أشــارت النتائــج إلــى ّ

موقــع إلكترونــي متــاح باللغــة العربيــة وتتوفــر فيــه خارطــة موقــع واضحــة ،فيمــا كان الموقــع اإللكترونــي ل
 4مؤسســات مغلقــاً وهــي“ :األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ،ووزارة شــؤون األســرى ،ووزارة شــؤون المــرأة،

وزارة التخطيــط والتنميــة اإلداريــة” بينمــا كانــت لهــذه الجهــات مواقــع إلكترونيــة خــال العــام  ،2019فيمــا
أي تطــور خــال
لــم يكــن لمؤسســتين مــن أصــل  35موقــع إلكترونــي مــن األســاس .مــن جهــة ثانيــة ،لــم يحــدث ّ
العــام  2020علــى موقعــي ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة والهيئــة العامــة للمعابــر والحــدود (المدمــج

فــي موقــع وزارة الداخليــة) .فيمــا يحتــوي الموقــع اإللكترونــي لـــ  24مؤسســة علــى كامــل الخدمــات التــي
تقدمهــا للجمهــور ،وتنشــر  20مؤسســة دليــل الخدمــات التــي تقدمهــا للجمهــور ،ويمكــن االطــاع علــى هــذه
الخدمــات مــن الموقــع ،وتوضــح  25مؤسســة خدمــات المؤسســة للجمهــور فــي مواقعهــا.

كمــا وجــد الفحــص أن  20مؤسســة تتوفــر علــى مواقعهــا نمــاذج ذات عالقــة ومتطلبــات واضحــة لتقديــم
الخدمــة ،و 19مؤسســة تتوفــر فيهــا مــواد توعويــة حــول الخدمــات المقدمــة للجمهــور ،و 11مؤسســة تنشــر

رســوم تقديــم الخدمــة للجمهــور ،و 4مؤسســات توضــح المــدة الزمنيــة التــي يتطلبهــا تقديــم الخدمــة ،و27
مؤسســة لديهــا أرقــام اتصــال متوفــرة ومحدثــة ومنشــورة .وتنشــر  27مؤسســة هيكليــة بأقســامها علــى

موقعهــا اإللكترونــي بشــكل ســهل الوصــول لالطــاع ،و 22مؤسســة يتوفــر علــى موقعهــا قســم للشــكاوى،
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و 21مؤسســة مــن الســهولة الوصــول لقســم الشــكاوى واســتخدامه مــن قبــل الجمهــور ،فيمــا توجــد 10

مؤسســة لديهــا قســم لالقتراحــات والتشــاور مــع مقدمــي الخدمــة وقيــاس الرضــى ،و 26مؤسســة لديهــا
موقــع جغرافــي واضــح للجمهــور وســهل الوصــول إليــه مــن خــال المعلومــات المنشــورة علــى موقعهــا
اإللكترونــي.

ويظهــر الفحــص أن  24مؤسســة توضــح الفئــات الداخليــة الواجــب التواصــل معهــا ،و 7مؤسســات فقــط

نشــرت الخطــط الســنوية للمؤسســة ،و 11مؤسســة نشــرت تقاريــر تقييميــة عــن أعمالهــا ،فــي حيــن كان
لــدى  10مؤسســات اســتراتيجية منشــورة علــى مواقعهــا ،و 13مؤسســة نشــرت إعالنــات التوظيــف علــى

موقعهــا بشــكل فاعــل ،كمــا أن  7مؤسســات فقــط نشــرت العطــاءات والمشــتريات بشــكل واضــح علــى

موقعهــا ،و 28مؤسســة ال تنشــر العطــاءات الخاصــة بالمؤسســة علــى موقعهــا اإللكترونــي .كمــا نشــرت 11
مؤسســة تقاريــر ســنوية عــن مؤسســتها ،وال توجــد ّأيــة مؤسســة نشــرت الموازنــة الخاصــة بهــا علــى موقعهــا،

أو الخطــة الماليــة الســنوية مطلقــاً  ،و 19مؤسســة نشــرت تقاريــر خاصــة تتعلــق بالخدمــات التــي تقدمهــا،
و 26مؤسســة نشــرت االتفاقيــات التــي تبرمهــا مــع جهــات خارجيــة لتقديــم وتحســين الخدمــات ،بينمــا نشــرت

 16مؤسســة نتائــج الحصــول علــى الطلبــات مثــل المنــح ونتائــج الوظائــف أو نتائــج العطــاءات.
·البوابة الموحدة للشراء العام

ـفافية ،مقارنــة بالعــام الماضــي ،لعمليــات الشــراء المنشــورة عبــر
لوحــظ فــي العــام  2020زيــادة درجــة الشـ
ّ

واســتخدامها علــى نطــاق واســع ،حيــث وصــل عدد المؤسســات
العامــة التــي لديهــا حســاب علــى البوابــة قرابــة  136جهــة
مــن أصــل  500جهــة تســتخدم هــذه البوابــة فــي اإلعــان عــن

عطاءاتهــا ،وذلــك بعــد أن أصــدر مجلــس الــوزراء فــي شــهر
 2019/6قــراراً يلــزم كافــة الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة

والبلديــات المصنفــة (أ) باســتخدام هــذه البوابــة.

تحسناً خالل العام ،2020
ّ
وثائق
من خالل زيادة نشر
ِ

والمشتريات عبر
ِ
العطاءات
ِ
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موقــع البوابــة الموحــدة للشــراء العــام (،)shiraa.gov.ps

شهدت منظومة الشراء العام

يــرى ائتــاف أمــان أ ّنــه فــي حــاالت
الطــوارئ تكثــر الحاجــة إلــى االســتثناءات
معينــة ومــن بينهــا الشــراء
فــي مجــاالت ّ
العــام ،ولكــن فــي تلــك االســتثناءات ال بــد
أن يكــون هنــاك درجــة عاليــة من الشــفافية
والمســاءلة حتــى ال يســاء اســتخدام حالــة
الطــوارئ لتحقيــق مصالــح خاصــة.

الموحدة للشراء العام،
البوابة
ّ
ّ
عمليات الشراء العام
ِ
ولكن
ّ
ثة
محد ٍ
غير
ّ
في قطاع غزّ ة ُ
وشفافة.
ّ

برغــم التطــور الحاصــل علــى منظومــة الشــراء العــام ،مــا زالــت هنــاك بعــض التحديــات التــي تواجــه المجلــس
األعلــى لسياســات الشــراء العــام ،مثــل عــدم انتظــام إرســال قــرارات مجلــس الــوزراء المتعلقــة بالعطــاءات،

لضمــان تجميــع البيانــات المتعلقــة بالشــراء العــام فــي النافــذة الموحــدة لمجلــس الشــراء العــام .أمــا فيمــا
يخــص طلبــات االســتثناءات للشــراء المباشــر مــن قبــل بعــض الجهــات ،فــي الحــاالت التــي تقــع فــي نطــاق
عــدد
نــص المــادة  28مــن القــرار بقانــون رقــم  8لســنة  2014بشــأن الشــراء العــام ،فصــدر عــن الحكومــة
ٌ

مــن القــرارات خــال العــام  2020المتعلقــة بالشــراء المباشــر كتشــكيل لجنــة خاصــة لشــراء لقــاح (Covid
 )19علــى أن تتولــى اللّ جنــة التنســيق بيــن جميــع الشــركاء ومقدمــي الخدمــات واتبــاع اإلجــراءات الفنيــة

والقانونيــة الالزمــة إلدخــال واســتخدام وتخزيــن ونقل اللقــاح بشــكل آمــن ،والموافقــة علــى الشــراء المباشــر
 24انظر/ي :الموقع االلكتروني لمجلس الشراء العام تاريخ الدخول 2020/11/15
procurementlist/ps.gov.shiraa.www//:https
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للقــاح الحمــى القالعيــة /أبقار ( )A+Oلعــام  ،25 2020إضافــة إلــى الموافقــة علــى اعتمــاد الشــراء المباشــر

واســتدراج عــروض األســعار لعمليــات الشــراء الخاصــة بالمشــاريع التطويريــة والتنمويــة فــي منطقــة األغــوار
لعــام 2020م وفقــاً للتكلفــة التقديريــة لــكل مشــروع ،26والموافقــة علــى الشــراء المباشــر لباقــي معـ ّـدات

المطبعــة الوطنيــة ،ومســتلزمات أخــرى مــن ورق وأحبــار ،27فضــا عــن الموافقــة علــى الشــراء المباشــر لقطــع

الغيــار والصيانــة الخاصــة بمحطــة تحويــل الجلمــة للكهربــاء فــي جنيــن مــن شــركة ( ،)AFCONلضمان اســتمرارية
تشــغيل المحطــة بشــكل طبيعــي.

28

وعلــى الرغــم مــن بــدء المجلــس األعلــى لسياســات
الشــراء العــام بإنشــاء وحــدة مراجعــة النزاعــات اال
أنــه لــم يتــم اســتكمال تشــكيلها وفقــا ألحــكام القــرار

بقانــون بشــأن الشــراء العــام ،كمــا لــم يســتكمل
ادمــاج جميــع الجهــات “مراكــز المســؤولية الحكوميــة
والهيئــات المحليــة” فــي البوابــة الموحــدة للشــراء
العــام .وبالرغــم مــن أنــه تــم نشــر ســتة وثائــق

قياســية مــن مجمــل عشــرة وثائــق أقرهــا

واعتمدهــا مجلــس الــوزراء بموجــب قــرار مجلــس

الــوزراء رقــم (/18/35 /07م.و/م.ا) لســنة 2019

الصــادر بتاريــخ  29.2019/12/16إال أنــه لــم يتــم نشــر بقيــة الوثائــق القياســية المقــرة .كمــا أن المجلس

األعلــى للشــراء العــام لــم ينجــز ،فــي العــام  ،2020اســتراتيجية الشــراء اإللكترونــي التــي ســتعزز مــن

شــفافية ونزاهــة عمليــات الشــراء العــام للمؤسســات الحكوميــة وهيئــات الحكــم المحلــي.
·واقع عمليات الشراء العام في قطاع غزة

30

التحســن فــي بعــض اإلجــراءات الخاصــة بالمشــتريات العامــة فــي قطــاع غــزة فــي العــام ،2020
بالرغــم مــن
ّ
أن عمليــات الشــراء العــام مــا زالــت غيــر محدثــة وتعتمــد علــى قانونـ ْـي العطــاءات واللــوازم العامــة وتفتقــر
ّإل ّ

إلــى بعــض المعاييــر والقواعــد الالزمــة لتعزيــز النزاهــة فــي عمليــات الشــراء العــام.

أي تطــور فيمــا يتعلــق بتقديــم الموظفيــن العامليــن فــي عمليــات الشــراء
كمــا لــم يشــهد العــام ّ 2020

المطبــق فــي قطــاع غــزة ،إلــى
العــام إقــرار الذمــة الماليــة وفقــاً لقانــون الكســب غيــر المشــروع لعــام 2005
ّ
 25قرارات جلسة مجلس الوزراء رقم ( )77بتاريخ 2020/10/07
 26قرارات جلسة مجلس الوزراء رقم ( )67بتاريخ 2020/07/27
 27قرارات جلسة مجلس الوزراء رقم ( )79بتاريخ 2020/10/19م
 28قرارات جلسة مجلس الوزراء رقم ( )69بتاريخ 2020/08/10
 29تصريح المهندس فائق الديك لبرنامج شد حيلك يا وطن �https://www.wattan.net/ar/video/326613.html?fbclid=I
wAR2cwgRaSwfQUHSh1Iwkcy8MQLPkgZ4KX_NZIoqF8wBb_SeRbGiVbrU_P60
 30االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” ،حوكمة عملية الشراء العام في قطاع غزة.
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/13905.html
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التدريبيــة للعامليــن فــي دوائــر الشــراء العــام علــى الممارســات الســليمة لإلجــراءات
جانــب محدوديــة البرامــج
ّ

المتعلقــة بالشــراء العــام ،واإلبــاغ عــن الفســاد والمحافظــة علــى المــال العــام ،أو وجــود قواعــد مكتوبــة
منصــة المشــتريات الحكوميــة
ومنشــورة تتعلــق بالتصــرف بالعينــات بعــد فحصهــا .فيمــا لــم يتــم اعتمــاد
ّ

اإللكترونيــة لتوفيــر المعلومــات المتعلقــة بالشــراء العــام ،وآلية التعاقد ونشــر دفتر الشــراء ،ونشــر المعلومات
عــن عقــود الشــركات التــي تــم التعاقــد معهــا بشــكل مباشــر كاســتثناء وأســباب التعاقــد معهــا ،إضافــة إلــى

نشــر التقاريــر الدوريــة المتعلقــة بحجــم المشــتريات الحكوميــة ،وأنواعهــا وجهــات االختصــاص ،ونشــر ملخــص
لعقــود المشــتريات الموقعــة مــع الشــركات ،مــع توضيــح الكميــات والمبالــغ والخدمــات التــي ســتنفذ ،ومصــدر
المبالــغ المخصصــة للمشــاريع.

·التطورات اإليجابية المتعلقة باعتماد مبادئ الشفافية في عمل المؤسسات العامة
شــهد عــام  2020مجموعــة مــن التطــورات اإليجابيــة المتعلقــة باعتمــاد مبــادئ الشــفافية فــي عمــل

عــدد مــن األنظمــة التــي تعــزز الشــفافية ،وســاهمت
المؤسســات العامــة ،فقــد صــدر عــن مجلــس الــوزراء
ٌ

العديــد مــن المؤسســات الوزاريــة فــي هــذه الجهــود ،ومنهــا:

1 .1نشــر الدليــل االسترشــادي الخــاص بنظــام اإلفصــاح عــن تضــارب المصالــح مــن قبــل هيئــة مكافحــة
الفســاد علــى موقعهــا اإللكترونــي بتاريــخ .2020/7/29

ـا استرشــادياً خاصــاً بنظــام الهدايــا رقــم
2 .2نشــر هيئــة مكافحــة الفســاد علــى موقعهــا االلكترونــي دليـ ً
 10لســنة  2019بتاريــخ .31 2020/7/29

3 .3نشــر المصادقــة علــى جــدول تشــكيالت وظائــف الدوائــر الحكوميــة للعــام  2020فــي جلســة
مجلــس الــوزراء رقــم  73المنعقــدة بتاريــخ .2020/9/7

 31انظر/ي :هيئة مكافحة الفساد https://www.pacc.ps/library/viewbook/10355
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حوكمة اإلجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كوفيد19 -
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 10نيسان /أبريل 2020
دعــت مجموعــة عمــل مؤلفــة مــن ســبعة فــروع وطنيــة لمنظمــة الشــفافية الدوليــة الحكومــات فــي جميــع أنحــاء
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا إلــى اعتمــاد توصيــات عاجلــة وعمليــة لمنــع تقويــض الفســاد لجهــود مكافحــة
جائحــة كوفيــد .19 -
حيــث تدعــو هــذه التوصيــات إلــى اعتمــاد الشــفافية والمســاءلة لتوفيــر مظلــة مكافحــة الفســاد التــي تشــتد
الحاجــة إليهــا فــي مجاليــن مهميــن همــا المشــتريات العامــة وإدارة صناديــق التبرعــات مــن القطــاع الخــاص
واألفــراد األغنيــاء .وال تهــدف هــذه اإلجــراءات إلــى إبطــاء االســتجابة لألزمــة ،ولكــن لضمــان عــدم ســرقة أو
إســاءة اســتخدام األمــوال المخصصــة إلنقــاذ األرواح واســتعادة ســبل العيــش الكريــم .وتتضمــن مجموعــة العمــل
فــروع منظمــة الشــفافية الدوليــة فــي البحريــن واألردن والكويــت ولبنــان والمغــرب وفلســطين وتونــس.
وتحــدد التوصيــات مجــاالت الخطــر الكامنــة فــي إجــراءات العطــاءات والمشــتريات العامــة ،وتوفــر تدابيــر
وقائيــة لمعالجتهــا .أهمهــا الدعــوة إلــى:
إنشــاء أو تخصيــص مواقــع إلكترونيــة لتوفيــر معلومــات عــن المشــتريات العامــة والعطــاءات للتخفيــف مــن
الغمــوض فــي المشــتريات ومنــح العقــود.
التأكــد مــن أن أســماء المالكيــن المســتفيدين والمســاهمين فــي الشــركات الممنوحــة للعقــود متاحــة للجمهــور
ويمكــن الوصــول إليهــا.
توفيــر خطــوط ســاخنة للشــكاوى لإلبــاغ عــن الفســاد واالنتهــاكات ،وتنفيــذ القوانيــن واإلجــراءات ضــد
الفاعليــن الفاســدين مــع توفيــر حمايــة للمبلغيــن والشــهود.
كمــا تتنــاول التوصيــات تدابيــر لمعالجــة مجــاالت الفســاد المحتملــة فــي إدارة صناديــق التبرعــات الخاصــة .ففــي
أعقــاب األزمــة ،اندفــع الكثيــر مــن النــاس لمســاعدة الحكومــات فــي اســتجابتها لألزمــة ،وبينمــا نرحــب بهــذه
الــردود فــي االســتجابة الحتيــاج وطنــي طــارئ ،يجــب علــى الحكومــات تطبيــق مبــادئ الحكــم الرشــيد فــي إدارة
هــذه األمــوال.
وتتضمن التوصيات الرئيسية المتعلقة بإدارة أموال التبرعات الخاصة ما يلي:
أن تتولــى ســلطة رســمية واحــدة مســؤولية احتســاب التبرعــات وتنفيــذ اســتراتيجية إداريــة واضحــة
الســتخدامها.
نشر قيمة التبرعات مع أسماء المتبرعين من خالل موقع إلكتروني رسمي على الشبكة العنكبوتية.
وضــع إجــراءات شــفافة فــي عمليــة توزيــع المســاعدات علــى العاطليــن عــن العمــل أو المشــاريع الصغيــرة بمــا
يضمــن العدالة والشــفافية.
خــال حــاالت الطــوارئ ،غالبـ ًـا مــا تلغــي الحاجــة إلــى التحــرك الســريع الحاجــة إلــى معاييــر الرقابــة ،وبالتالــي
تــؤدي إلــى تفاقــم مخاطــر الفســاد .فمــن خــال ضمــان عــدم تحويــل المــوارد المخصصــة لمســاعدة الفئــات األكثــر
ضعفـ ًـا إلــى جيــوب الفاســدين ،فــإن تطبيــق معاييــر الشــفافية والمســاءلة ســتنقذ األرواح.
المصدر :الموقع اإللكتروني لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/2020/04/10/ar-2-mena-covid19-good-governance-recommendations-1586488654.pdf
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المساءلة في مؤسسات القطاع العام
شــهد العــام  2020العديــد مــن التحديــات أمــام تعزيــز نظــم المســاءلة فــي المؤسســات العامــة الوزاريــة وغيــر

الوزاريــة؛ حيــث أظهــر التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة للعــام  2019الصــادر نهايــة 2020
أن العديــد مــن الجهــات ال تســتجيب لتقاريــر الديــوان الرقابيــة ،وأن اســتجابة العديــد منهــا لتوصيــات الديــوان
ّ

المقدمــة فــي إطــار عملــه الرقابــي مــا زالــت ضعيفــة .فعلــى الرغــم مــن أن ثلثــي الجهــات (أي  84جهــة) التــي

أجــرى الديــوان أعمــال الرقابــة فيهــا وأعــد تقاريــر رقابيــة حــول أعمالهــا قــد التزمــت بتقديــم ردود علــى تقاريــر
أن ( %16أي
الديــوان فــي الفتــرة القانونيــة (ثالثيــن يومــاً ) المحــددة بقانــون ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ّإل ّ
 20جهــة) لــم تــرد علــى تقاريــر الديــوان ،فيمــا قامــت  18جهــة (أي  )%14بالــرد بعــد انقضــاء الفتــرة القانونيــة

المتاحــة لهــذه الجهــات للــرد.

أن مســألة تفســير وتبريــر والــرد علــى
علــى الرغــم مــن أن هــذه التقاريــر تأتــي فــي إطــار أعمــال الرقابــة ّإل ّ

استفســارات الديــوان تأتــي فــي إطــار المســاءلة الرســمية التــي حددهــا القانــون الفلســطيني.

وأمــا فــي قطــاع غــزة فقــد اســتمر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة بتقديــم تقريــره الســنوي إلــى المجلــس

التشــريعي (كتلــة اإلصــاح والتغييــر) عــن أعمالــه الرقابيــة علــى المؤسســات الحكوميــة والمجالــس المحليــة
واألهليــة ،لكــن ال يتــم نشــر هــذا التقريــر األمــر الــذي يحــول دون معرفــة مــدى اســتجابة هــذه المؤسســات
لتقاريــر الديــوان فــي قطــاع غــزة.

فعالية الحكومة في متابعة
ّ
توصيات تقارير ديوان الرقابة
واإلدارية ضعيفة.
المالية
ّ
ّ

·دور دوائر الشكاوى الحكومية
أصــدرت اإلدارة العامــة للشــكاوى فــي مجلــس الــوزراء تقريــر الشــكاوى الســنوي فــي الدوائــر الحكوميــة ،الــذي
يغطــي واقــع الشــكاوى للعــام  ،2019حيــث تــم نشــره رســمياً نهايــة شــهر أيلــول /ســبتمبر  .32 2020يظهــر
التقريــر إجمالـ ّـي الشــكاوى التــي تــم تلقيهــا والتــي تــم التعامــل معهــا ومعالجتهــا ،وتلــك التــي جــرى ترحيلهــا

ـا عــن المؤسســات األكثــر تلقيــاً للشــكاوى خــال العــام .2019
للعــام التالــي ،فضـ ً

ـا وشــرحاً ألســباب ترحيــل الشــكاوى
لكــن ال يظهــر التقريــر الســنوي لــإدارة العامــة فــي مجلــس الــوزراء تفصيـ ً

أو رفضهــا أو تحليــل الشــكاوى والسياســات التــي يمكــن اســتنتاجها إلنهــاء اإلشــكاليات الناجمــة عــن بعــض
السياســات أو اإلجــراءات المتبعــة فــي العمــل الحكومــي.

 32انظر/ي :الموقع اإللكتروني لمجلس الوزراء الفلسطيني http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/publication/7/1

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2020

49

الشكاوى المقدمة لدى الهيئات والمؤسسات الوزارية وغير الوزارية
واألجهزة األمنية خالل عام 2019

المؤشر

وزارة

عــدد الدوائــر التــي تعاملــت
مــع شــكاوى الجمهــور

مؤسسة
غير
وزارية

محافظة

مؤسسة
أمنية

المجموع
2019

المجموع
2018

21

22

11

13

67

54

2890

820

4043

712

8465

8998

2280

734

3653

695

7362

8044

567

81

351

17

1015

954

410

27

213

8

658

مرحلة من
عام 2017
()569

2385

731

3616

684

7416

7877

348

35

289

20

692

عــدد الشــكاوى التــي تــم
تلقيهــا خــال عــام 2019
عــدد الشــكاوى التــي تــم
قبولهــا عــام 2019

عــدد الشــكاوى التــي تــم
رفضهــا خــال عــام 2019

ما زالت منظومة الشكاوى

تقليدية تقتصر على
الحكومية
ّ
ّ
إحصائي.
إصدار تقرير
ّ

33

المرحلــة مــن
عــدد الشــكاوى
ّ
عــام 2018

عــدد الشــكاوى التــي تمــت
معالجتهــا فــي عــام 2019

المرحلــة فــي
عــدد الشــكاوى
ّ
نهايــة  2019إلــى 2020

أن عــدد الجهــات التــي تضمنهــا التقريــر قــد ارتفــع
تظهــر البيانــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للشــكاوى ّ
إلــى  67جهــة فــي عــام  2019بعــد أن كان يشــمل  54جهــة فــي عــام  ،2018وكذلــك تراجــع عــدد الشــكاوى

أن أقــل
التــي تـ ّـم تلقيهــا عــام  )8465( 2019بالمقارنــة مــع عــام  ،)8998( 2018كمــا تشــير البيانــات إلــى ّ
مــن نصــف الشــكاوى تقريبــا ( 4055شــكوى) ُقــدم مــن

خــال النظــام الحكومــي المحوســب للشــكاوى ،بينمــا كان

تقديم الشــكاوى من خالل الحضور الشــخصي في المرتبة
األولــى ( 4190شــكوى) بنســبة  %49مــن المشــتكين.

ولــم يوضــح تقريــر الحكومــة أســباب عــدم انتظــام عــدد

وتغيــره
الجهــات الملتزمــة بالنظــام الموحــد للشــكاوى
ّ

ارتفاعــاً وانخفاضــاً  ،وأيضــا لــم يظهــر التقريــر األســباب

التــي ّأدت إلــى تراجــع عــدد الشــكاوى للســنة الثانيــة علــى
التوالــي ،إذا مــا كان بســبب تراجــع الثقــة بهــذا النظــام ،أم
حصــول تحســن فــي األداء العــام مــا أدى إلــى تقلّ ــص عــدد
األطــراف المراجعــة لهــذه الدوائــر.

الشــكوى حســب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم
( )8لســنة 2016م بنظــام الشــكاوى هــي:
مســتند خطــي أو إلكترونــي يقــدم مــن
وليــه أو وكيلــه شــأنه
المشــتكي أو
وصيــه أو ّ
ّ
تصــرف أو ســلوك خاطــئ أو
اإلبــاغ عــن
ّ
تقصيــر فــي أداء خدمــة أو فــي طريقــة
تأديتهــا أو االمتنــاع عــن أدائهــا أو اتخــاذ
إجــراء كان مــن المفتــرض علــى رئيــس
الدائــرة الحكوميــة أو أحــد موظفيهــا القيــام
بــه ،أو بشــأن أي شــكل مــن أشــكال التمييــز أو
مخالفــة للتشــريعات الســارية ،وتقــدم للوزيــر
المختــص و/أو اإلدارة العامــة و/أو الوحــدة و/
أو القســم.

 33التقريــر الســنوي الســابع للشــكاوى فــي الدوائــر الحكوميــة ،رام اللــه :األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء :اإلدارة العامــة للشــكاوى،2020 ،
المقـ ّـر بقــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ https://cs.pmo.gov.ps/info/report.pdf .7/9/2020
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المؤسسات األكثر تلقياً لشكاوى الجمهور في عام 2019
المؤسسات األكثر تلقياً للشكاوى
الوزارات

العدد
2890

 -وزارة التنمية االجتماعية

686

 -وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

371

 -وازرة الصحة

255

 وزارة االقتصاد الوطني وزارة التربية والتعليمالمحافظات
 قلقيلية -الخليل

390
332
4043
881
753

مؤسسات غير وزارية

820

 -هيئة تسوية األراضي والمياه

160

مؤسسة أمنية

712

 -المخابرات العامة

107

 -االستخبارات العسكرية

53

 سلطة جودة البيئة سلطة المياه -شرطة

 -األمن الوطني

 -الدفاع المدني

366
54

339
95
34

موحــد لموضــوع الشــكاوى فــي كل القطاعــات التــي يتضمنهــا
يالحــظ االســتمرار فــي عــدم وضــع تصنيــف
ّ

التقريــر الحكومــي للشــكاوى ،إذ توجــد تصنيفــات مختلفــة فــي كل قطــاع.

يتضــح مــن آليــة إدارة الشــكاوى الحكوميــة ،بأنهــا مــا زالــت عمليــة تقليديــة ،حيــث يقتصــر التقريــر علــى كونــه
ً
ً
إحصائيــا ال يوضــح كيفيــة معالجــة الشــكوى ومــدى رضــى المشــتكين عــن الحــل الــذي تــم بموجبــه
تقريــرا
معالجــة الشــكوى ،ومعرفــة مواطــن الضعــف نتيجــة تكــرار الشــكاوى حولهــا فــي المؤسســات العامــة وذلــك بتبنــي
سياســات أو اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر لمعالجــة الضعــف الحاصــل فــي عمــل الدوائــر الحكوميــة؛ فالغرض األساســي
مــن وجــود نظــام موحــد للشــكاوى الحكوميــة هــو تســهيل عمليــة الرقابــة عليهــا ،وكيفيــة إدارتهــا مــن مختلــف
المؤسســات وتقديــم اســتخالصات بشــأنها .إن التقييــم الحقيقــي للشــكاوى يكمــن فــي مــدى التعامــل الجــدي مــع
شــكاوى المواطنيــن مــن خــال فتــح المجــال لدراســة الشــكاوى وكيفيــة معالجتهــا ،وإغالقهــا وليــس بإعطــاء رقــم
حــول عــدد مــا تمــت معالجتــه ومــا تــم إغالقــه فقــط.
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الشكاوى في المؤسسة األمنية
يظهــر تصنيــف الشــكاوى التــي تتلقاهــا مجالــس المحافظــات ،أ ّنهــا تتعلــق بشــكل رئيســي بالســلم األهلــي
والخدمــات التــي تقدمهــا الدوائــر الحكوميــة والمؤسســات العامــة والهيئــات المحليــة والســامة العامــة وحمايــة
المســتهلك ،بينمــا يشــير تصنيــف الشــكاوى فــي المؤسســة األمنيــة إلــى أ ّنهــا تتعلــق بشــكل رئيســي بانتهــاك الحــق
بالحيــاة والســامة الجســدية والنفســية ،والتقصيــر فــي أداء الخدمــة والمســلكيات الخاطئــة ألفــراد األمــن،
أن هنــاك شــكاوى تصنــف علــى أ ّنهــا جرائــم فســاد
وعــدم تنفيــذ قــرارات المحاكــم واالحتجــاز غيــر القانونــي ،كمــا ّ
كالرشــوة واالســتغالل الوظيفــي ،والتــي تمــت معالجتهــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة ،دون إحالتهــا إلــى هيئــة
مكافحــة الفســاد أو نيابــة مكافحــة الفســاد صاحبــة االختصــاص فــي هــذا المجــال.

تذمــراً مــن معاملــة غيــر مرضيــة أو طلــب المســاعدة فــي تقديــم خدمــة
الشــكوى تعكــس احتجاجــاً أو ّ
أو مناصــرة فــي مواجهــة تعـ ٍـد مــن قبــل شــخص أو جهــة علــى مقــدم الشــكوى .صحيــح أن هــذه اآلليــة

تســاعد فــي حــل بعــض المعضــات الخاصــة بالمواطنيــن مــن خــال األســلوب التقليــدي للشــكاوىّ ،إل

أنهــا ال تعكــس بالضــرورة مفهــوم المســاءلة الشــاملة مــن حيــث واجــب المســؤول تقديــم تقريــر عــن
أعمالــه المكلّ ــف بهــا وتبريــر وتفســير قراراتــه التــي اتخذهــا.

أمــا فــي قطــاع غــزة ،فقــد بلــغ عــدد الشــكاوى الــواردة لنظــام الشــكاوى المركــزي خــال الفتــرة مــن
 2020/12/31 – 2020/1/1نحــو  8667شــكوى .تــم إغــاق  6117منهــا ،فيمــا ال تــزال  3011غيــر مغلقــة،

كمــا ورد عبــر نظــام الشــكاوى المركــزي ( )66اقتراحــاً و( )77مالحظــة و( )318استفســاراً للــوزارات
والمؤسســات العامــة فــي قطــاع غــزة.
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

298

السلطة القضائية -المجلس األعلى للقضاء

154

وزارة األشغال العامة واإلسكان

147

وزارة التربية والتعليم العالي

71

وزارة العمل

األمانة العامة لمجلس الوزراء
ديوان الموظفين العام
النيابة العامة

1509
182
173
80

10

وزارة الداخلية -الشق العسكري

12

وزارة الشباب والرياضة

52

13
14
15
16

52

وزارة التنمية االجتماعية

6027

64

11
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الوزارة/المؤسسة

عدد الشكاوى

وزارة المالية

59

وزارة الصحة -مراكز الحجر

51

ديوان الرقابة المالية واإلدارية

39

وزارة الصحة

وزارة الداخلية – الشق المدني

48
32

أمــا الشــكاوى الــواردة علــى وزارة الداخليــة -الشــق األمنــي فقــد وردت  55شــكوى وهــي موزعــة علــى
الجهــات األمنيــة حســب مــا يلــي:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

المجموع

الجهة

العدد

اإلدارة والتنظيم

9

الشرطة -محافظة الشمال

4

الشرطة -محافظة غزة

2

المراقب العام

الشرطة العسكرية

الشرطة -محافظة الوسطى
الشرطة -محافظة رفح
الشرطة

الخدمات الطبية العسكرية

المالية المركزية -وزارة الداخلية
بدون تخصيص

8
3
2
2
2
1
1
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مــا زالــت اإلحصائيــات الخاصــة بالشــكاوى الحكوميــة ،ســواء فــي الضفــة أو قطــاع غــزة ،ال تعكــس واقــع

طبيعــة الشــكاوى الــواردة ،وال تعكــس اآلليــة التــي جــرت معالجــة الشــكوى بهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال ال
الحصــر يعـ ّـد ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة جهـ ًـة رسـ ً
ـمية تتلقــى شــكاوى تتعلــق بكافــة المؤسســات العامــة،
فيمــا تتلقــى األجهــزة األمنيــة شــكاوى مــن المواطنيــن تتعلــق بخالفــات بينهــم ،وكذلــك تتلقــى وزارة العمــل
شــكاوى تتعلــق بحقــوق العمــال ،أمــا وزارة التنميــة االجتماعيــة فتتلقــى شــكاوى حــول طلبــات المســاعدة
الصمــاءّ ،إل إذا تـ ّـم فحــص طبيعــة
االجتماعيــة .لذلــك فإنّ ــه ال يمكــن اســتخالص نتائــج مهمــة مــن األرقــام
ّ

الشــكاوى المتلقــاة مــن قبــل هــذه الجهــات وجدولتهــا تبعــاً لموضوعهــا ال لعددهــا ،وتبعــاً للجهــة المشــتكى
عليهــا مــن أجــل المتابعــة وتصويــب األوضــاع.

·المساءلة الرقمية للوزارات والمؤسسات الخدمية
تمثــل وســائل التواصــل االجتماعــي نافــذة للمســاءلة الرقميــة للــوزارات والمؤسســات العامــة خاصــة تلــك التي

تقــدم خدمــة عامــة ،لــذا فــإن أغلــب المؤسســات الحكوميــة لديهــا صفحــات علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي
فيــس بــوك  ،Facebookســواء الســتقبال شــكاوى أو استفســارات ولتلقــي أجوبــة عليهــا .جــرى فحــص

عينــة مــن صفحــات التواصــل االجتماعــي لتســع دوائــر حكوميــة خدماتيــة (وزارة الصحــة ،ووزارة االتصــاالت
ّ
وتكنولوجيــا المعلومــات ،ووزارة النقــل والمواصــات ،ووزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية ،وهيئــة الشــؤون

المدنيــة ،ووزارة الداخليــة ،وســلطة الميــاه ،ووزارة العــدل ،ووزارة الماليــة) بمتابعــة التعليقــات خالل شــهر آب/
أغســطس  2020مــن حيــث الشــكاوى واالستفســارات والمقترحــات التــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل المواطنيــن

عبــر صفحــات المؤسســات علــى موقــع فيــس بــوك.

وأظهــرت عمليــة الفحــص والمتابعــة أن أغلــب المؤسســات ال تتابــع الشــكاوى واالستفســارات التــي تردهــا

عبــر صفحــات التواصــل االجتماعــي التابعــة لهــا ،فباســتثناء ســلطة الميــاه التــي تفاعلــت إيجابــاً مــع مــا ورد
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علــى صفحتهــا مــن شــكاوى واستفســارات ،فــإن الــوزارات والمؤسســات األخــرى لــم تقــم بالــرد أو اإلجابــة

علــى الشــكاوى واالستفســارات التــي ورت علــى صفحاتهــا .وفــي الحــاالت التــي تــم فيهــا الــرد ،كانــت أغلــب
ـمي كمــا هــو الحــال علــى صفحــة وزارة االتصــاالت
الــردود تأتــي بشــكل ســلبي ،والتعليــق يتــم بشــكل غيــر رسـ ّ

وتكنولوجيــا المعلومــات .وهــذا يؤشــر علــى عــدم إيــاء الشــكاوى واالستفســارات التــي يقدمهــا المواطنــون
عبــر صفحــات المؤسســات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أهميــة ،حيــث تدلــل الــردود مــن الموظفيــن علــى

عــدم وجــود دليــل واضــح للموظفيــن المســؤولين عــن صفحــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة بمؤسســاتهم
حــول آليــات وأســلوب الــرد علــى المواطنيــن .إن عمليــة الفحــص دلّ لــت علــى عــدم فاعليــة تقديــم الشــكاوى

مــن خــال صفحــات ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،فقــد تلقــت الــوزارات التــي تــم فحــص صفحــات التواصــل
تلقــت وزارة الصحة أربع شــكاوى،
االجتماعــي الخاصــة بهــا عــدداً محــدوداً مــن الشــكاوى ،فعلــى ســبيل المثــال ّ
وهيئــة الشــؤون المدنيــة  5شــكاوى ،ووزارة الداخليــة شــكوتين ،ووزارة الماليــة شــكوى واحــدة.
·الرد على االستفسارات من قبل المواطنين والصحفيين
صحفيــة ،وقيــام الناطــق
بالرغــم مــن قيــام رئيــس الحكومــة الثامنــة عشــرة د .محمــد اشــتية بمؤتمــرات
ّ

اإلعالمــي باســمها بعقــد إيجـ ٍـاز صحفـ ٍـي يومـ ٍـي فــي الفتــرة األولــى لجائحــة كورونــا (منــذ نهايــة شــهر آذار/

مــارس إلــى بدايــة شــهر حزيــران /يونيــو  )2020تخللهــا حضــور وزراء ومســؤولين فــي وزارة الصحــة للــرد علــى

توقــف بعــد تلــك الفتــرة وأصبــح رئيــس الحكومــة
أن هــذا الشــكل مــن المســاءلة ّ
استفســارات الصحفييــنّ ،إل ّ

يقــوم باإلعــان عــن اإلجــراءات دون االنتظــار لتقديــم ردود علــى أســئلة الصحفييــن حــول القضايــا المختلفــة

بشــأن إدارة الحكــم وبشــكل خــاص إدارة جائحــة كورونــا وآثارهــا علــى الواقــع االقتصــادي.
·دائرة التفتيش القضائي في مجلس القضاء األعلى االنتقالي

تلقــت دائــرة الشــكاوى فــي مجلــس القضــاء األعلــى االنتقالــي عــام  2020مــا مجموعــة  96شــكوى ،تمــت

إحالــة  55منهــا إلــى دائــرة التفتيــش القضائــي ،فيمــا تمــت إحالــة أربــع شــكاوى إلــى لجــان تحقيــق ،وحفــظ 16

شــكوى .الجــدول التالــي يوضــح حالــة الشــكاوى التــي تلقتهــا دائــرة الشــكاوى فــي مجلــس القضــاء األعلــى.34

جهة اإلحالة
دائرة التفتيش القضائي
لجنة تحقيق
حفظ الشكوى
محالة إلى المحكمة المختصة
إسقاط الشكوى
خارج االختصاص
شوهد
ضمها إلى شكوى أخرى
وحدة الرقابة
المجموع

 34رسالة جوابية من مجلس القضاء األعلى االنتقالي بتاريخ  2020/12/15الئتالف أمان.
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العدد
55
4
16
6
2
7
4
1
1
96

ووفقــاً لرســالة مجلــس القضــاء األعلــى بتاريــخ  2020/12/15فــإن  28شــكوى مــن الشــكاوى المحالــة إلــى

دائــرة التفتيــش القضائــي تــم حفظهــا ،وواحــدة تمــت إحالتهــا إلــى دائــرة الرقابــة ،وأخــرى أحيلــت إلــى األمانــة
العامــة فــي مجلــس القضــاء األعلــى ،وأخــرى تــم اعتمــاد توصيــة بشــأنها ،وشــكوى واحــدة مــن الشــكاوى

األربعــة المحالــة إلــى لجــان تحقيــق تــم فيهــا إصــدار قــرار بتوجيــه إنــذار لموظــف إداري يعمــل فــي الســلطة
القضائيــة .ومــن غيــر الواضــح مــا هــو مبــرر حفــظ الشــكاوى لــدى دائــرة الشــكاوى وهيئــة التفتيــش القضائــي
والتــي بلــغ عددهــا  44شــكوى مــن مجمــل الشــكاوى التــي وردت إلــى دائــرة الشــكاوى فــي العــام .2020

مــا زالــت آليــة الشــكاوى المعمــول بهــا فــي الســلطة القضائيــة ال تشــكّ ل آليــة لتطويــر أدوات

المســاءلة وتطويــر سياســات تعــزز مــن أداء العامليــن فــي الســلطة القضائيــة.

أمــا فــي قطــاع غــزة فقــد تلقــت دائــرة الشــكاوى مــا مجموعــه  175شــكوى؛ منهــا  122شــكوى ورقيــة،
و 11شــكوى وردت عبــر الوســائل اإللكترونيــة ،و 42شــكوى شــفوية .وعلــى الرغــم مــن أن التقريــر الســنوي

لمجلــس القضــاء األعلــى فــي قطــاع غــزة قــد أشــار إلــى الفصــل فــي  %98مــن الشــكاوى ّإل أنّ ــه لــم يضــع

تصنيفــاً للشــكاوى أو نتائــج هــذه الشــكاوى باعتبارهــا آليــة لتطويــر أدوات المســاءلة فــي الجهــاز القضائــي.35

مجلس الوزراء يتبنّ ى سياسة
متشددة في الهيمنة على
ّ
الجسم الناظم لقطاع

·هيئة تنظيم االتصاالت
أن مجلــس
بالرغــم مــن أهميــة إنشــاء مجلــس تنظيــم قطــاع االتصــاالت كجســم منظــم لقطــاع االتصــاالتّ ،إل ّ
الــوزراء حــاول تعزيــز هيمنــة القطــاع العــام علــى الجســم المنظــم مــن خــال الســيطرة علــى رئاســة وعضويــة

مجلــس اإلدارة كمــا جــاء فــي مشــروع القانــون المعــروض علــى مجلــس الــوزراء عــام  ،2020كمــا أنّ ــه لــم يعرض
ـا عــن القــرار بقانــون
ـررات وفلسـ ِ
المذكــرة التفســيرية التــي تحتــوي علــى مبـ ِ
ـفة إصــدار قانــون كامــل جديــد بديـ ً

االتصاالت بالسيطرة على
وعضوية مجلس
رئاسة
ّ
اإلدارة بحسب مشروع

القانون المعروض على
مجلس الوزراء.

نفــذ معظــم أحكامــه حتــى
لعــام  2009وليــس تعديلــه وحتــى ال تتكــرر تجربــة قــرار بقانــون  2009الــذي لــم تُ َّ

يومنــا هــذا علــى الرغــم مــن صــدوره منــذ أكثــر مــن  11عامــاً  ،فقــد طالــب ائتــاف أمــان بضــرورة إعــداد اللوائــح

التنفيذيــة والتشــريعات الثانويــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون المقتــرح إلصدارهــا مــع القانــون ،بمــا ال يتجــاوز
ـا مــن تاريــخ صــدوره ،وذلــك لضمــان االلتــزام بتنفيــذه ضمــن وقــت محــدد ،وكذلــك التــزام
ســتة أشــهر مثـ ً

هــذه األحــكام بالضوابــط التــي تعــزز حوكمــة قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،ونزاهــة القائميــن
عليــه؛ لتفعيــل نظــم المســاءلة ومبــادئ الشــفافية فــي إدارة وعمــل هــذا القطــاع ،وبشــكل خــاص القواعــد
واألســس الناظمــة لعمــل الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت:

الحقيقيــة وضمــان االســتقاللية التــي تؤكــد
1.1تشــكيل مجلــس إدارة للهيئــة يعكــس مفهــوم الشــراكة
ّ
علــى أن تــدار مجالــس إدارة هــذه الهيئــات كليــاً أو فــي غالبيتهــا مــن قبــل خبــراء مســتقلين ومتخصصيــن
فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.
2.2التزام مجلس إدارة الهيئة بتقديم التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء.
3.3ضمــان حــق المســتهلك فــي التعويــض عــن ســوء الخدمــة ،واألضــرار التــي تنتــج عنهــا ،وذلــك تحقيقــاً
للعدالــة ،ومســاءلة شــركات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات غيــر الملتزمــة بجــودة الخدمــة.
4.4لمنــع حــاالت تضــارب المصالــح ،إضافــة إلــى اشــتراط أن يكــون قــد مضــى علــى اســتقالة المرشــحين
لعضويــة مجلــس إدارة الهيئــة مــا ال يقــل عــن  5ســنوات ،إذا مــا كانــوا موظفيــن ســابقين فــي شــركة
اتصــاالت ،يشــترط أيضــاً انطبــاق هــذا الحكــم أيضــا علــى المديــر التنفيــذي للهيئــة ،فمــن الضــروري أن يتــم
 35انظر/ي التقرير السنوي الثاني لمجلس القضاء األعلى  ،2020غزة ،2021 ،ص http://bit.ly/36bfUAz .24
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تضميــن أحــكام خاصــة ببقيــة موظفــي الهيئــة ،توجــب عليهــم اإلفصــاح عــن أيــة عالقــات ســابقة لهــم
بشــركات االتصــاالت ،وباألخــص عندمــا يتعلــق األمــر باتخــاذ قــرار ذي عالقــة بهــذه الشــركات.
 5.ضمــان الشــمولية فــي الحصــول علــى الخدمــة التــي تعــزز مــن مفهــوم المســاواة ،وقــدرة بعــض الفئــات
المهمشــة مــن الوصــول إلــى الخدمــة بأســعار مخفضــة ،وعــدم اعتمــاد مبــدأ االســتثناءات.
6.6ضمــان اإلشــراف والرقابــة الفعالــة والمحفــزة فــي إدارة األجــزاء التنافســية واألجــزاء غيــر التنافســية فــي
هــذا القطاع.

(((3تطورات النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع األمن
·مقياس النزاهة في قطاع األمن يعطي مستوى متوسط للمؤسسة األمنية

ما زالت موازنة األمن تحصد
النّ سبة األعلى من الموازنة
العامة لدولة فلسطين.

تظهــر نتائــج مقيــاس النزاهــة فــي قطــاع األمــن 36الــذي أعـ ّـده المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي
أن المقيــاس حصــل علــى تصنيــف متوســط ،مــا يــدل علــى
قطــاع األمــن ،فــي القــراءة الثانيــة علــى التوالــي ّ
المتغيــرات التــي
أن نظــام النزاهــة فــي قطــاع األمــن الفلســطيني مــا زال مقلقــاً نتيجــة لمجموعــة مــن
ّ
ّ
ـلبا علــى أعمالــه فــي العــام  ،2020وهــو نفــس التصنيــف الــذي حصــل عليــه فــي التقريــر
اســتمرت بالتأثيــر سـ ً
الســابق ( .)2018جــاء ترتيــب مجــاالت النزاهــة فــي قطــاع األمــن كمــا يلــي :حصــل كل مــن مجــال المشــتريات
والعطــاءات ،ومجــال التعييــن وســلوك العامليــن فــي قطــاع األمــن علــى مركــز متقــدم ،وحصــل مجــال اإلرادة
كل مــن مســتوى النزاهــة فــي ميزانيــة قطــاع األمــن والرقابــة
السياســية علــى مركــز منخفــض ،فيمــا حصــل ٌّ
37
علــى األجهــزة األمنيــة علــى مركــز منخفــض جــداً .
تصنيفات مجاالت النزاهة في قطاع األمن
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دوريــا لواقــع مناعــة قطــاع األمــن
توصيفــا
ً
 36مقيــاس النزاهــة فــي قطــاع األمــن ،االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان ،2020 ،يعتبــر
ً
مــن الفســاد ،ويشــمل المقيــاس ثمانيــن مؤشــراً تــم انتقاؤهــا لقدرتهــا علــى قيــاس مناعــة قطــاع األمــن فــي فلســطين للوقايــة مــن الفســاد.
ويمثــل هــذا المقيــاس أداة لتحديــد مجــاالت النزاهــة فــي قطــاع األمــن مــن خــال تحديــد المجــاالت األكثــر ضعفــا فــي هــذا القطــاع ،حيــث
يقيــس مــدى مناعــة نظــام النزاهــة فــي قطــاع األمــن أي حالــة الوقايــة مــن الفســاد بمــا يشــمل مجموعــة القيــم التــي يلتــزم بهــا المســؤولون،
لمكافحــة الفســاد والحفــاظ علــى المــال العــام ،ومــدى احتــرام أســس ومبــادئ الشــفافية وفعاليــة أنظمــة المســاءلة عــن أعمالهــم ،والفجــوات
التــي تحــد مــن توفيــر مناعــة لقطــاع األمــن مــن الفســاد.
 37مقياس النزاهة في قطاع األمن ،االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان.2020 ،
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يظهــر المقيــاس اإلشــكاليات والتحديــات التاليــة فــي مجــال النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي
قطــاع األمــن:

1)1ارتفعــت عالمــة المقيــاس بمقــدار تســع درجــات فــي حــال عــدم احتســاب نتائــج المؤشــرات المتعلقــة
بالبيئــة الخارجيــة (المؤشــرات الخاصــة برقابــة المجلــس التشــريعي علــى قطــاع األمــن ،وإقــرار الموازنــة
العامــة والمعلومــات الخاصــة بهــا) والتــي هــي
ليســت مــن صميــم عمــل األجهــزة األمنيــة بقــدر

مــا هــي ضامــن لســامة نظــام النزاهــة فــي قطاع

األمــن .حيــث أثــر غيــاب المجلــس التشــريعي
وعــدم إجــراء االنتخابــات العامــة بشــكل كبيــر علــى

عالمــة مقيــاس النزاهــة فــي قطــاع األمــن .كمــا
أن تأثيــر غيــاب المعلومــات المتعلقــة بالموازنــة
ّ

العامــة ،وهــي مرتبطــة بمــدى شــفافية وزارة

الماليــة فــي إدارة المــال العــام بمــا فيــه الموازنــة،
كان واضحــاً علــى العالمــة الكليــة للمقيــاس؛

ففــي الوقــت الــذي حصــل فيــه مقيــاس النزاهــة
فــي قطــاع األمــن علــى  55عالمــة مــن أصــل
 100عالمــة عنــد احتســاب عالمــات المؤشــرات

الثمانيــن ،فقــد حصــل المقيــاس ذاتــه دون نتائــج

المؤشــرات المتعلقــة بالمجلــس التشــريعي
وشــفافية الموازنــة العامــة علــى عالمــة  64مــن

أصــل  100عالمــة .وهــذا األمــر ينعكــس بشــكل واضــح علــى باقــي التصنيفــات؛ فقــد ارتفعــت عالمــات

قطــاع الممارســات بمقــدار  10نقــاط ،ومجــال اإلرادة السياســية بمقــدار  8نقــاط ،ومجــال موازنــة قطــاع

األمــن بمقــدار  25نقطــة ،وركــن المســاءلة بواقــع  13نقطــة وأخيــراً ارتفــع ركــن الشــفافية بتســع نقــاط.

أن التحــدي األساســي أمــام نظــام النزاهــة فــي قطــاع األمــن الفلســطيني
2)2أشــارت نتائــج المقيــاس إلــى ّ
يظهــر فــي الممارســات ،التــي حــازت علــى “تصنيــف منخفــض” ،أكثــر مــن تحــدي “التشــريعات” التــي حــازت

علــى “تصنيــف متقــدم جــداً ” ،علــى الرغــم مــن النقــص أو الضعــف فــي التشــريعيات المتعلقــة بالشــفافية.

3)3أمــا فيمــا يتعلــق بمجــاالت المقيــاس؛ فقــد اتضــح أن التحــدي األكبــر يتمثــل فــي ثالثــة مجــاالت؛ األول:
ضعــف فعاليــة الرقابــة علــى األجهــزة االســتخبارية ،والثانــي موازنــة قطــاع األمــن ،أمــا الثالــث فتمثــل
بضعــف اإلرادة السياســية .فــي المقابــل فــإن مجالــي “المشــتريات والعطــاءات” و”التعييــن وســلوك

العامليــن” حــازا علــى “تصنيــف متقــدم” لتوفــر آليــات وتقنيــات مراقبــة مــن جهــات حكوميــة مختصــة
وداخليــة ،وتوفــر إرادة لــدى المؤسســة األمنيــة لتحســين أداء العامليــن.

أن هنــاك نقصــاً واضحــاً فــي
4)4علــى الرغــم مــن أن المقيــاس أظهــر أن التشــريعات متوفــرة بشــكل عــامّ ،إل ّ
التشــريعات الناظمــة للرقابــة علــى أجهــزة االســتخبارات ،إضافــة إلــى ضعــف التشــريعات المتعلقــة بتعزيــز
حكومي لتصنيــف الوثائق اللذين
ـام
الشــفافية لعــدم إصــدار قانــون الحــق فــي الوصــول للمعلومــات ونظـ ٍ
ٍّ

يحــددان آليــات التعامــل مــع المعلومــات والوثائــق األمنيــة والحكوميــة والمــدة الزمنيــة المصــرح بهــا
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لإلعــان عنهــا .كمــا لــم يتــم اســتكمال معظــم اللوائــح التنفيذيــة للقوانيــن الناظمــة لألجهــزة األمنيــة،
وال زال هنــاك ضعــف فــي المنظومــة القانونيــة للمســاءلة علــى أجهــزة األمــن ،وبالتحديــد التشــريعات

الخاصــة بالقضــاء العســكري ،والتشــريعات الخاصــة بإجــراءات محاكمــة العامليــن فــي األجهــزة األمنيــة.

5)5أظهــرت التصنيفــات التــي حصلــت عليهــا المؤشــرات المتعلقــة بركــن الشــفافية فــي قطــاع األمــن أنّ هــا
األضعــف مــن بيــن أركان نظــام النزاهــة الثــاث فــي قطــاع األمــن ،حيــث حصلــت علــى تصنيــف منخفــض

مقارنــة بركــن المســاءلة (تصنيــف متوســط) وركــن النزاهــة الــذي حصــل علــى “تصنيــف متقــدم”.
·الموازنة واإلدارة المالية في القطاع األمني
-موازنة قطاع األمن

38

بلغــت الموازنــة الجاريــة لقطــاع األمــن مــا يقــارب  3.443مليــار شــيكل عــام  ،2019أي مــا نســبته %19.9

مــن مجمــل الموازنــة الجاريــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،منهــا  2.585مليــار شــيكل رواتــب وأجــور ،أي
مــا نســبته  %77مــن موازنــة المؤسســة األمنيــة ،فيمــا يتــوزع باقــي الموازنــة مــا بيــن النفقــات تشــغيلية

( )%12.5والنفقــات التحويليــة ( )%7.6وفيمــا تبقــى نفقــات رأســمالية وتطويريــة .ويالحــظ ارتفــاع النفقــات

التشــغيلية بمقــدار  5نقــاط عــن العــام .39 2018

تشــير مراجعــة الموازنــة العامــة للســنوات الســبعة األخيــرة ( )2019-2013إلــى انخفــاض مســتمر فــي نســبة

الموازنــة المخصصــة لقطــاع األمــن مــن مجمــل الموازنــة الجاريــة للســلطة الفلســطينية.
حصة قطاع األمن من النفقات من الموازنة الجارية
السنة

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

النسبة

%28.1

% 28.5

% 26.7

% 25

% 24.9

% 22.7

% 19.9

يعــود الســبب فــي هــذا االنخفــاض إلــى تنفيــذ سياســة التقاعــد المبكــر االختيــاري والقســري الــذي طبقتــه
الحكومــة الفلســطينية علــى أكثــر مــن  11,055موظفــاً عســكرياً (وفقــاً للبيانــات واألرقــام الــواردة في قانون
موازنــة العــام  .40)2018فيمــا بلــغ عــدد العامليــن العســكريين
فــي قــوى األمــن الفلســطينية  65,829عســكرياً  .ووفقــاً ألرقــام

قانــون الموازنــة للعــام  2016بلــغ هــذا العــدد  76,884موظفــاً

عســكرياً  .علمــاً بــأن وزارة الماليــة لــم تنشــر الموازنــة العامــة لعــام
 2019وبالتالــي تعــذر الحصــول علــى عــدد العامليــن فــي قــوى

يبلــغ عــدد منتســبي المؤسســات
األمنيــة في الضفــة الغربيــة 30,700
منتســب ،منهــم قرابــة  1920مــن
النســاء (أي حوالــي .)% 6

األمــن الفلســطينية بشــكل دقيــق.

 38انظــر/ي :االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان) ،موازنــة قطــاع األمــن الفلســطيني للعــام  :2019أســس بنــد النثريــة فــي النفقــات
التشــغيلية.2020 ،
 39المصدر السابق
 40انظر/ي :الموازنة العامة للسنة المالية  ،2018ص .593
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علــى الرغــم مــن التطــورات الهامــة التــي رافقــت عمليــة اإلصــاح فــي قطــاع األمــن وضبــط عمليــات اإلنفــاق
المالــي فــي هــذا القطــاعّ ،إل أنّ ــه مــا زالــت بعــض بنــود اإلنفــاق مثــل المهمــات الداخليــة والنثريــة ال تخضــع

آلليــة واضحــة ومنظمــة ،وال يتــم تقديــم معــززات فيهــا ،مــا يتيــح فرصــاً للمحابــاة فــي آليــة إنفاقهــا والتصــرف
فيها .

أن الالئحة
يــرى ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ّ

الماليــة االســتثنائية جــاءت مخالفــة للنظــام

الفلســطيني المعمــول بــه حاليــاً والنظــام
المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة ،علمــاً

بــأن هــذا النظــام يشــمل المؤسســات األمنيــة
ّ
كونهــا مؤسســات عامــة تدخــل موازنتهــا ضمــن

الموازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية.42

لــم تحــدد الالئحــة الماليــة االســتثنائية الضبــاط
الذيــن تصــرف لهــم النثريــة ،ويوجــد فــي كل

منحــت الالئحــة الماليــة االســتثنائية الصــادرة عــن
رئيــس الــوزراء قــادة األجهــزة األمنيــة صالحيــة
صــرف مســاعدات اجتماعيــة للعامليــن بقــوى األمــن
مــن موازنــة المؤسســة األمنيــة شــهريً ا ،وحــددت
ً
ســقوفا لذلــك ب  15000شــيكل لــكل مــن :الشــرطة
الفلســطينية ،والمخابــرات العامــة ،واألمــن الوقائــي،
واألمــن الوطنــي ،والحــرس الرئاســي ،واإلدارة الماليــة
العســكرية .ولبقيــة األجهــزة صالحيــة صــرف 5000
شــيكل.

النثرية في نفقات
ما زال بند
ّ

محددة
آللية
غير
ّ
خاضع ّ
األمن َ
ٍ

المصدر :الالئحة المالية االستثنائية

خــاص بهــا يحــدد اآلليــات
نظــام
مؤسســة أمنيــة
ٌ
ٌ
المتبعــة لصــرف النثريــات ،ومــن هــذه اآلليــات الموقــع الوظيفــي الــذي يشــغله الضابــط والمهــام الموكلــة

ظل عدم نشر
وواضحة ،في ّ

المالية لقطاع األمن.
الالئحة
ّ

إليــه إضافــة للرتبــة ،فلذلــك قــد تجــد ضابطيــن بنفــس الرتبــة أحدهمــا يتلقــى نثريــة واآلخــر ال يتلقاهــا ،ويكــون

الــدور الكبيــر لقيــادة المؤسســة األمنيــة فــي تحديــد الضبــاط الذيــن يتلقــون النثريــة اســتنادا للنظــام المعمول
بــه داخــل المؤسســة ،ولكــن يبقــى الســؤال حــول مــدى االلتــزام بهــذا النظــام مــن قبــل قيــادة المؤسســة
أي نــوع مــن المحابــاة.
األمنيــة وأن ال يكــون هنــاك ُّ
·الرقابة اإلدارية على األجهزة األمنية
أن الرقابــة المدنيــة علــى أعمــال
تكتســب الرقابــة علــى أعمــال المؤسســة األمنيــة* أهميــة بالغــة حيــث ّ

األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــن شــأنها تعزيــز وتفعيــل نظــم المســاءلة ،وأن تحــول دون حــدوث التجــاوزات
فــي عملهــا وتحســن مــن حوكمــة عمــل هــذه األجهــزة.

شــهدت الســنوات األربعــة األخيــرة ازديــاداً فــي قيــام ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة بأعمالــه الرقابيــة علــى
أداء األجهــزة األمنيــة ،وفــي المرحلــة األخيــرة نشــر الديــوان ملخصــاً عــن هــذه التقاريــر فــي تقريــره الســنوي
لعــام  2019مــا شــكل تطــوراً فــي عمليــة الرقابــة ونشــر المعلومــات ،األمــر الــذي ســاعد األطــراف الرســمية

والمســتوى السياســي المســؤول عــن هــذه األجهــزة فــي التعــرف علــى التحديــات (مواطــن الضعــف) فــي

عملهــا ،ومــن ثــم العمــل علــى تنفيــذ التوصيــات الخاصــة بتطويــر أدائهــا ،ولكـ ّـن نســبة تجــاوب األجهــزة التــي
خضعــت للرقابــة فــي تنفيــذ توصيــات الديــوان اختلفــت مــن جهــاز إلــى آخــر.

 41انظر/ي :موازنة قطاع األمن الفلسطيني للعام  :2019أسس بند النثرية في النفقات التشغيلية ،مصدر سابق.
 42ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ،التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة  ،2014صhttps://www.saacb.ps/BruRpts/ .129
SaacbRPT_2014.pdf
* منــذ االنقســام عــام  2007لــم تعــد األجهــزة األمنيــة التــي تــم تشــكيلها مــن قبــل ســلطة حمــاس تخضــع إلشــراف مراكــز المســؤولية األمنيــة
فــي الضفــة الغربيــة ،وعليــه فــإن متابعــة واقــع عمــل هــذه األجهــزة ال يشــملها التقريــر.
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شــملت تقاريــر الديــوان ذات العالقــة فــي
غالبيتهــا المؤسســات والهيئــات األمنيــة التــي
تعتبــر ذات طابــع واهتمــام مدنــي ،ومثــال عليهــا

المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي ،والضابطــة
الجمركيــة ،ومديريــة الخدمــات الطبيــة العســكرية،
والدائــرة الماليــة المركزيــة العســكرية ،واإلدارة

العامــة لمراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،وهيئــة
القضــاء العســكري ،وإدارة المــرور فــي الشــرطة

الفلســطينية ،واالســتخبارات العســكرية ،والهيئــة

الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريين ،وهيئــة التنظيــم

واإلدارة ،واإلدارة الماليــة المركزيــة ،وجهــاز االرتباط
المالية
ديوان الرقابة
ّ

واإلدارية عزّ زَ من رقابته
ّ
على األجهزة والمؤسسات
والهيئات األمنية وعلى

حسن التزامها بالتشريعات

الرسمية
والسياسات
ّ
اإلدارية
بالجوانب
المتعلّ قة
ّ
والمالية.
ّ

العســكري .وباســتثناء التقاريــر الخاصــة ال يوجــد
لغايــة اليــوم ّأيــة تقاريــر رقابيــة رســمية منشــورة عــن

األجهــزة األمنيــة الفلســطينية ذات الطابــع األمنــي

مثــل جهــاز المخابــرات العامــة ،واألمــن الوقائــي،

واألمــن الوطنــي.

عــال فــي تنفيــذ توصيــات ديــوان
اتســمت بعــض األجهــزة واإلدارات األمنيــة الفلســطينية بتجــاوب
ٍ
الرقابــة الماليــة واإلداريــة مثــل الضابطــة الجمركيــة ومديريــة الدفــاع المدنــي ومديريــة مراكــز اإلصــاح
والتأهيــل ،وهيئــة القضــاء العســكري ،ودائــرة المــرور فــي مديريــة الشــرطة .فيمــا اتســم تجــاوب بعــض
األجهــزة األمنيــة بدرجــة متوســطة أو قليلــة فــي تنفيــذ توصيــات ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة
كدائــرة الخدمــات الطبيــة.

مــا زالــت بعــض األجهــزة والمديريــات التــي خضعــت لتقييــم ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ترفــض
اإلفصــاح عــن مــدى اســتجابتها لتوصيــات ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة مثــل دائــرة الخدمــات الطبيــة
العســكرية ،وجهــاز االســتخبارات العســكرية ،والهيئــة الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريين ،وهيئــة التنظيم
واإلدارة ،واإلدارة الماليــة المركزيــة.

كمــا أن بعــض التوصيــات المقدمــة مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة المتعلقــة باألجهــزة
والدوائــر األمنيــة والعســكرية يعــود تنفيذهــا إلــى جهــات أخــرى غيرهــا ،كتلــك التوصيــات المتعلقــة

بإنشــاء مقــار أو إقــرار تشــريعات أو توصيــات يرتبــط تنفيذهــا بــوزارات حكوميــة خــارج ســلطة الدائــرة أو
الجهــاز.
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مساهمة مجتمعية لتعزيز حوكمة مؤسسات وأجهزة األمن الفلسطيني
واستجابتها للمساءلة المجتمعية
بمبــادرة مــن المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع األمــن وبالتعــاون مــع وزارة الداخليــة واألجهــزة
األمنيــة ،تــم تنفيــذ العديــد مــن التدخــات والنشــاطات بهــدف تمكيــن وتعزيــز منظومــة النزاهــة فــي عمــل هــذا
القطــاع ،حيــث تــم إعــداد مجموعــة مــن األوراق والتقاريــر البحثيــة التشــخيصية والتوصيــات التــي مــن شــأنها
ـر المطلــوب كمســاهمة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي بعــد أن أتاحــت ٌّ
إحـ ُ
كل مــن وزارة الداخليــة
ـداث التغييـ ِ
والمؤسســات األمنيــة المعلومــات المطلوبــة ،مــا ســاعد المنتــدى فــي توصيــف ورصــد التطــورات التــي تــم
ـي لمؤشــرات مقيــاس النزاهــة فــي قطــاع األمــن بنســخته الثانيــة للعــام 2020
تحديدهــا مــن خــال رصـ ٍ
ـد واقعـ ٍّ
ً
ـات قطــاعِ األمــن فــي مواجهـ ِـة الفســادِ فــي فلســطين ،الــذي
والــذي مثــل توصيفـ ًـا دوريــا لواقــع مناعـ ِـة مؤسسـ ِ
ـمية واألهليـ َ
ـة الرسـ َ
ـات المعنيـ َ
ـرص االنــزالق نحــو الفســاد.
ـر وفـ ِ
ـن التعـ ِ
ســيمكّن الجهـ ِ
ـة ِمـ َ
ـرف علــى مســتوى مخاطـ ِ
ـات وأوراقـ ًـا حــول واقــع موازنــة األمــن لتعزيــز شــفافية موازنــة األمــن وإجراءاتهــا،
وشــملت النشــاطات دراسـ ٍ
وفــي ذات الســياق وفــي ســبيل تعزيــز الرقابــة الداخليــة والخارجيــة علــى قــوى األمــن ،قــام المنتــدى بإعــداد
تقريــر تشــخيصي حــول مــدى اســتجابة األجهــزة األمنيــة لتوصيــات ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة ،والتحقــق
مــن إنفــاذ هــذه التوصيــات مــن قبــل الجهــات المعنيــة.
وفــي إطــار المســاهمة فــي تعزيــز مبــدأ حــق المواطــن فــي الوصــول إلــى المعلومــات ذات العالقــة بمــا تقــوم
بــه المؤسســة األمنيــةّ ،
نفــذ المنتــدى مبــادرة مســاءلة مجتمعيــة تناولــت موضــوع اآلليــات التــي يتــم بمقتضاهــا
التعامــل مــع المضبوطــات وحفظهــا والتصــرف بهــا وإتالفهــا والرقابــة عليهــا ،وبتنفيــذ مبــادرة أخــرى تناولــت
مدونــة الســلوك الموحــدة لقــوى األمــن والرقابــة علــى تنفيذهــا وذلــك فــي إطــار تعزيــز قيــم
مســألة مأسســة ّ

انتشار جائحة كورونا ونتائجها
الصحي على أجندة
والواقع
ّ
وحد
المؤسسات العامة ّ

وغير من أجندات المساءلة
ّ
المجتمعية التي مارسها
ّ
ومنظمات
المواطنون
ُ

المدني خالل العام
المجتمع
ّ

النزاهــة لــدى المســؤولين والعامليــن فــي قطــاع األمــن.

.2020

وقــد أوصــى المنتــدى المدنــي بضــرورة تعزيــز إمكانيــات المؤسســة األمنيــة فــي مواجهــة حــاالت الكــوارث
وخصوصـ ًـا أجهــزة الدفــاع المدنــي والشــرطة ،وتفعيــل دور المجلــس األعلــى للدفــاع المدنــي كإطــار مؤسســي
فــي مواجهــة الجائحــة ،إضافــة لضــرورة تعزيــز شــفافية قطــاع موازنــة األمــن ،وتفعيــل العمــل لجميــع العامليــن
فــي مدونــة الســلوك ،وضــرورة المســاءلة الرســمية وذلــك مــن خــال وجــود مجلــس تشــريعي منتخــب يقــر
التشــريعات الضروريــة ويفعّ ــل إخضــاع قيــادات المؤسســات األمنيــة للســلطة السياســية خاصــة االلتــزام
بشــروط وآليــات تعييــن المســؤولين األمنييــن.
يضــم المنتــدى المؤسســات التاليــة :مؤسســة الحــق ،المبــادرة الفلســطينية لتعميق الحــوار العالمــي والديمقراطية
"مفتــاح" ،الهيئــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق اإلنســان ،مركــز إعــام حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة
"شــمس" ،مركــز عــاج وتأهيــل ضحايــا التعذيــب ،المركــز الفلســطيني للبحــوث والدراســات االســتراتيجية،
جامعــة بيــر زيــت -معهــد الحقــوق ،مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان ،مركــز الدفــاع عــن
الحريــات والحقــوق المدنيــة ،مركــز المــرأة لإلرشــاد القانونــي واالجتماعــي ،المركــز الفلســطيني لقضايــا الســام
والديمقراطيــة ،مركــز قــادر ،مؤسســة مــدى ،مؤسســة اســتقالل ،مؤسســة فلســطينيات ،واالئتــاف مــن أجــل
النزاهــة والمســاءلة "أمــان" (الســكرتاريا التنفيذيــة للمنتــدى).
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(((4تطورات النزاهة والشفافية والمساءلة في الهيئات المحلية
·تحديات تواجه نظام المساءلة في الهيئات المحلية
شــهدت بعــض مجلــس الهيئــات المحليــة تقدمــا فــي تبنــي أدوات

المســاءلة المجتمعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،علــى
الرغــم مــن آثــار جائحــة كورونــا التــي حـ ّـدت مــن عقــد االجتماعــات

الوجاهيــة؛ فالعديــد مــن منظمات المجتمــع المدني ومجموعات
شــبابية مارســت المســاءلة المجتمعيــة علــى المجالــس المحليــة؛

كإطــاق ميثــاق المواطــن الخــاص بخدمــة النفايــات لجــان
المســاءلة المجتمعيــة بالتعــاون مــع بلديــة نابلــس وبلديــة عـ ّـار

فــي إطــار مشــروع ينفــذه صنــدوق تطويــر واقــراض البلديــات ،إال
أن الدراســات والتقاريــر التــي أجراهــا ائتــاف أمــان خــال العــام
 2020الخاصــة بالهيئــات المحليــة أشــارت إلــى أن آليــات المســاءلة

المجتمعيــة وأدواتهــا مــا زالــت محــدودة كمنهــج مســتخدم.43
·تفاوت في شفافية عمل الهيئات المحلية
بالرغــم مــن التــزام العديــد مــن البلديــات الكبــرى المصنفــة (أ) باســتخدام أدلــة تتعلــق بإجــراءات العمــل ونشــر
شــروط ومعاييــر الخدمــات التــي تقدمهــا للجمهــور ،وكذلــك نشــر موازناتهــا وإطــاع المواطنيــن عليهــا ،وبعض

التفاصيــل التــي تتعلــق بالعطــاءات الخاصــة بمشــاريعها ،ونشــر منظومــة هياكلهــا اإلداريــة علــى صفحاتهــا
أن البعــض منهــا ال يقــوم بنشــر كافــة القــرارات
اإللكترونيــة أو مواقــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بهــاّ ،إل ّ
أن بعضهــا يقــوم بالنشــر
الصــادرة عنهــا أو واقعهــا المالــي ،مثــل تقاريــر مدققــي الحســابات الخارجيــة ،حيــث ّ

بشــكل غيــر دوري ،وبعضهــا اآلخــر مــا زال يفتقــر لصفحــة إلكترونيــة رســمية ،مكتفيــاً بالنشــر علــى صفحاتــه علــى
أن بعــض
وســائل التواصــل االجتماعــي .44كمــا تبيــن نتائــج “مؤشــر الشــفافية فــي هيئــات الحكــم المحلــيّ ”45

أن هنــاك عــدداً مــن البلديــات لديهــا مواقــع رســمية ولكــن
البلديــات ال تمتلــك مواقــع إلكترونيــة رســمية .كمــا ّ

غيــر مفعلــة .وبمــا يخــص مواقــع التواصــل االجتماعــيFacebook/Instagram/twitter/YouTube/( ،
فعــال،
 ،)Flickrفإنــه باســتثناء عــدد محــدود مــن البلديــات ممــن لديهــا جميــع هــذه المواقــع ،وتعمــل بشــكل ّ

فــإن أغلــب البلديــات اقتصــرت علــى فتــح حســاب علــى موقــع فيــس بــوك فقــط.

وجــود تفــاوت واضــح فــي مســتوى شــفافية الهيئــات المحليــة ،حيــث مــازال االلتــزام محــدوداً فــي توفيــر

المعلومــات المطلوبــة للمواطــن خاصــة فــي النواحــي الماليــة ،ومــا زالــت غالبيــة البيانــات والمعلومــات
 43انظــر/ي منشــورات ائتــاف أمــان  ،2020لنظــام النزاهــة المحلــي فــي بلديــة ســلفيت ،ونظــام النزاهــة فــي بلديــة بيــت الهيــا ،نظــام النزاهــة
فــي بلديــة النصيــرات.
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/page-sec-15-14?source=300&source=300&page=1
 44انظر/ي االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة .2020 .مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة.
https//:www.aman-palestine.org/reports-and-studies.14235/html
وتقرير مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في الهيئات المحلية في الضفة الغربية «عينة من  16هيئة محلية» ،تقرير غير منشور.
 45مؤشــر الشــفافية فــي الهيئــات المحليــة :هــو مؤشــر يقيــس مــدى التــزام الهيئــة المحليــة بسياســات النشــر واإلفصــاح ،ويبيــن الجوانــب التــي
تتميــز بالوضــوح فــي عمــل الهيئــة المحليــة ،وتلــك التــي يغلــب عليهــا القصــور ،ويهــدف المؤشــر إلــى قيــاس مــدى تطبيــق مبــادئ الشــفافية
فــي عمــل الهيئــات المحليــة المســتهدفة ،مــن خــال قيــاس مســتوى إفصاحهــا عــن المعلومــات المتعلقــة بهــا وبمجلســها البلــدي ،وخططهــا،
وموازناتهــا ،وقراراتهــا ،وغيــر ذلــك.
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المنشــورة ضعيفــة المحتــوى ،وبالغالــب تكــون ذات محتــوى تقليــدي إخبــاري ،وفــي حــال كان هنــاك نشــر
وفــق مســتويات اإلفصــاح المعروفــة ،فإنــه يكــون أيضــا تقليديــاً  ،كنشــر تقاريــر ماليــة مدققــة ال يســتطيع

الجمهــور فهمهــا أو تحليلهــا ،وهنــاك قصــور فــي تحديــث المعلومــات والبيانــات والتقاريــر المنشــورة ،كمــا
تبيــن أن قــدرات هــذه الهيئــات محــدود وخصوصــاً الصغيــرة منهــا فــي تطويــر وبنــاء صفحــات إلكترونيــة خاصــة
بهــا ،كمــا أن معظــم الهيئــات ليــس لديهــا سياســة معتمــدة للنشــر واإلفصــاح ،حيــث تتــم غالبيــة عمليــات

النشــر واإلفصــاح دون االعتمــاد علــى دليــل إجــراءات يتضمــن آليــات واضحــة وممأسســة ،فغالبيــة الهيئــات

المحليــة ال تعتمــد علــى نظــم موحــدة لتوفيــر المعلومــات والبيانــات ،وتتفــاوت قدرتهــا ومســتوى توفيرهــا
بحســب حجمهــا وقــدرات طاقمهــا ،وأحيانــا النمــط القيــادي ودرجــة وعــي المســؤولين والتزامهــم بمعاييــر
الشــفافية .وتنشــر بعــض الهيئــات المحليــة معلومــات تقليديــة عــن الهيئــة المحليــة ،مثــل أســماء أعضــاء
المجلــس وآليــات التواصــل معهــم ونشــاطات وفعاليــات وأمــور ذات طابــع إعالمــي.
·حل مجالس محلية في الضفة الغربية
أن الحكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــرة قامــت فــي العــام
جــرت االنتخابــات المحليــة عــام ّ 2017إل ّ
محلييــن همــا مجلــس محلــي خلــة الميــة ومجلــس محلــي النويعمــة والديــوك
مجلســين
 2020بحــل
ْ
ْ

الفوقــا ،وتعييــن لجــان إلدارة كل مــن خلــة الميــة والنويعمــة والديــوك الفوقــا وبلديــة يطــا ،كمــا اســتحدثت
محلييــن أحدهمــا فــي محافظــة الخليــل هــو “مجلــس قــروي الزيتونــة” وآخــر فــي محافظــة جنيــن
مجلسـ ْـين
ْ
هــو “مجلــس قــروي فراســين”.46

شــهد العــام  2020إطــاق دليــل المســتخدم للهيئــة المحليــة -بوابــة موازنــات الهيئــات المحليــة

الفلســطينية ،الــذي يتضمــن النظــام المحوســب الجديــد إلدارة موازنــات الهيئــات المحليــة الفلســطينية.

البوابــة الجديــدة تهــدف إلــى تحســين كفــاءة وجــودة الخدمــات داخــل وحــدات الحكــم المحلــي مــن خــال
وضــوح العمليــات الماليــة وتقــدم أداة تحليليــة لــوزارة الحكــم المحلــي وللهيئــات الملحيــة .47األمــر الــذي
يسـ ّـهل عمــل الهيئــات المحليــة ويعــزز مــن شــفافية موازنتهــا .كمــا عملــت بعــض المجالــس المحليــة علــى

تعبــر عــن انفتاحهــا علــى المواطنيــن ،فعلــى ســبيل المثــال عقــدت بلديــة
عقــد جلســات للمســاءلة المجتمعيــة ّ

قلقيليــة ورشــة عمــل حضرهــا ممثلــون مــن المجتمــع المحلــي لمناقشــة مســودة موازنــة البلديــة للعــام
 2021قبــل بــدء العــام.48

 46انظر/ي قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في الجلسات (http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Decree )76 ،50 ،44 ،40 ،23
 47انظر/ي الموقع اإللكتروني لوزارة الحكم المحلي ،بوابة الحكم المحلي https://budgets.molg.pna.ps/References/Preview
 48انظر/ي :جريدة القدس العدد الصادر بتاريخ .15/12/2020
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(((5تطورات النزاهة والشفافية والمساءلة في السلطة القضائية
اســتمر فــي العــام  2020الجــدل حــول واقــع النزاهــة واســتقالل القضــاء خاصــة عمــل المجلس األعلــى للقضاء

تدخــل بعــض
االنتقالــي ،وعــدم وضــوح مصيــر خطــة اإلصــاح القضائــي المكلــف بهــا وإنهائهــا .ومحــاوالت ّ

المتنفذيــن فــي الســلطة الفلســطينية فــي أعمــال الســلطة القضائيــة ،وفــي الشــأن القضائــي .كمــا تــرى
ّ
أن تشــكيل مجلــس انتقالــي مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة يشــكل
العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ّ

ـا فــي اســتقالليتها.
تدخـ ً

وبالرغــم مــن حــدوث تطـ ّـو ٍر فــي إجــراءات تعييــن القضــاة عبــر مســابقات قضائيــة شــاركت منظمــات المجتمــع

المدنــي فــي الرقابــة عليهــا ،وإجــراء تعيينــات عديــدة فــي الجهــاز القضائــي ،حيــث تــم تعييــن  16قاضيــاً جديــداً ،
أن الجهــاز القضائــي يبقــى بحاجــة إلــى أعــداد
وجــرى ترقيــة  58قاضيــاً فــي الهيئــات القضائيــة المختلفــةّ ،إل ّ

جديــدة مــن القضــاة لســد النقــص الناجــم عــن إحالــة عــدد مــن القضــاة إلــى التقاعــد نهايــة العــام  ،2019ونــدب
عــدد آخــر ألعمــال قانونيــة غيــر قضائيــة ،ولعــدد القضــاة المتدنــي مقارنــة بعــدد القضايــا المنظــورة فــي
ٍ

القضائي ال
ما زال الجهاز
ّ

المحاكــم والعــبء الكبيــر علــى القضــاة.

يحظى بثقة المواطنين

الفلسطينيين على الرغم من
محاوالت اإلصالح التي جرت

% 76

في العام .2020

يعتقــدون بوجــود فســاد فــي الجهــاز القضائــي،

وترتفــع لــدى كبــار الســن ( 40عامــاً فأكثــر)
إلــى ،%80وإلــى % 85بيــن موظفــي القطــاع

الحكومــي ،كمــا ترتفــع أيضــا لــدى موظفــي
القطــاع الخــاص إلــى .49%79

المتدخليــن فــي الشــأن القضائــي إلــى المحاكــم وتجريمهــم.
ّ
يفعــل تقديــم
مــا زال القضــاء الفلســطيني لــم ّ

خلفيــة
كمــا اســتمر تراجــع احتــرام قــرارات المحاكــم وتنفيذهــا خاصــة فــي قــرارات اإلفــراج عــن محتجزيــن علــى
ّ
حريــة التعبيــر ،األمــر الــذي أضعــف مــن دور القضــاء فــي الرقابــة اإلداريــة علــى أعمــال الحكومــة باعتبارهــا
ّ

صاحبــة االختصــاص بالرقابــة اإلداريــة ،ناهيــك عــن الجــدل الــذي اســتمر بشــأن مــدى اســتقاللية وحياديــة
المحكمــة الدســتورية ،ومعارضــة معظــم مؤسســات المجتمــع المدنــي والعديــد مــن القــوى واألحــزاب

لتشــكيلها ،واســتمرار عــدم نشــر مؤسســات قطــاع العدالــة أدلــة إجــراءات ،أو تقاريــر دوريــة تحتــوي علــى
معلومــات كافيــة حــول أعمالهــا.50

ذات مغــزى علــى وضــع اســتقالل ســلطة القضــاء فــي العــام 2020
ـرات ُ
تغيـ ٌ
أمــا فــي قطــاع غــزة ،فلــم تحــدث ّ
مقارنــة بالعــام  ،2019أو القــرارات المتعلقــة بالشــأن القضائــي ســواء مــن حيــث جهــة إصــدار القــرارات أو مــن
حيــث وضــوح اإلجــراءات وشــفافيتها فــي تعييــن رئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء والنائــب العــام أو إنهــاء
خدماتهــم.51
 49االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ،استطالع الرأي العام حول :واقع الفساد ومكافحته في فلسطين لعام .2020
 50ورقــة موقــف صــادرة عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني والهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان بشــأن قــرار المحكمــة
الدســتورية بحـ ّـل المجلــس التشــريعي والدعــوة النتخابــات تشــريعية .بتاريــخ  27/12/2018منشــورة عبــر الرابــط http://www.alhaq.org/
ar/advocacy/2216.html
 51انظــر/ي :االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان) ،2019 ،التقريــر الســنوي الثانــي عشــر حــول واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي
فلســطين ،رام اللــه ،2020 ،ص https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/13908.html .81
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(((6تطورات النزاهة والشفافية والمساءلة في السلطة التشريعية
المعطــل” مــن
ّ
لــم تحــدث ّأيــة تطــورات فــي العــام  2020علــى الســلطة التشــريعية “المجلــس التشــريعي
منــذ عــام  2007بســبب االنقســام الفلســطيني والــذي تــم حلّ ــه إثــر قــرار المحكمــة الدســتورية الفلســطينية
ـتمرت كتلــة التغييــر
فــي شــهر كانــون أول /ديســمبر  2018القاضــي بحــل المجلــس التشــريعي .52فيمــا اسـ ّ
واإلصــاح (حمــاس) فــي قطــاع غــزة بعقــد جلســات المجلــس التشــريعي ألعضائهــا وبعــض أعضــاء كتلــة فتــح
البرلمانيــة.
علــى الرغــم مــن الحــوارات بيــن الفصائــل الفلســطينية المختلفــة وبشــكل خــاص بيــن حركتــي فتــح وحمــاس
التــي أكــدت علــى أهميــة إجــراء االنتخابــات العامــة؛ التشــريعية والرئاســية والمجلــس الوطنــيّ ،إل أنّ ــه لــم يتــم
االتفــاق علــى تحديــد موعــد لهــا ،ولــم يصــدر مرســوم رئاســي يحــدد موعــد االنتخابــات حتــى نهاية عــام .2020

(((7تطورات الحوكمة في القطاع الخاص
شــهد العــام  2020مجموعـ ًـة مــن الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي القطــاع
الخــاص والعمــل علــى دعــم الجهــود المجتمعيــة التــي تصــب فــي صالــح مكافحــة الفســاد منهــا:
أصــدر مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطيني قــراراً  53بتعديــل نظــام اإلفصــاح الســاري
لــدى بورصــة فلســطين إللــزام الشــركات المدرجــة بمراجعــة إفصاحهــا للربعيــن األول والثالــث مــن قبــل
المدقــق الخارجــي ،وإلزاميــة اســتخدام اإلفصــاح اإللكترونــي عنــد قيــام الشــركة باإلفصــاح المالــي
ّ
والمعلوماتــي ،باإلضافــة إلــى اإلفصــاح باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وفــق النمــوذج الــذي تعتمــده
بورصــة فلســطين .وألــزم التعديــل الشــركات التــي تتجــاوز خســائرها التراكميــة مــا نســبته  %20مــن رأس
مــال الشــركة إرفــاق تحليــل تفصيلــي لتلــك الخســائر ومقدارهــا ،ونســبتها إلــى رأس المــال ،واألســباب
الرئيسـ ّـية التــي ّأدت إلــى بلــوغ هــذه الخســائر ،وتاريخهــا ،واإلجــراءات التــي ســيتم اتخاذهــا لمعالجتهــا.
َ
عالمــات مميــزة بجانــب اســم الشــركة علــى شاشــة التــداول
ٍ
إضافــة
ِ
صالحيــة
القــرار البورصــة
ومنــح
ُ
المعروضــة أمــام جمهــور المســتثمرين تفيــد بنســبة الخســائر المتراكمــة علــى الشــركة ،حيــث سيشــير
أن نســبة الخســائر التراكميــة للشــركة بلغــت  %20إلــى  ،%50فــي حيــن سيشــير اللــون
اللــون األصفــر إلــى ّ
األحمــر إلــى الشــركات التــي تجــاوزت خســائرها التراكميــة نسـ ً
ـبة أعلــى مــن  %50مــن رأس مالهــا .األمــر
الــذي ســيعزز مــن قــدرة المســتثمرين علــى اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية اســتناداً إلــى معلومــات أكثــر
دقــة وشــفافية.

مطلوب إخضاع شركات القطاع
عاماً
الخاص التي تدير مرفقاً ّ
ّ

ألحكام قانون هيئة مكافحة
الفساد.

إقــرار مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية اســتراتيجية الهيئــة الخمســية (،)2025-2021
بهــدف تطويــر ســبل حمايــة حقــوق مســتخدمي الخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة وانضبــاط الســوق،
وحمايــة حقــوق المســتهلكين فــي القطاعــات الخاضعــة إلشــراف الهيئــة.54
وعلــى صعيــد الشــفافية ،اســتمرت نســبة التــزام الشــركات باإلفصــاح عــن البيانــات األساســية فــي
تقاريــر ماليــة منشــورة مرتفعــة:

الشركات المساهمة العامة ،المدرجة في السوق المالي “بورصة فلسطين” ،الملتزمة
باإلفصاح عن التقارير الدورية خالل العام :2020

 52الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية ،العدد ممتاز رقم 23/12/2018 ،19
 53انظر/ي :هيئة سوق رأس المال المالية https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1141
 54انظر/ي :هيئة سوق رأس المال المالية https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1140
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آخر موعد
لإلفصاح

الشركات
المدرجة

الشركات
الملتزمة

نسبة االلتزام

التقارير السنوية المالية للعام 2019

2020/3/31

48

40

% 83

البيانات المالية للربع األول من العام 2020

2020/5/17

48

42

% 88

التقارير نصف السنوية للعام 2020

2020/8/31

48

42

% 88

البيانات المالية للربع الثالث من العام 2020

2020/11/1

46

41

% 89

التقارير الدورية

استراتيجية
ما زالت
ّ

الوطنية لمكافحة
اللجنة
ّ
خطة
غسل األموال دون ّ
تنفيذية ودون مشاركة
ّ
مع مؤسسات المجتمع
حد
المدني ،األمر الذي ّ
ّ
من قدرات السلطة

الفلسطينية
الوطنية
ّ
ّ
على محاربة جريمة غسل
األموال في الشركات
العقارية
المالية أو
ّ
ّ
المختلفة.

وقــد التزمــت  32شــركة مســاهمة عامــة مــن أصــل  48شــركة مدرجــة فــي بورصــة فلســطين حتــى
 2020/12/31بتضميــن مكافــآت ونفقــات أعضــاء مجالــس إدارتهــا بصــورة تفصيليــة فــي التقاريــر الســنوية
للعــام  2019بنســبة التــزام بلغــت  ،55 % 67وبارتفــاع ثــاث شــركات عــن العــام .2018
التحديــات التــي تواجــه القطــاع الخــاص فــي عــام 2020
وبالرغــم ممــا تقــدم ،ال زالــت هنــاك مجموعــة مــن
ّ
فيمــا يتعلــق بالنزاهــة والشــفافية والمســاءلة ومنهــا:
حتــى تاريخــه ،لــم يتــم إدراج القطــاع الخــاص كأحــد القطاعــات التــي تخضــع لقانــون مكافحــة الفســاد
الفلســطيني ،وقــد أثــار اســتعراض التــزام فلســطين لتنفيــذ اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد
العديــد مــن التســاؤالت حــول تدابيــر منــع ضلــوع القطــاع الخــاص الفلســطيني فــي جهــود مكافحــة
فعاليــة دور مؤسســات الرقابــة علــى القطــاع الخــاص ،وعــدم وضــوح دور هيئــة
الفســاد ومنهــا :مــدى
ّ
مكافحــة الفســاد فــي متابعــة قضايــا الفســاد فــي هــذا القطــاع.
لتعزيــز الشــفافية والنزاهــة؛ مــازال مطلوبــاً تبنــي الشــركات المســاهمة العامــة لوائــح تحــدد جوانــب
مفصــل ومعلــن ،والكشــف عــن نفقــات أعضــاء مجلــس
تضــارب المصالــح ألعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل
ّ
اإلدارة وحجمهــا ،والتســهيالت الممنوحــة لهــم ،وعــدد األســهم التــي يمتلكونهــا ،ونشــر النظــام اإلداري
المعتمــد فيهــا ،وســلّ م رواتــب الموظفيــن علــى المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بهــا.
مــا زالــت رقابــة هيئــة ســوق رأس المــال ومراقــب الشــركات علــى أعمــال الشــركات المســاهمة العامــة
ـكام
ـا مازالــت بعــض الشــركات ال تلتــزم بتطبيـ ِـق كامـ ِـل أحـ ِ
التــي تديــر مرفقــاً عامــاً  ،غيــر ّ
فعالــة كفايــة؛ فمثـ ً
مدونــة قواعــد حوكمــة الشــركات ،ســيما المتعلقــة منهــا بالشــفافية ،مثــل اســتمرار عــدم التــزام شــركة
ـفافية
االتصــاالت بنشــر اتفاقيــة االمتيــاز ومالحقهــا وباألخــص الشــق المالــي منهــا وذلــك لتعزيــز الشـ
ّ
فــي هــذا القطــاع.
لتعزيــز النزاهــة؛ مــا زال مطلوبــاً تحديــد عــدد الــدورات التــي يتولــى بهــا شــخص رئاســة مجلــس اإلدارة فــي
الشــركة مــن قبيــل الشــفافية ،كأن ال تزيــد عــن ثــاث دورات متتاليــة علــى ســبيل المثــال.

استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال
اشــتملت اســتراتيجية مكافحــة جريمتــي غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،التــي تــم تبنيهــا نهايــة عــام 2018
وبدايــة العــام  ،2019علــى تحديــد مواطــن الضعــف فــي البيئــة التشــريعية والتنظيميــة والتشــغيلية ،وحــددت
االســتراتيجية أحــد عشــر هدفــاً علــى نطــاق موســع ،وشــمل كل هــدف منهــا أهدافــاً فرعيــة وأنشــطة لتحقيــق
 55رسالة واردة من هيئة سوق رأس المال بتاريخ .2021/1/3
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الهــدف الرئيســي .تركــزت هــذه األهــداف إجمــاال علــى ضــرورة تعزيــز الشــفافية ونشــر التقاريــر ،والمســاءلة
الداخليــة ،إضافــة إلــى تطويــر قــدرات الــكادر البشــري فــي وحــدة المتابعــة الماليــة ،والقضــاة ،والتحقيقــات
وغيرهــا ،ســواء كان ذلــك باختيــار الطاقــم ذي الكفــاءة والمتخصــص فــي قضايــا معينــة ،أو تدريــب الــكادر
البشــري الحالــي علــى أســس متابعــة غســل األمــوال وتمويــل
تــم إعــداد االســتراتيجية بأهــداف
اإلرهــاب ضمــن التخصصــات المختلفــة ،ورفــد الــكادر البشــري
موســعة قــد تحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة
بــاألدوات التكنولوجيــة الالزمــة لزيــادة الكفــاءة وزيــادة التنســيق
أطــول حتــى يتــم تنفيذهــا أو تنفيــذ جــزء
بيــن مختلــف الجهــات ذات العالقــة.
جوهــري منهــا.
أن اللجنــة
وبالرغــم مــن مــرور عاميــن علــى تبنــي االســتراتيجيةّ ،إل ّ
الفعالــة علــى أعمــال الوحــدة الماليــة التــي عليهــا تقديــم
الوطنيــة ال تقــوم بدورهــا باإلشــراف والمتابعــة
ّ
تقاريــر دوريــة للجنــة ونشــرها للمواطنيــن ،فضــا عــن أن نســبة تطبيــق االســتراتيجية علــى أرض الواقــع ضعيــف
مقارنــة مــع مــا هــو مكتــوب فيهــا .ويواجــه تنفيذهــا عــدداً مــن المعيقــات أهمهــا( :أ) عــدم وجــود تنســيق
بيــن مختلــف الجهــات ذات العالقــة وخاصــة فــي النواحــي الفنيــة ،حيــث ال توجــد لجــان فنيــة متخصصــة فــي
وحــدة المتابعــة الماليــة( .ب) عــدم وجــود أنظمــة محوســبة متطــورة يمكــن مــن خاللهــا تكويــن قاعــدة بيانات
يمكــن مــن خاللهــا الرجــوع بســهولة إلــى حــاالت االشــتباه ومتابعتهــا( .ج) عــدم ترابــط األنظمــة المحوســبة
مــع بعضهــا البعــض عنــد مختلــف الجهــات ذات العالقــة ،وبالتالــي االعتمــاد علــى المراســات والطــرق األقــل
كفــاءة للحصــول علــى المعلومــة.

ما زالت العديد من

المدني
منظمات المجتمع
ّ
ّ
والمنظمات
ّ
واالتّ حادات
الشعبية بحاجة إلى تطوير
ّ
آليات المساءلة الداخلية
وتعزيز الحوكمة في

(((8تطورات الحوكمة في المجتمع المدني

إداراتها وأعمال المسؤولين

شــهد العــام  2020جهــوداً متفرقــة بذلتهــا بعــض
المنظمــات األهليــة فــي مجــال تحســين واقــع النزاهــة
والشــفافية والمســاءلة فــي عملهــا ،ودورهــا فــي
مكافحــة الفســاد ،مــن خــال جلســات المســاءلة
المجتمعيــة فــي مجــاالت متعــددة ،أبرزهــا جاهزيــة
الحكومــة إلدارة جائحــة كورونــا ودور وزارة الصحــة،
وسياســة التعليــم عــن ُبعــد ،والمســاعدات االجتماعيــة
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وشــفافية الجهــات
الحكوميــة فــي مجــال إدارة المــال العــام والمشــتريات
العامــة أثنــاء حالــة الطــوارئ ،وتعزيــز قــدرات الشــباب
لمســاءلة الجهــات الحكوميــة بمــا فيهــا الجهــات
األمنيــة .باإلضافــة إلــى توقيــع مذكــرات تفاهــم
بيــن عــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وهيئــة
مكافحــة الفســاد الفلســطينية وذلــك بهــدف مشــاركة
هــذه المؤسســات فــي تنفيــذ أنشــطة وبرامــج
وسياســات االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد

الدور الرقابي لمجالس

التنفيذيين فيها ،وتفعيل

متطلبات التنظيم لمنظمات المجتمع المدني

إداراتها وهيئاتها العامة.

يهــدف التنظيــم الذاتــي لمنظمــات المجتمــع
المدنــي ،باإلضافــة إلــى حمايــة منظمــات المجتمــع
تغــول الســلطة التنفيذيــة والتشــبيك
المدنــي مــن
ّ
بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي لتعزيــز جهودهــا
المتعلقــة بتقديــم خدماتهــا للمواطنيــن وتطويــر
ـار أو نمــوذجٍ يضمــن تعزيــز
أدائهــا ،إلــى تطويــر إطـ ٍ
وإشــاعة قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم
المســاءلة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي بالتعــاون
والتنســيق مــع بعضهــا البعــض بغــرض تمكينهــا
وإشــراكها فــي الجهــد الوطنــي العــام لمكافحــة
الفســاد فــي المجتمــع الفلســطيني ،وبمــا يعــزز مــن
مكانــة هــذه المنظمــات فــي المجتمــع الفلســطيني
مــن جهــة ويقــوي نظــم المســاءلة فيهــا مــن جهــة
ثانيــة.

حســب مجــاالت عمــل كل منهــا.

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2020

67

المساءلة الداخلية في المنظمات األهلية

56

علــى الرغــم مــن التــزام حوالــي ثلثــي المنظمــات األهليــة مــن مجمــل ( )3273منظمــة أهليــة مسـ ّـجلة لــدى

وزارة الداخليــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بإجــراءات وآليــات المســاءلة الداخليــة األساســية ،كعقــد

اجتماعــات الهيئــة العامــة ،والمصادقــة علــى التقاريــر الماليــة واإلداريــة للمؤسســة ،وإجــراء انتخابــات دوريــة
أن حوالــي ثلــث المنظمــات األهليــة المســجلة لــم تلتــزم بآليــات المســاءلة الداخليــة
لمجالــس إدارتهــاّ ،إل ّ

المنصــوص عليهــا فــي قانــون الجمعيــات الخيريــة والمنظمــات األهليــة رقــم  1لســنة  .2000فقــد أظهــرت

حــل 198
بيانــات وزارة الداخليــة “اإلدارة العامــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة والشــؤون العامــة” أنّ ــه تــم ّ

جمعيــة ،بينمــا تــم إنــذار ثمانمائــة جمعيــة أخــرى لتصويــب أوضاعهــا فــي العــام  ،2020بســبب تخلّ فهــا عــن

عقــد اجتماعــات الجمعيــة العامــة ،وعــدم إعــداد التقاريــر الســنوية اإلداريــة والماليــة ،وعــدم عقــد االنتخابــات
لمجالــس إدارتهــا بعــد انتهــاء المــدة القانونيــة لواليتهــا .57

لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي إطــار
ّ
إن كل مــا ســبق يتطلّ ــب التركيــز علــى التنظيــم الذاتــي التطوعــي
تعزيــز آليــات المســاءلة الداخليــة لمســؤولي هــذه المنظمــات التــي تقــوم بــإدارة الشــأن العــام لتقديــم تقاريــر
دوريــة عــن األعمــال المناطــة بهــم وتبريــر وتوضيــح قراراتهــم ،وذلــك لترســيخ مفهــوم الحكــم الصالــح القائــم
علــى منظومــة مــن القيــم والمبــادئ والمعاييــر واألســس التــي تــم التوافــق عليهــا فــي مدونــة الســلوك

الخاصــة بالعمــل األهلــي ،لضمــان حســن اســتخدام المــوارد لخدمــة أهــداف المؤسســة ولمصلحــة الفئــة أو
المجموعــة المســتهدفة والمجتمــع بشــكل عــام.

اســتمر المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع األمــن هــذا العــام فــي تطويــر وتمكيــن قدراتــه
عبــر توســيع قاعــدة أعضــاء المنتــدى وتنفيــذ تدريبــات متخصصــة ومتقدمــة فــي مجــاالت المســاءلة والضغــط
والمناصــرة ،باإلضافــة إلــى تدخــات التضميــن التــي شــملت مراجعــة اســتراتيجيات مجموعــة مــن المنظمــات
الشــريكة فــي المنتــدى بهــدف الوقــوف علــى أهــم المقترحــات والتوصيــات المتعلقــة بتضميــن قضايــا
وتدخــات تعميــم النزاهــة والمســاءلة المجتمعيــة فــي عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي.

حوكمة االتحادات الشعبية والنقابات المهنية في فلسطين
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كان ألشــكال التنظيــم ذات البعــد الوطنــي األســبقية والعمــق فــي حيــاة الفلســطينيين منــذ القــرن

الماضــي وإلــى اليــوم؛ فإلــى جانــب القــوى والفصائــل وحــركات المقاومــة ،تأسســت مجموعــة مــن الهيئــات
واالتحــادات التــي ُعرفــت بالتنظيمــات أو االتحــادات الشــعبية كآليــات للتمثيــل لبعــض شــرائح المجتمــع،

لتســاهم إلــى جانــب الــدور التمثيلــي أو المطلبــي فــي حشــد الطاقــات واإلمكانيــات علــى أســس قطاعيــة
ـوال إلــى التحــرر وتقريــر المصيــر
فــي إطــار مهمــة ذات طبيعــة مزدوجــة ،تتمثــل فــي دعــم جهــود الكفــاح وصـ ً

مــن جهــة “دور سياســي” ،وخدمــة األفــراد المنتميــن لهــا والدفــاع عــن مصالحهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة
والنقابيــة والمهنيــة ،وإبــراز احتياجاتهــم وتحقيــق تطلعاتهــم مــن جهــة أخــرى “دور نقابــي” .كان للتحــوالت
 56انظــر/ي/ي :االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان) .2020 .المســاءلة فــي المؤسســات األهليــة الفلســطينية :الرقابــة الداخليــة
والرقابــة الخارجيــة .رام اللــه -فلســطينhttps://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/14687.html .
 57مداخلــة الســيد عبــد الناصــر الصيرفــي فــي ورشــة عمــل مناقشــة تقريــر «المســاءلة فــي المؤسســات األهليــة الفلســطينية :الرقابــة
الداخليــة والرقابــة الخارجيــة» ،بتاريــخ .2020/12/17
 58انظــر/ي/ي :االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان) .2020 .الحوكمــة والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي االتحــادات الشــعبية
والنقابــات المهنيــة فــي فلســطينhttps://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/14014.html .
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التــي طــرأت بعــد تأســيس الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية فــي العــام  1994بانتقــال مركــز ثقــل
المنظمــة وقيادتهــا إلــى أرض الوطــن ،والمتغيــرات

السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة أثــر واضــح فــي

برامجهــا وأولوياتهــا .وبلــغ عــدد االتحــادات الشــعبية
المنضويــة تحــت لــواء المنظمــة ( )13اتحــاداً  ،بينمــا
توجــد العشــرات مــن االتحــادات والنقابــات المهنيــة

والعماليــة فــي فلســطين.

أن عــدداً مــن االتحــادات والنقابــات
وعلــى الرغــم مــن ّ
الشــعبية ترفــع تقاريرهــا لدائــرة العمــل والتنظيــم
أن عــدداً مــن االتحــادات
ّ
الشــعبي فــي
المنظمــةّ ،إل ّ

والنقابــات ال تتوفــر لديهــا آليــة لتقديــم تقاريــر دوريــة
منتظمــة ،كمــا تفتقــر معظــم االتحــادات ألنظمــة
خاصــة مكتوبــة ومعلنــة حــول الشــكاوى ،بينمــا لــم

تضــع العديــد مــن االتحــادات والنقابــات آليــات فعليــة

للتدقيــق والرقابــة الداخليــة.

مــا زالــت االتحــادات الشــعبية فــي المنظمــة تفتقــر

إلــى قانــون خــاص ينظــم عملهــا بمــا يعــزز مــن
ديمومتهــا ودورهــا النقابــي والوطنــي ،وكذلــك

حوكمة المنظمات واالتحادات الشعبية والنقابات
يتطلب:
 .1تقديــم تقريــر مالــي ســنوي مدقــق ومعتمــد
ومنشــور وفــق األصــول .2 .تقديــم تقريــر إداري
ســنوي معتمــد ومنشــور بالطــرق المتاحــة .3 .وضــع
نظــام مالــي خــاص باالتحــادات والنقابــات .4 .وضــع
نظــام إداري خــاص باالتحــادات والنقابــات.5 .أهميــة
وضــع نظــام مشــتريات خــاص باالتحــادات والنقابــات.
 .6تفعيــل مواقــع إلكترونيــة خاصــة بهــا .7 .نشــر
العطــاءات واســتدراج العــروض وإعالنــات التوظيــف
بالوســائل المختلفــة .8 .اعتمــاد سياســة مكتوبــة
ومعلنــة حــول شــفافية المعلومــات والحصــول عليهــا.
مدونــات الســلوك فــي معظــم االتحــادات
 .9تفعيــل ّ
والنقابــات ،عبــر آليــات واضحــة منهــا التعريــف بهــا،
والتدريــب علــى تطبيقهــا وربطهــا بأنظمــة التوظيــف
والتقييــم والحوافــز وغيــر ذلــك .10 .االلتــزام بتقديــم
الذمّ ــة الماليــة وفقــا ألحــكام قانــون مكافحــة الفســاد.
 .11تقديــم التقاريــر الدوريــة بصــورة منتظمــة مــن
اإلدارة التنفيذيــة لمجالــس اإلدارة.12 .وضــع نظــام
للشــكاوى فــي معظــم االتحــادات والنقابــات.
 .13تفعيــل الرقابــة والتدقيــق الداخلــي فــي العديــد
مــن االتحــادات والنقابــات.

أغلــب النقابــات العاملــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع

غــزة .وتعانــي االتحــادات والنقابــات مــن ضعــف انتظــام عقــد المؤتمــرات العامــة ودوريــة االنتخابــات فــي

التحديات
بالرغم من
ّ

المتمثّ لة بغياب قانون
الحق بالحصول على
ّ

المعلومات ،وقانون
الجرائم اإللكترونية،

خلفية
واالعتقاالت على
ّ
أن
النشر والتعبيرّ ،إل ّ
اإلعالم الفلسطيني

استمر في القيام بدوره

بفعالية بالمساءلة ،مع
ّ
استمرار ضعف الصحافة

االستقصائية في الكشف
ّ
عن جرائم الفساد.

األجســام التمثيليــة العليــا فيهــا ،وغيــاب التقييــم والمراجعــة الســنوية المنتظمة لنشــاطات وبرامج ومشــاريع
االتحــادات أو النقابــات؛ للتحقــق مــن مــدى تنفيذهــا علــى نحــو ســليم ووصولهــا لغاياتهــا وإمكانيــة االســتمرار
بهــا.

دور اإلعالم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة
شــهد العــام  2020تطــورات إيجابيــة فــي دور وســائل اإلعــام بنشــر نتائــج المســاءلة المجتمعيــة ،التــي

عقدتهــا المجتمعــات المحليــة للمؤسســات العامــة حــول أعمــال الحكومــة وقراراتهــا ،عبــر برامــج تلفزيونيــة

وإذاعيــة بثــت خــال العــام عالجــت قضايــا الشــأن العــام واســتضافت مســؤولين فــي القطــاع الحكومــي

ومنظمــات المجتمــع المدنــي وخبــراء .إضافــة إلــى عــدد ال بــأس بــه مــن التقاريــر والتحقيقــات االســتقصائية
التلفزيونيــة واإلذاعيــة والمكتوبــة التــي تســلّ ط الضــوء علــى قضايــا عامــة فيهــا شــبهات فســاد أو اســتغالل

للمكانــة الوظيفيــة ،وكان لهــا الــدور المؤثــر علــى تراجــع الســلطة التنفيذيــة فــي قضايــا متعــددة ،منهــا
القــرارات بقوانيــن الخاصــة بكبــار الموظفيــن كتعديــل قانــون التقاعــد العــام ومنــح مــن هــم بدرجــة وزيــر تقاعــد
الوزيــر المنصــوص عليــه فــي قانــون رواتــب ومكافــآت أعضــاء المجلــس التشــريعي والــوزراء والمحافظيــن
لســنة .2004
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أن دور اإلعــام يقــع بيــن الضعيــف ومتوســط الفعاليــة ،فــي الكشــف عــن
مــا زال رأي المواطنيــن يشــير إلــى ّ

أن دوره
أن دور اإلعــام ضعيــف ،بينمــا أشــار  % 40إلــى ّ
قضايــا الفســاد ،حيــث أشــار  % 45مــن المواطنيــن إلــى ّ
فعالــة.
متوســط الفعاليــة ،فيمــا قــال  % 14فقــط مــن المواطنيــن ّ
إن وســائل االعــام ّ

أن  %67مــن المواطنيــن يعتبــرون أن وســائل التواصــل
تشــير نتائــج اســتطالع ائتــاف أمــان للعــام  2020إلــى ّ

االجتماعــي كانــت أكثــر وســائل اإلعــام فعاليــة فــي الكشــف وتســليط الضــوء علــى قضايــا فســاد حدثــت
خــال العــام  %74( 2020فــي الضفــة الغربيــة %58 ،فــي قطــاع غــزة) ،يليهــا اإلعــام المرئــي بحســب %16

مــن المواطنيــن ( %14فــي الضفــة الغربيــة %18 ،فــي قطــاع غــزة) ،بينمــا اعتقــد مــا نســبته  %11أن اإلعــام

المســموع كان أكثــر فعاليــة فــي ذلــك ( %8فــي الضفــة الغربيــة %17 ،فــي قطــاع غــزة) .أمــا اإلعــام
المقــروء فبــرأي  %3كان أكثــر فعاليــة.

أكثر وسائل اإلعالم فعالية في الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت
خالل عام 2020
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% 15.8
وسائل التواصل
االجتماعي

اإلعالم المرئي

% 11.4
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% 3.4
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% 2.1
ال أعرف

ثانياً  :أشكال الفساد ومالحقة وتجريم الفاسدين
(((1أبرز أشكال الفساد في العام 2020
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·بلــغ عــدد الشــكاوى والبالغــات الــواردة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد خــال العــام  2020مــا مجموعــه
 1115شــكوى وبالغــاً  ،قامــت الهيئــة بــرد  150منهــا لعــدم االختصــاص ،فــي حيــن بلــغ عــدد الشــكاوى

ـدورة مــن العــام الماضــي  2019مــا مجموعــه  545شــكوى وبالغــاً .
والبالغــات المـ ّ

·توزعــت جرائــم الفســاد الــواردة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد خــال العــام  2020مــا بيــن إســاءة اســتخدام
الســلطة ،والواســطة والمحســوبية ،والكســب غيــر المشــروع ،والتهــاون فــي أداء واجبــات الوظيفــة

العموميــة ،والتزويــر ،والرشــوة ،وإســاءة االئتمــان ،والمســاس بالمــال العــام ،واالســتثمار الوظيفــي،
واالختــاس ،وعــدم اإلفصــاح عــن تضــارب المصالــح ،وغســل األمــوال.

القطاع العام

616

الهيئات المحلية

357

اتحادات ونقابات

30

جمعيات

42

غير خاضعين

39

شركات مساهمة عامة

26

أخرى

5

المجموع

خالل العام  2020ما
وبالغاً على أعمال

خالل العام  2020على القطاعات المختلفة

القطاع

تلقت
مكافحة الفساد ّ
مجموعة  1115شكوى

توزيع الشكاوى والبالغات التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد
عدد الشكاوى
والبالغات

أن هيئة
بالرغم من ّ

موظفي القطاع العام
ّ

بالدرجة األولى ،والهيئات

النسبة

المحلية بالدرجة الثانية،
ّ
ومنظمات المجتمع
ّ

% 55.2

المدني بالدرجة الثالثةّ ،إل
ّ

% 32

حال منها إلى النيابة
الم َ
ّ
أن ُ
العامة ما زال محدوداً
ّ

مقارنة بمجمل الشكاوى
الواردة للهيئة في العام
.2020

% 12.8

1115

االدعــاء
يالحــظ ّ
أن عــدد الشــكاوى والبالغــات الــواردة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد تتركــز فــي االشــتباه أو ّ

بوجــود حــاالت فســاد غالبــاً فــي القطــاع العــام بنســبة  % 55.2مــن مجمــوع الشــكاوى والبالغــات ،وفــي

الهيئــات المحليــة بنســبة  % 32فــي حيــن شــكّ لت بقيــة القطاعــات (المجتمــع المدنــي مــن اتحــادات ونقابــات

وجمعيــات والشــركات المســاهمة العامــة) مــا نســبته  % 12.8مــن مجمــوع تلــك الشــكاوى والبالغــات.

أظهــر اســتطالع الــرأي حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي عــام ّ 2020أن  % 27مــن المواطنيــن
يعتقــدون ّأن الــوزارات والهيئــات العامــة هــي األكثــر تعرضــاً للفســاد ،تليهــا بالمرتبــة الثانيــة وبنســبة % 23
مؤسســة الرئاســة أمــا األجهــزة األمنيــة فجــاءت بالمرتبــة الثالثــة وبنســبة .% 19

 59رسالة جوابية واردة من هيئة مكافحة الفساد بتاريخ .2020/12/29
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بلــغ عــدد الشــكاوى والبالغــات الــواردة للهيئــة خــال العــام  2020الخاصــة بفئــات عليــا  137شــكوى
وبالغــاً موزعـ ًـة علــى النحــو التالــي
الفئة

فئة أولى (المدراء)

فئة عليا (مدير عام إلى وكيل)
الوزراء /درجة وزير
مازالت إساءة استخدام
السلطة ،والواسطة

والمحسوبية ،والكسب
ّ
غير المشروع ،والتهاون

في أداء واجبات الوظيفة
العمومية ،والتزوير،
ّ

والرشوة ،وإساءة
ّ
االئتمان ،والمساس

بالمال العام ،واالستثمار
الوظيفي ،واالختالس،
ّ
وعدم اإلفصاح عن

تضارب المصالح ،وغسل
األموال أبرز أشكال

الفساد انتشاراً في

النسبة

العدد

%25

34

 93بما يشمل القضاء وأعضاء النيابة العامة

 10بما يشمل رؤساء المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية
على اختالف درجاتهم ،علماً أن هناك شكاوى وبالغات مكررة
على نفس الشخص.

%68
%7

بحقهــم شــكاوى فــي االشــتباه بقضايــا فســاد مــن الفئــات العليــا والخاصــة
أن نســبة مــن ُق ِّد َمــت ّ
بالرغــم مــن ّ

أن انطبــاع المواطنيــن حــول صفــة مرتكبــي الفســاد بأنّ هــم موظفــون
بلــغ عــام  2020مــا نســبته ّ ،%12إل ّ

أن الفســاد يتركــز لــدى فئــة
فــي الفئــات العليــا مــا زال مرتفعــا جــداً  ،حيــث أشــار  %82مــن المواطنيــن إلــى ّ
أن الفســاد المرتكــب هــو مــن قبــل الموظفيــن
الموظفيــن العليــا ،فيمــا يــرى  %18فقــط مــن المواطنيــن ّ
ـإن أحــد األســباب لهــذا االختــاف يعــود إلــى غيــاب ثقــة المواطنيــن
فــي الفئــات الدنيــا .60وكمــا يبــدو فـ ّ
بالمســؤولين الفلســطينيين ،وعــدم رؤيــة المواطنيــن محاسـ ً
ـبة جــادة لكبــار المســؤولين.

ـإن أشــكال الفســاد األكثــر انتشــاراً فــي فلســطين
بحســب اســتطالع رأي المواطنيــن فــي  2020فـ ّ
كانــت كمــا يلــي:

% 23

% 20

% 13

فلسطين بحسب هيئة
مكافحة الفساد.

الواسطة والمحسوبية
( % 28الضفة الغربية % 16 ،قطاع غزة)

%9
غسل األموال

اختالس األموال العامة

الرشوة مقابل تقديم الخدمات

%8

%6

المتاجرة بالنفوذ

تضارب المصالح

 60االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة امان ،استطالع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته فلسطين .2020
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/14706.html
 61استطالع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته  .2020ائتالف أمان .المصدر السابق.
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·اللجوء إلى الواسطة من وجهة نظر المواطنين:
أن  %35مــن
أظهــرت نتائــج اســتطالع الــرأي العــام (واقــع الفســاد ومكافحتــه فــي فلســطين ّ )2020
اضطــروا لالســتعانة بالواســطة للحصــول علــى خدمــة عامــة ،ممــن قالــوا إنّ هــم توجهــوا خــال
المواطنيــن ّ
العــام  2020إلــى مؤسســات عامــة للحصــول علــى خدمــة عامــة %34( ،الضفــة الغربيــة %36 ،قطــاع غــزة).
أشــار  %23مــن المواطنيــن إلــى أن الســبب يعــود إلــى الخــوف مــن عــدم إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــة

بســبب محدوديــة الفــرص ،بينمــا يقــول  %22مــن المواطنيــن إن الســبب يعــود إلــى عــدم الثقــة بنزاهــة
مقدمــي الخدمــات ،وأشــار  %18منهــم إلــى الخــوف مــن أن يأخذهــا شــخص آخــر غير مســتحق بســبب الفســاد،
و %16أشــاروا إلــى تقصيــر الوقــت بعــدم اتبــاع اإلجــراءات البيروقراطيــة 62كســبب الســتخدام الواســطة.

·أحالــت هيئــة مكافحــة الفســاد خــال العــام  2020مــا مجموعــه  102ملفــاً إلــى النيابــة العامــة مقارنــة بـــ
 86ملفــاً فــي العــام  ،2019لكــن علــى الرغــم مــن الزيــادة المســتمرة فــي العاميــن  2019و 2020إلحالــة

ـا مقارنــة مــع عــدد الشــكاوى
قضايــا فســاد إلــى النيابــة العامــةّ ،إل ّ
أن عــدد القضايــا المحالــة مــا زال قليـ ً

ـدورة للعــام .2021
الــواردة للهيئــة ،األمــر الــذي يعنــي زيـ ً
ـادة فــي تراكــم الشــكاوى المـ ّ

تتركّ ز الشكاوى والبالغات
الواردة إلى هيئة مكافحة
الفساد في القطاع

العام بنسبة ،% 55.2

المحلية
وفي الهيئات
ّ
بنسبة  ،32%في حين

شكّ لت بقية القطاعات

المتحصلة من أفعال الفساد:
·حجم األموال
ّ
المتحصلــة
المتحصلــة مــن جرائــم الفســاد ،حيــث أن األمــوال
بالرغــم مــن وضــوح القصــد باســترداد األمــوال
ّ
ّ

هــي األمــوال الناجمــة عــن جريمــة فســاد بصــور مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،ويشــمل ذلــك الفوائــد والعوائــد

أن قانــون مكافحــة
واألربــاح الناتجــة عــن تشــغيل األمــوال التــي تــم تحصيلهــا مــن خــال جريمــة فســادّ .إل ّ

المتحصلــة؛ فقــد اقتصــرت المــادة  1مــن
ـتردة واألمــوال
ّ
الفســاد الفلســطيني لــم يفـ ّـرق بيــن األمــوال المسـ ّ
المتحصــل عليهــا بشــكل مباشــر
“كل الممتلــكات المتأتيــة أو
القانــون علــى تعريــف العائــدات اإلجراميــة بأنّ هــاُّ :
ّ

المدني من
(المجتمع
ّ

ات
وجمعي ٍ
ونقابات
ٍ
حادات
ٍ
اتّ
ّ
والشركات المساهمة

العامة) ما نسبته % 12.8
ّ

من مجموع تلك الشكاوى
والبالغات.

كل مــن األمــوال
أو غيــر مباشــر ،مــن ارتــكاب جريمــة” .وأمــا فيمــا يتعلــق بكيفيــة التصــرف بكليهمــا فــإن ّ ً

نصــت الفقــرة  5مــن المــادة
ـتردة يجــب أن يصــدر بمصادرتهمــا حكـ ٌـم قضائــي ،حيــث ّ
المتحصلــة واألمــوال المسـ ّ
ّ
لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد األمــوال والعائــدات
ّ
 9مــن القانــون ،علــى “التنســيق مــع الجهــات المختصــة

المتحصلــة مــن جرائــم الفســاد ،علــى أن يصــدر قــرار المصــادرة بشــأنها عــن المحكمــة المختصة بنظــر الدعوى”.

(((2مالحقة وتجريم الفاسدين
تمثلــت أبــرز تهــم الفســاد للقضايــا الــواردة أو المنظــورة أو المفصولــة فــي محكمــة جرائــم الفســاد خــال
العــام  2020بمــا يلــي :التزويــر ســواء تزويــر أوراق رســمية أو خاصــة ،أو اســتخدام أوراق مــزورة ،والرشــوة عرضــاً

وقبــوال ،والحصــول علــى منفعــة شــخصية ،وإســاءة االئتمــان واالختــاس ،واالســتثمار الوظيفــي،
وطلبــاً
ً

والكســب غيــر المشــروع ،وغســل األمــوال ،وإســاءة اســتعمال الســلطة واالنتفــاع مــن الوظيفــة .وبحســب
محكمــة جرائــم الفســاد فــإن المتهميــن المدانيــن بجرائــم فســاد للعــام  ،2020كانــوا يعملــون فــي ثمانــي

محليتيــن.63
وهيئتيــن
مؤسســات حكوميــة غيــر وزاريــة،
ْ
ْ

 62استطالع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته  .2020ائتالف أمان .مصدر سابق.
 63رسالة جوابية واردة من مجلس القضاء األعلى إلى ائتالف أمان بتاريخ .2020/12/15
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جدول بقضايا الفساد لدى محكمة جرائم الفساد لعام 202064

بلغ عدد الشكاوى

والبالغات الواردة لهيئة

وفــي قطــاع غــزة ،بلــغ إجمالــي القضايــا المحالــة التــي تــم التحقيــق فيهــا لــدى نيابــة مكافحــة الفســاد

الخاصة بفئات
العام 2020
ّ

األمــوال  494قضيــة ،وقــد تمــت إحالــة  36ملفــاً لنيابــة مكافحــة الفســاد ،وتــم رفــع الحصانــة عــن ثالثــة

مكافحة الفساد خالل

عليا  137شكوى وبالغاً .

وغســل األمــوال  1222قضيــة ،فيمــا بلــغ عــدد القضايــا المحفوظــة لــدى نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم
أشــخاص.65

المتوجهون لمركز المناصرة واإلرشاد القانوني في ائتالف أمان
·
ّ
المتوجهيــن لمركــز المناصــرة واإلرشــاد القانونــي فــي ائتــاف أمــان خــال العــام  2020نحــو 360
بلــغ عــدد
ّ
وقــدم المركــز استشــارات قانونيــة وإجرائيــة لنحــو  % 100منهــم ،وتبنّ ــى قضايــا بنســبة %10
متوجهــاً ،
ّ
ّ

منهــا ،وقــد بلغــت نســبة القضايــا المشــتبه بهــا بالفســاد أو المتعلقــة بنظــام النزاهــة وتتطلــب مزيــداً مــن
المدعــى عليهــا فقــد
المعلومــات  %10مــن القضايــا الــواردة للمركــز فــي عــام  ،2020أمــا طبيعــة الجهــات
ّ

كانــت علــى المؤسســات الرســمية الوزاريــة وغيــر الوزاريــة ،واألجهــزة األمنيــة والقضــاء والنيابــة العامــة بواقــع
 ،%57والهيئــات المحليــة بواقــع  %33والمؤسســات األهليــة والنقابــات المهنيــة والقطــاع الخــاص بواقــع
.%9

أغلبية المواطنين ما زالوا يرون ّ
أن الفساد قد ازداد في العام :2020
بــأن
أن الفســاد ازداد ،ترتفــع نســبة مــن يعتقــدون ّ
للعــام الثانــي علــى التوالــي ،يــرى  %53مــن المواطنيــن ّ
الفســاد ازداد فــي الضفــة الغربيــة إلــى  %67مقارنــة بـــ  % 33فــي قطــاع غــزة .وبالرغــم مــن تحســن توقعــات
المواطنيــن بشــأن الفســاد فــي العــام القــادمّ ،إل أ ّنهــم مــا زالــوا متشــائمين :إذ قــال  %55مــن المواطنيــن إ ّنهــم
بــأن الفســاد ســيزداد مقارنــة بـــ  %60فــي اســتطالع العــام الماضــي ،وترتفــع النســبة إلــى % 66
يعتقــدون ّ
فــي الضفــة الغربيــة مقارنــة بـــ  %37فــي قطــاع غــزة .وفــي المقابــل ،فقــد توقــع مــا نســبته  % 14فقــط أ ّنــه
أن مســتوى
ســينخفض % 6( ،فــي الضفــة الغربيــة %26 ،فــي قطــاع غــزة) ،بينمــا أشــار  %21منهــم إلــى ّ
الفســاد ســيبقى كمــا هــو ( %14فــي الضفــة الغربيــة % 33 ،فــي قطــاع غــزة).
المصدر :االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ،استطالع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته فلسطين .2020
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/14706.html
 64رسالة جوابية واردة من مجلس القضاء األعلى إلى ائتالف أمان بتاريخ .15/12/2020
 65رسالة جوابية من رئيس ديوان النائب العام في قطاع غزة بتاريخ .23/2/2021
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وشــكلت قضايــا الواســطة والمحســوبية الموضــوع األبــرز فــي القضايــا التــي تمــت متابعتهــا مــن قبــل المركــز
بواقــع  ،%39تالهــا اســتغالل الوظيفــة ،واســتخدام المنصــب العــام لمصلحــة خاصــة بنســبة  %21وتوزعــت

القضايــا المتبقيــة علــى جرائــم الفســاد األخــرى.66

(((3الجرائم االقتصادية ذات العالقة بجرائم الفساد
·جريمة غسل األموال المتأتية من جرائم الفساد
مــا زالــت جهــود مكافحــة جريمــة غســل األمــوال فــي فلســطين غيــر واضحــة نتيجــة لتكتــم اللجنــة الوطنيــة
لمكافحــة غســل األمــوال علــى أعمالهــا ،وعــدم نشــر ّأيــة تقاريــر أو معطيــات أو إحصائيــات ذات داللــة حــول
حجــم تفشــي هــذه الجريمــة واألمــوال المتحصلــة منهــا .كمــا لــم تنشــر ّأيــة متابعــات لتقريــر التقييــم الوطنــي
لمخاطــر جريمتــي غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب المقــدم إلــى رئيــس الــوزراء حتــى تاريخــه عبــر القنــوات
القراريــن بقانــون رقــم  20لســنة  2015ورقــم
الرســمية المكلفــة بالنشــر قانونــاً  ،وفقــا لألحــكام الــواردة فــي
ْ
 13لســنة  2016بشــأن مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،ســيما المــادة  25التــي تنـ ّـص علــى قيــام
مديــر وحــدة المتابعــة الماليــة بإعــداد التقاريــر اآلتيــة .1 :تقاريــر دوريــة تحددهــا اللوائــح والنظــم الصــادرة
بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون ،وكذلــك تقريــر ســنوي يقــدم للجنــة عــن نشــاطات الوحــدة واألنشــطة
المتعلقــة بعمليــات غســل األمــوال أو تمويــل اإلرهــاب ،ويتــم نشــر التقريــر الســنوي بالصيغــة التــي تعتمدهــا
اللجنــة .2 .يصــدر مديــر الوحــدة تقريــراً إحصائيــا عــن اتجاهــات وآليــات وأســاليب وحــاالت مكافحــة غســل
األمــوال ،وتمويــل اإلرهــاب والجرائــم األصليــة.
علــى الرغــم مــن أن اســتعراض دولــة فلســطين فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد أظهــر
ضــرورة تعريــف األشــخاص المعرضيــن سياســياً  ،واإلجــراءات المكثفــة للعنايــة الواجبــة للعميــل فــي حالــة
األشــخاص المعرضيــن سياســياً  ،وتحديــد إجــراءات التحقيــق مــع المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة ،وكيفيــة
قيــام المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة بتحديــد الملكيــة المســتفادة ،ومــدى الســماح بتلقــي قائمــة أســماء
األشــخاص ذوي المخاطــر العاليــة مــن طــرف دولــة أخــرى لفــرض إجــراءات محــدده تجاههــمّ .إل أنّ ــه مــن غيــر
المعــروف مــدى اتخــاذ اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال إلجــراءات وتدابيــر متعلقــة بغســل األمــوال
فــي هــذا الشــأن.

الوطنية لمكافحة
اللّ جنة
ّ
غسل األموال ال تنشر

تقريرها خالفاً للقانون دون
مبرر سوى إخفاء الحقيقة
ٍ
عن المواطنين.

ـف تحقيـ ٍـق يتعلــق بغســل
أن النيابــة العامــة قــد أنجــزت  83ملـ َ
يشــير تقريــر النيابــة العامــة للعــام  2019إلــى ّ
األمــوال؛ منهــا  82ملفــاً لــدى نيابــة الجرائــم االقتصاديــةُ 77 ،صنِّ َفــت كجنحــة ،فيمــا ُصنِّ َفــت خمســة ملفــات
كجنايــة ،وجميعهــا جــاءت فــي إطــار التحقيقــات المتعلقــة بالجرائــم االقتصاديــة .فيمــا ُسـ ِّـجلت قضيــة واحــدة
لــدى نيابــة مكافحــة الفســاد تحــت تصنيــف غســل األمــوال أي ُصنِّ َفــت كجريمــة فســاد.67
لقــد حــاول ائتــاف أمــان فــي العــام  2020الحصــول علــى معلومــات مــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة
إن
غســل األمــوال أو مــن وحــدة المتابعــة الماليــة ،ولكــن لــم يتــم التعــاون مــع طلباتــه ومحاوالتــهّ .
امتنــاع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال بمــا فيهــا وحــدة المتابعــة الماليــة عــن االســتجابة
لطلــب ائتــاف أمــان بالحصــول علــى معلومــات ذات عالقــة بجريمــة غســل األمــوال ،يقـ ّـوض الشــفافية
فيمــا يتعلــق بجريمــة خطيــرة مــن جرائــم الفســاد ومعرفــة واقعهــا وحجمهــا فــي فلســطين ،ويثيــر
شــكوكاً حــول مبــررات رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال ومديــر وحــدة المتابعــة الماليــة
لالمتنــاع عــن نشــر المعلومــات المتعلقــة بغســل األمــوال.
 66االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ،وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية.2019 ،
 67النيابة العامة دولة فلسطين ،التقرير السنوي العاشر  ،2019ص.71 ،49
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·طبيعة الجرائم االقتصادية المسجلة لدى النيابة العامة
تحظــى قضايــا الفســاد االقتصــادي باهتمــام المواطنيــن البســطاء بشــكل عــام ،وتعتبــر الشــرائح المجتمعيــة
المهمشــة (الفقيــرة) أكثــر ضحايــا الفســاد فــي الغــذاء والــدواء .أظهــر تقريــر النيابــة العامــة للعــام  2019فــي
أن عــدد قضايــا الجرائــم االقتصاديــة الــواردة إليهــا والمتعلقــة بجرائــم فســاد بلغــت 240
الضفــة الغربيــة ّ
قضيــة ،منهــا  99قضيــة تتعلــق بتــداول أغذيــة فاســدة أو منتهيــة الصالحيــة ،و 82قضيــة تتعلــق بغســل
األمــوال ،و 59قضيــة تتعلــق بالتهــرب الضريبــي .الجــدول التالــي يوضــح تصنيــف قضايــا الجرائــم االقتصاديــة
الــواردة إلــى النيابــة العامــة فــي العــام .2019
قضايا الجرائم االقتصادية الواردة إلى النيابة العامة
والمتعلقة بجرائم فساد عام  2019في الضفة الغربية

ما زالت وحدة المتابعة

تداول أغذية فاسدة أو
منتهية الصالحية

غسل أموال

تهرب ضريبي

99

82

59

الوطنية
المالية في اللجنة
ّ
ّ

قضية

لمكافحة غسل األموال

وتمويل اإلرهاب صندوقاً

جنحة

12

مغلقاً أمام الفلسطينيين،
وما زال مديرها يرفض

جناية

87
مجموع القضايا 240

منظمات
التعاون مع ّ
المدني.
المجتمع
ّ

قضية
جنحة

77

قضية
جنحة

جناية

5

جناية

1

58
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مجموع ُ

أمــا فــي قطــاع غــزة ،فبلــغ عــدد القضايــا المحالــة لنيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال ( )36قضيــة
بشــأن أشــخاص مشــتبه بهــم بأنّ هــم اقترفــوا جرائــم فســاد.

قضايا الجرائم االقتصادية الواردة إلى النيابة العامة
والمتعلقة بجرائم فساد عام  2020في قطاع غزة

68

القضايا
عدد القضايا المحالة إلى نيابة مكافحة الفساد

العدد

36

إجمالــي القضايــا المحالــة التــي تــم التحقيــق فيهــا لــدى
نيابــة مكافحــة الفســاد وغســل األمــوال

1222

عــدد القضايــا المحفوظــة لــدى نيابــة مكافحــة الفســاد
وجرائــم األمــوال

494

حاالت رفع الحصانة

3

ـص حجــم الجرائــم االقتصاديــة فــي الضفــة لعــام 2020؛ فقــد رفضــت النيابــة العامــة التعــاون
وفيمــا يخـ ّ
وتزويــد ائتــاف أمــان بالمعلومــات المتعلقــة بهــا للعــام الثانــي علــى التوالــي ،وذلــك برغــم مراســلتها
والمتابعــة المتواصلــة معهــا للحصــول علــى المعلومــات .وبالرغــم مــن تعاونهــا فــي الســنوات الســابقة،
حيــث كانــت ترفــد التقريــر بالمعلومــات منــذ بــدء إعــداد تقاريــر واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد.
 68رسالة جوابية من النيابة العامة في قطاع غزة بتاريخ .2020/2/24
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ثالثاً الحوكمة في إدارة المال العام
	) (1استراتيجية إدارة المال العام في العام2020

69

تشــير مراجعــة أهــداف اســتراتيجية إدارة المــال العــام  2022-2017واإلجــراءات والمؤشــرات والمعاييــر
أن التطبيــق كان جزئيــاً  ،فيمــا لــم يتــم
المتعلقــة بهــا إلــى ّ

تطبيــق اســتراتيجية إدارة المــال العــام بشــكل عــام وفــق
إجــراء مــن
المخطــط؛ فبعــد مضــي  4ســنوات ،فــإن 24
ً
أصــل  ،43أي مــا نســبته ( )% 56مــن اإلجــراءات تــم تنفيذهــا

بشــكل جزئــي ،ومــن خــال مراجعــة تلــك اإلجــراءات يالحــظ

أنّ ــه تــم تنفيــذ جــزءٍ مــن المؤشــرات المرتبطــة باإلجــراء ،وجــزء
أن التطبيــق مجــزوء
لــم يتــم تنفيــذه ،وهــذا األمــر يشــير إلــى ّ

إن االســتراتيجية
وغيــر متكامــل ،وبالتالــي يمكــن القــول ّ

وتحديــداً اإلجــراءات التــي تعنــى بالتطويــر بحاجــة إلــى
إعمالهــا وتطبيقهــا .انظــر/ي الجــدول التالــي:

خاطــب ائتــاف أمــان "ســكرتاريا الفريــق
األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة" وزارة
الماليــة فــي غــزة لطلــب تزويــده بالحســاب
الختامــي لعــام  2018وعــام  ،2019ليتمكــن
الفريــق مــن االطــاع عليــه وتحليلــه ،وتقديــم
المقترحــات والتوصيــات ذات الصلــة والتــي
مــن شــأنها تحســين إدارة المــال العــام بمــا
أن وزارة
يخــدم تعزيــز صمــود المواطنيــنّ .إل ّ
الماليــة فــي قطــاع غــزة لــم تســتجب لطلــب
الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة
العامــة.

البند

بشفافية
الخاصة
الوثائق
ّ
ّ
العامة من قبل
الموازنة
ّ
الماليةّ ،إل أنّ ها لم
وزارة
ّ

عدد ونسبة اإلجراءات المنبثقة عن استراتيجية إدارة المال العام تبعاً لمدى تنفيذها
الترميز

على الرغم من نشر بعض

المحددة
تلتزم بالمواعيد
ّ
قانونياً لنشر وثائق الموازنة
ّ
العامة.
ّ

مالحظات

العدد

النسبة

اإلجراءات التي تم تنفيذها

5

%11.6

بشكل عام تم التنفيذ.

اإلجراءات قيد التنفيذ

24

%55.8

تنفيــذ جزئــي أو لــم تنتــه
الفتــرة المحــددة.

اإلجراءات التي لم تنفذ

4

%9.3

لــم يتــم التنفيــذ ،أو البــدء
با لتنفيــذ.

اإلجــراءات التــي ال تتوافــر بيانــات فنيــة
أو إداريــة مــن وزارة الماليــة عنهــا

10

%23.3

بحاجــة إلــى بيانــات وزارة
ا لما ليــة.

المجموع

43

% 100

ــن الهــدف االســتراتيجي الثانــي الســتراتيجية إدارة المــال العــام االلتــزام بأنظمــة محاســبية
تَ َض ّم َ

فعــال،
شــفافة ،شــاملة ،ملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة ومتصلــة بنظــام رقابــة وتدقيــق داخلــي وخارجــي ّ
أن مســتوى
وهــو األكثــر أهميــة لجهــود تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي إدارة المــال العــامّ ،إل ّ
أن نتائــج تدقيــق الحســاب الختامــي للســنوات المعـ ّـدة مــا زالــت
الشــفافية مــا زال دون المأمــول ،كمــا ّ

تحمــل الــرأي المتحفــظ.

 69االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة «أمــان» ،واقــع تنفيــذ اســتراتيجية إدارة المــال العــام :تحليــل االســتراتيجية القطاعيــة إلدارة المــال
العــام  2022 -2017بعــد  3ســنوات مــن تنفيذهــا وجملــة مؤشــرات عالميــة مرتبطــة بــإدارة المــال العــام.2020 ،
https//:www.aman-palestine.org/reports-and-studies.14699/html
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تضمـ َـن الهــدف االســتراتيجي الثالــث الســتراتيجية إدارة المــال العــام  ،2022-2017تحصيــل اإليــرادات
فيمــا
ّ
الكمــي لإليــرادات العامــة يشــير إلــى أنّ هــا فــي تناقــص علــى
أن التحليــل
العامــة بكفــاءة وفعاليــة وعدالــةّ ،إل ّ
ّ

أن الفجــوة مــا بيــن إجمالــي صافــي اإليــرادات والنفقــات مــا زالــت مرتفعــة،
مــدار الســنوات  ،2019-2017كمــا ّ

أن إطــاق الحكومــة لخطــط ترشــيد النفقــات لــم
بــل ارتفعــت بشــكل ٍّ
دال إحصائيــاً فــي العــام  ،2019كمــا ّ

دال مــن خــال أرقــام الموازنــة العامــة للســنوات  ،2019-2017إضافــة إلــى ذلــك لــم تتــم
يترجــم بشــكل ٍّ

ترجمــة هــذا التوجــه بخطــة ترشــيد وتقشــف واضحــة ومنشــورة تحــدد الجهــات والمجــاالت.
إن اســتراتيجية إدارة المــال العــام  ،2022-2017تظهــر
ّ
الحاجــة الملحــة لعمليــة إصــاح ممنهــج إلدارة المــال
العــام ،مــن خــال تدخــات واضحــة محــددة باألطــر

الزمنيــة وبمــا يضمــن تحقيــق أهــداف االســتراتيجية،
نظــراً ألهميــة موضــوع حســن إدارة المــال العــام فــي

منــع إســاءة اســتخدامه ومحاصــرة الفســاد ،كمــا يجب أن

تتضمـ َـن الخطــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد اإلجــراءات
ّ
والتدابيــر والتدخــات التــي تضمــن االمتثــال ،وتحقيــق
االســتراتيجية القطاعيــة إلدارة المــال العــام ،وضمــان

علــى الرغــم مــن مراســلة وزارة الماليــة
أن وزارة الماليــة لــم
والمتابعــة الحثيثــة ّإل ّ
تســتجب للمراســات الرســمية والمراجعــات
ولــم تتعــاون ،األمــر الــذي صعّ ــب عمليــة
تحليــل المعيقــات "الداخليــة والخارجيــة"
التــي أعاقــت إنفــاذ اســتراتيجية إدارة المــال
العــام  ،2022-2017بســبب عــدم تعــاون
وزارة الماليــة فــي تحديــد تلــك المعيقــات
وأســبابها.

المضــي فــي عمليــة اإلصــاح إلدارة المــال العــام.
َّ

(((2النزاهة والشفافية في إعداد ونشر وتنفيذ الموازنة العامة للعام 2020
أصــدر الرئيــس الفلســطيني قــراراً بقانــون بشــأن موازنــة الطــوارئ العامــة لســنة  ،2020بتاريــخ ،2020/3/31

فــي إطــار الظــروف االســتثنائية الناجمــة عــن إعــان حالــة الطــوارئ ،حيــث تــم إصدارهــا دون إطــاع
المواطنيــن علــى مشــروع قانــون الموازنــة ودون نقاشــها مــع ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي.
موازنــة الطــوارئ مختصــرة جــداً دون
مبــرر مقبــول ،ولــم تتضمــن ّأيــة بنــود

تفصيليــة تتعلــق باألهــداف والسياســات
الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة،
أي تحديــد للموازنــات
ولــم تتضمــن ّ

المخصصــة لمراكــز المســؤولية ،األمــر
الــذي أضعــف قــدرة منظمــات المجتمــع

المدنــي فــي تحليــل البيانــات وتدقيقهــا،
وأعــاق آليــات المســاءلة المتبعــة لديهــا.
مــع العلــم أن التأخــر فــي إعــداد وإقــرار
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مشــروع قانــون الموازنــة العامــة للســنة الماليــة  2020غيــر مبــرر ،إذ كان مــن المفتــرض علــى الحكومــة

االنتهــاء مــن المشــاورات وإعــداد الموازنــة قبــل نهايــة تشــرين أول  ،2019أي قبــل إعــان حالــة الطــوارئ،

وقبــل إعــان وقــف العالقــة مــع الحكومــة اإلســرائيلية ووقــف تحويــل أمــوال المقاصــة فــي نهايــة شــهر
أيــار /مايــو .2020

أوقفــت الحكومــة اإلســرائيلية منــذ شــهر أيــار /مايــو  ،2020تحويــل أمــوال المقاصــة األمــر الــذي أدى إلــى

أزمــة ماليــة تزامنــت مــع مواجهــة فيــروس كورونــا ،األمــر الــذي اضطــرت معــه الحكومــة إلــى اتخــاذ إجــراءات
ـيكال وبحــد
ماليــة أثــرت علــى حيــاة المواطنيــن الفلســطينيين كجدولــة دفــع الرواتــب بحــد أدنــى  1750شـ ً
أقصــى  50%مــن الراتــب بمــا أتيــح مــن إيــرادات محليــة ،ومســاعدات خارجيــة باإلضافــة إلــى اللجــوء لالقتــراض

مــن البنــوك ،مــا أدى إلــى ارتفــاع كبيــر فــي الديــن الداخلــي وتراكــم المتأخــرات لمــزودي الخدمــات مــن القطــاع

الخــاص .وتــم إلحــاق أضــرار كبيــرة بصنــدوق التقاعــد وصناديــق ماليــة عامــة أخــرى والتــي تمــت دون شــفافية.
قانون الموازنة للعام  2020وحالة الطوارئ
ً
متضمنــا مــواد مواتيــة للظــرف االســتثنائي "حالــة الطــوارئ جــراء جائحــة
جــاء قانــون موازنــة الطــوارئ
كورونــا" ،حيــث أشــارت المــادة ( )6فــي قانــون موازنــة الطــوارئ العــام لســنة  2020إلــى اعتبــار جميــع األرقــام
والبيانــات المتعلقــة بعــام  2020تأشــيرية وقابلــة للتعديــل والتحديــث علــى ضــوء المســتجدات المســتقبلية
خــال الســنة الماليــة ،وأن يتــم إعــداد خطــط نقديــة شــهرية ترتكــز علــى مبــدأ التقنيــن النقــدي وفقــا لألولويــات
المقـ ّـرة مــن مجلــس الــوزراء ،أي بمــا ينســجم والظــرف الراهــن ،وبمــا يجعــل التقديــرات أكثــر واقعيــة .كمــا ألغــى
قانــون موازنــة الطــوارئ لســنة  2020مــا جــاء فــي المــادة رقــم ( )9بشــأن االســتثناء الممنــوح لرئيــس الــوزراء
فيمــا يتعلــق بصــرف رواتــب الموظفيــن الجــدد فــي قانــون الموازنــة لعــام  ،2018حيــث جــاءت المــادة ()9
لتحــدد آليــات صــرف راتــب الموظــف الجديــد دون منــح أي إمكانيــة لالســتثناء مــن رئيــس الــوزراء .كمــا تــم
إضافــة بنــد قانــون موازنــة الطــوارئ لســنة  2020ضمــن المــادة رقــم ( )9الــذي يوضــح بأ ّنــه ال يتــم صــرف أيّ ــة
أجــور أو مكافــآت لــم ترصــد لهــا مخصصــات ماليــة مهمــا كانــت األســباب.

تتبع شفافية الموازنات العامة
شفافية الموازنة العامة للعام  :2020نتائج مسح ّ
مــن خــال مراجعــة موقــع وزارة الماليــة ،وتتبــع مــدى االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة الالزمــة لتحقيــق شــفافية

الموازنــة العامــة ،والتــي حددتهــا مبــادرة شــراكة الموازنــة الدوليــة “الموازنــات المفتوحــة Open Budget
 ”Initiativeوالمتمثلــة فــي  8وثائــق أساســية لضمــان الحــد األدنــى مــن شــفافية الموازنــة العامــة؛ فقــد

نشــرت وزارة الماليــة  5وثائــق مــن أصــل  ،8حيــث تــم نشــر قانــون الموازنــة ،دون نشــر ملخــص مقتــرح الموازنــة،
ودون نقاشــه مــع ممثلــي المجتمــع المدنــي .لكـ ّـن مــا حصــل هــو نشــر قانــون الموازنــة بشــكل مختصــر جــداً ،
أليــة موازنــات تفصيليــة لمراكــز المســؤولية .انظــر/ي الجــدول التالــي:
دون توضيــح ّ

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2020

79

الوثيقة
بيان ما قبل الموازنة

تم النشر
تم النشر

ملخص مقترح الموازنة

لم يتم النشر

المقرة والمعتمدة
الموازنة العامة
ّ

تم النشر

موازنة المواطن

تم النشر

التقارير الدورية (الشهرية والربعية)

تم النشر

التقرير نصف السنوي
تقرير نهاية السنة (الحساب الختامي) للعام 2019
التقرير المدقق للعام 2018

مطلوب من السلطة
ٌ
القائمة في قطاع غزّ ة
اإلفصاح عن التقارير
المالية
والبيانات
ّ

المعتمدة لعام .2020

لم تنشر

لم يتم النشر
تم النشر
لم يتم النشر

شــهد العــام  2020نشــر موازنــة المواطــن علــى شــكل فيديــو ،إضافــة إلــى نشــر التقاريــر الشــهريةّ ،إل أنّ ــه
لــم يتــم االلتــزام بالمواعيــد المحــددة لنشــرها .فــي حيــن لــم يتــم نشــر التقريــر نصــف الســنوي للعــام الجــاري،
أن مــا تنشــره وزارة الماليــة هــو تقريــر تراكمـ ّـي لنصــف العــام ،وهــذا ال يلبــي شــروط ومعاييــر التقريــر
حيــث ّ
ـا لــأداء خــال النصــف األول ،والسياســات الخاصــة بالنصــف
نصــف الســنوي ،والــذي يجــب أن يشــمل تحليـ ً
الثانــي وغيرهــا مــن المتطلبــات ،وليــس فقــط إيــراد أرقــام اإلنفــاق .وعلــى الرغــم مــن نشــر تقريــر نهايــة الســنة
صمــاء ال تعكــس األداء خــال العــام الماضــي ،ومــا
للعــام ّ ،2019إل أنّ ــه تقريــر مختصــر ،يحتــوي علــى أرقــام ّ
تــم تحقيقــه مــن أهــداف ،ومــا تــم تنفيــذه مــن برامــج ،ولــم يتــم نشــر التقريــر المدقــق للعــام  ،2018مــع
أن آخـ َـر تقريـ ٍـر مدقـ ٍـق صــدر كان للعــام  ،2015أي قبــل  5أعــوام ،ومــن المفتــرض أن يتــم نشــر التقريــر
العلــم ّ
المدقــق لــكل مــن األعــوام .2018-2017-2016
الالزميــن
بالدقــة والوضــوح
ّ
مــا زالــت وزارة الماليــة ال تلتــزم بنشــر المعلومــات والبيانــات الشــاملة
ْ
وفــي الوقــت المناســب ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى ضعــف التــزام وزارة الماليــة فــي تحقيــق مبــادئ
أن عــدم االلتــزام يؤثــر
ـي وتحديــداً فــي حالــة الطــوارئ ،حيــث ّ
الشــفافية التــي تعـ ُّـد المتطلـ َ
ـب األساسـ َّ
بشــكل ســلبي وكبيــر علــى الثقــة بالحكومــة وبالســلطات العامــة.
شفافية موازنة قطاع غزة
ـتطع الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة رصــد ّأيــة بيانــات ماليــة حــول الموازنــة التــي
لــم يسـ ِ

تديرهــا الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر ،رغــم مخاطبــة المســؤولين حــول
ذلــك ،األمــر الــذي أعــاق عمــل المختصيــن مــن الفريــق األهلــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي والباحثيــن فــي

تحليــل البيانــات وتقديــم التوصيــات بشــأنها ،وبشــكل خــاص البيانــات المتعلقــة باإليــرادات التقديريــة لعــام
 ،2020كاإليــرادات المحليــة (الضريبيــة وغيــر الضريبيــة) ،كذلــك النفقــات التقديريــة لعــام  2020كالرواتــب

واألجــور ،والنفقــات التشــغيلية والتحويليــة والرأســمالية والتطويريــة ،إضافــة إلــى اإليــرادات والنفقــات
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المتحققــة (الفعليــة) لعــام  ،2020مــع العجــز فــي الموازنــة والمســاعدات الخارجيــة ،70والتقاريــر الماليــة

الشــهرية أو التقريــر نصــف الســنوي ،وتقريــر الحســاب الختامــي لعــام  2018و ،2019وذلــك بســبب عــدم

اســتجابة وزارة الماليــة فــي قطــاع غــزة لتوفيــر هــذه المعلومــات.71

اإليرادات العامة في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية
تــم تقديــر إجمالــي اإليــرادات ب ( )8,698مليــون شــيكل ،أي بنســبة حوالــي  % 70مــن المعــدل الســنوي

لإليــرادات المتحققــة ،حيــث جــاء التقديــر علــى ضــوء توقعــات انخفــاض اإليــرادات الضريبية ،نتيجــة لإلغالقات

ووقــف معظــم األنشــطة التجاريــة .لكــن بلــغ إجمالــي صافــي اإليــرادات المتحقــق علــى أســاس االلتــزام
عمــا
( )11,832مليــون شــيكل فــي نهايــة العــام  ،2020أي بنســبة  % 142عــن المقـ ّـدر ،وبانخفــاض طفيــف ّ
تـ ّـم تحقيقــه خــال العــام .2019

اإليرادات المتحققة لألعوام  ،2020 -2016على أساس االلتزام ،المبلغ بالمليون شيكل
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ـفافية ،فــا توجــد تقاريــر أو نشــر للمعلومــات
تتســم عمليــة جبايــة الرســوم فــي قطــاع غــزة بانعــدام الشـ
ّ

المحصــل إجمــاال أو تفصيــا ،أو مــن حيــث مقــدار
فيمــا يتعلــق بالضرائــب والرســوم ،ســواء مــن حيــث المقــدار
ّ
مــا يجــب علــى المكلّ ــف أداؤه ،ال عبــر الموقــع اإللكترونــي للــوزارة
وال عبــر إصــدار تقاريــر أو تعاميــم واضحــة.

كبيــر مــن
عــدد
فقــد صــدر فــي قطــاع غــزة خــال العــام 2016
ٌ
ٌ
الرســوم ( 1193رســماً ) ،جــرى فرضهــا بموجــب  18قــراراً معظمهــا

نشــر فــي العــدد  94مــن الوقائــع الفلســطينية الصــادرة فــي قطــاع

غــزة .وقــد صــدرت هــذه القــرارات عــن اللجنــة العليــا للرســوم
العامــة التــي تــم إنشــاؤها بموجــب المــادة الثانيــة مــن القانــون

تنــص المــادة  88مــن القانــون
األساســي (فــرض الضرائــب العامــة
والرســوم ،وتعديلهــا وإلغاؤهــا ،ال
يكــون ّإل بقانــون ،وال يعفــى أحـــد
مــن أدائهــا كلهــا أو بعضهــا ،فــي غيــر
األحــوال المبينــة فــي القانــون).

 70رسالة صادرة عن الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة إلى وزارة المالية في غزة بتاريخ .2019/10/22
 71رسالة صادرة عن الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة إلى وزارة المالية في غزة بتاريخ .2020/7/27
 72االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) .2020.بيئة التشريعات الخاصة بالرسوم والجباية في قطاع غزة.
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/14352.html
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رقــم 1لســنة  2016بشــأن تنظيــم الرســوم العامــة .73كمــا منــح القانــون اللجنــة صالحيــات مطلقــة فــي فــرض
بمعياريــن فقــط همــا )1( :التزامــات الدولــة تجــاه المجتمــع بمــا يتناســب مــع طبيعــة الخدمــة
الرســوم ،ملتزمــة
ْ

التــي تقدمهــا الدولــة )2( .نتائــج الدراســات التــي يجــري إعدادهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة لهــذا الغــرض.

فيمــا ألزمــت المــادة الخامســة مــن القانــون خضــوع قــرارات اللجنــة لرقابــة المجلــس التشــريعي ،والحصــول
علــى مصادقتــه فيمــا يتعلــق باإلعفــاء مــن الرســوم أو إلغائهــا ،74وعنــد فــرض رسـ ٍـم تتجــاوز قيمتــه  100دينــار
أو يتــم تقديــره بنســبة مئويــة.75

لكــن ســرعان مــا أصــدرت الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة القانــون رقــم  3لســنة  2017المعـ ِّـدل للقانــون
رقــم  4لســنة  2016الخــاص باللجنــة اإلداريــة الحكوميــة فــي القطــاع ،منحــت بموجبــه صالحيــات فــرض

الرســوم العامــة ،وهــي الصالحيــات التــي كانــت مقــررة للجنــة العليــا للرســوم العامــة بموجــب قانــون رقــم 1
لســنة  2016بشــأن الرســوم العامــة الملغــى بنــص القانــون الجديــد.

للعام الثاني على التوالي لم
تنجح الحكومة في إعادة

الرعاية
النّ ظر في نظام ّ
تأمين
نظام
الصحية وتبنّ ي
ِ
ّ
ٍ
وإلزامي
شامل
وطني
ٍ
ٍّ
ٍّ

وعلــى الرغــم مــن ســريان قانــون الكســب غيــر المشــروع الــذي يحــدد الجهــات واألشــخاص المطالبيــن بتقديــم
إقــرارات الذمــة الماليــةّ ،إل أنّ ــه مــن حيــث الواقــع ال يعمــل بهــا وال يقـ ّـدم الموظفــون بشــكل عــام وموظفــو
مدونــة ســلوك
ـا عــن أنّ ــه ال توجــد
ّ
الجبايــة بشــكل خــاص ّأيــة إقــرارات أو وثائــق حــول ذمتهــم الماليــة .فضـ ً

تلقــي الهدايــا أو تضــارب المصالــح.
معتمــدة للعامليــن فــي جهــات الجبايــة بمــا فيهــا أنظمــة تحكــم عمليــة ّ

لتحسين جودة الخدمات

الطبية وتوفير العدالة في
ّ
الحصول على الخدمات
الصحية.
ّ

اإلنفاق على الرعاية الصحية
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تزامــن انتشــار جائحــة كوفيــد 19 -مــع
أزمــة ماليــة خانقــة تمثلــت بتراجــع حجــم

الدعــم الخارجــي لموازنــة الســلطة
الفلســطينية فــي الســنوات الخمســة

الماضيــة ،ومــن ثــم اقتطــاع أجــزاء مــن
مســتحقات المقاصــة خــال العــام

وصــوال إلــى احتجــاز كامــل
،2019
ً
للمســتحقات اعتبــاراً مــن شــهر مايــو
 .2020وباإلضافــة إلــى األعبــاء الماليــة

الصحيــة اإلضافيــة التــي صاحبــت وبــاء
ــد
كورونــا ،جــاءت أزمــة المقاصــة لتَ ُح َّ
مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى

اللجــوء ألدوات السياســات الماليــة

مطلوب:
لتفعيل المساءلة المجتمعية لوزارة المالية
ٌ
تبنــي سياســة واضحــة لإلفصــاح مــن قبــل وزارة الماليــة ،حــول
الموازنــة (وبشــكل خاصــة حجــم اإليــرادات التــي تتــم جبايتهــا مــن
المواطنيــن وآليــات صرفهــا).
تبنــي وزارة الماليــة سياســة واضحــة لبنــاء نظــام للشــكاوى
للمواطنيــن ،يحــدد كيفيــة تقديــم الشــكوى والجهــة المختصــة
بالنظــر بهــا والوقــت المحــدد لذلــك مــع وجــود آليــة معينــة لمراجعــة
المواطــن حــول شــكواه ،وأن يجــري إعالنهــا بــكل الوســائل وعلــى
رأســها ملصقــات توضــح هــذا النظــام تعلــق فوق صنــدوق الشــكاوى،
أو لــدى جهــة تلقيهــا.
إيجــاد آليــة لتقديــم تقاريــر دوريــة لجهــات الرقابــة الداخليــة
والخارجيــة ،مــع ضــرورة اإلعــان عنهــا.

لمواجهــة تلــك األعبــاء ،األمــر الــذي
 73تــم إلغــاء اللجنــة العليــا للرســوم بموجــب القانــون رقــم  3لســنة  2017المعــدل للقانــون رقــم  4لســنة  2016بشــأن اللجنــة اإلداريــة
الحكوميــة ،ومــن صالحياتهــا للجنــة متابعــة العمــل الحكومــي التــي باتــت صالحيــة فــرض الرســوم وتعديلهــا مــن اختصاصهــا.
 74انظر/ي المادة  7من القانون رقم  1لسنة 2016بشأن الرسوم العامة.
 75انظر/ي المادة  5من القانون رقم  1لسنة 2016بشأن الرسوم العامة.
 76االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة (أمــان) .2020 ،تحديــات الرعايــة الصحيــة فــي المرحلــة الراهنــة (جائحــة كورونــا ،أزمــة المقاصــة،
ضعــف مــوارد التأميــن الصحــي الحكومــي)https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/14345.html .
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ّأدى إلــى قصــور فــي كفــاءة وزارة الصحــة الفلســطينية فــي تأديــة المهــام الملقــاة علــى عاتقهــا ،مــن حيــث

كافــة أنــواع الرعايــة الصحيــة ،بمــا فيهــا توفيــر أنــواع الرعايــة األوليــة والثانويــة والثالثيــة ،إضافــة إلــى قدرتهــا
علــى توفيــر األدويــة وباقــي المســتهلكات الطبيــة.

مخصصــات وزارة الصحــة فــي الموازنــة العامــة خــال الســنوات الخمســة األخيــرة عنــد متوســط 1.7
ـتقرت
ّ
اسـ ّ

مليــار دوالر ،بمــا ال يتناســب مــع معــدل تطــور النمــو الطبيعــي لحجــم الطلــب علــى الخدمــات الصحيــة ،وبمــا

ال يتناســب كذلــك مــع خطــة الحكومــة المعلنــة منــذ أربــع ســنوات والراميــة إلــى مزيـ ٍـد مــن توطيــن الخدمــات
الطبيــة مــن أجــل االنفــكاك التدريجــي عــن دولــة االحتــال فــي هــذا المجــال .هــذا إضافــة إلــى عــدم إحــداث
ّأيــة تغييــرات جذريــة فــي توزيــع النفقــات علــى بنــود الموازنــة ،التــي حافــظ فيهــا بنــد الرواتــب واألجــور علــى

مــا يقتــرب مــن نصــف الموازنــة المقـ ّـدرة.

مشتريات وزارة الصحة /لمواجهة وباء فيروس كوفيد( 19 -كورونا)
التمويل

قيمة المنحة /دوالر

اإلحاالت /دوالر

اإلحاالت /شيكل

مجموع اإلحاالت
()$

البنك الدولي

3,500,000

2,495,363

276,140

2,576,581

مؤسسة التعاون

1,400,000

1,249,477

25,200

1,256,889

المنحة القطرية

10,000,000

7,389,576

2,263,140

8,055,205

صندوق وقفة عز

1,000,000

835,632

-

835,632

موازنة الطوارئ -كورونا

حسب االحتياج
الطارئ

6,335,180

10,312,918

9,368,391

18,305,228

12,877,398

22,092,698

اإلجمالي

أن المنــح الــواردة فــي الجــدول أعــاه هــي خــارج بنــود الموازنــة ،وال تظهــر فــي التقاريــر
تجــدر اإلشــارة إلــى ّ

ً
موازنة ضمــن موازنة الطوارئ
أن الحكومــة الفلســطينية فتحــت لــوزارة الصحــة
الشــهرية لــوزارة الماليــة ،علمــاً ّ

التــي أقـ ّـرت بتاريــخ  2020/4/9لمواجهــة كورونــا بســقف يصــل إلــى  137مليــون دوالر ،تشــمل توفيــر األدويــة
والمعـ ّـدات وتجهيــز القطــاع الصحــي لمواجهــة الوبــاء فــي فلســطين ،بمــا فيهــا القــدس ،وقطــاع غــزة.

مخصصــات وزارة الصحــة خــال الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري بشــكل ملحــوظ نتيجــة أزمــة
بشــكل عــام ،تأثــرت
ّ
أن مرحلــة اإلعــداد لمشــروع قانــون
المقاصــة ونقــص مصــادر التمويــل لخزينــة الســلطة الفلســطينية ،علمــاً ّ

الفعليــة لــوزارة الصحــة ،حيــث كان مــن المقــرر
موازنــة العــام  2020كانــت علــى وشــك مالمســة االحتياجــات
ّ
تخصيــص مــا نســبته  %13مــن حجــم الموازنــة لــوزارة الصحــة (مخصصــات الــوزارة فــي الســنوات الســابقة لــم

أن التحديــات الصحيــة والماليــة وظــروف موازنــة الطــوارئ حالــت دون
تتجــاوز حاجــز  %11مــن الموازنــة)ّ ،إل ّ
ذلــك.

المــدورة عليهــا
المتأخــرات الماليــة
ّ
أن وزارة الصحــة تعانــي مــن ارتفــاع حجــم
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ّ
ّ
والمزوديــن وشــراء خدمــات التحويــات الطبيــة لصالــح المستشــفيات الفلســطينية
للمورديــن
(متأخــرات
ّ
ّ
ّ

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2020

83

المتأخــرات قــد بلغــت ذروتهــا خــال العــام  ،2017إذ وصلــت حينهــا إلــى
ّ
غيــر الحكوميــة .)77وكانــت تلــك
 956مليــون شــيكل ،وانخفضــت فــي العــام  2018إلــى  840مليــون شــيكل ،ليبقــى ذلــك الرقــم عائقــاً أمــام

وزارة الصحــة فــي قدرتهــا علــى االســتمرار فــي شــراء خدمــات التحويــات والمســتهلكات الطبيــة واألدويــة،

األمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى مســتوى جــودة الخدمــات ومســتوى جــودة التوريــدات بأنواعهــا الخاصــة
بمستشــفيات ومراكــز وزارة الصحــة.

أن نظــام الرعايــة الصحيــة الفلســطيني الحالــي بمكوناتــه المختلفــة ،وبشــكل أساسـ ّـي
أظهــرت جائحــة كورونــا ّ
ـامل إلزامـ ٍّـي
نظــام التأميــن الصحــي بحاجــة عاجلــة إلــى إحــداث تغييــرات جوهريــة باتجــاه تبنــي نظــام تأميـ ٍـن شـ ٍ

مــن أجــل تحســين نظــام الرعايــة الصحيــة مــن جهــة ،ومواجهــات األزمــات الصحيــة كجائحــة كورونــا فــي
المســتقبل ،ويضمــن اســتمرار عمــل الجهــاز الصحــي بكفــاءة وجــودة عاليــة لتلبيــة الطلبــات المتزايــدة فــي
مثــل هكــذا حــاالت مــن جهــة ثانيــة.
الدين العام
أن البيانــات
علــى الرغــم مــن كــون تخفيــض الديــن العــام مــن أهــداف اســتراتيجية إدارة المــال العــامّ ،إل ّ

الديــن العــام مطلــع
الرقميــة تشــير إلــى ارتفاعــه بشــكل حــاد .فوفقــاً لبيانــات وزارة الماليــة الفلســطينية بلــغ ّ

العــام  2020حوالــي ( )9,662مليــون شــيكل ،فيمــا ارتفــع الديــن العــام فــي نهايــة شــهر كانــون أول 2020
أن الديــن العــام ال
إلــى حوالــي ( )11,736مليــون شــيكل .أي بزيــادة مقدارهــا  2مليــار شــيكل ،مــع العلــم ّ

يشــمل المتأخــرات ســواء للقطــاع الخــاص أم لهيئــة التقاعــد.

النقديــة -أي مــا تــم دفعــه فعليــاً  223 -مليــون شــيكل فقــط ،فــي حيــن بلغــت تلــك
كمــا بلغــت المســاهمات
ّ

المســاهمات علــى أســاس االلتــزام  671مليــون شــيكل ،مــا يعنــي أن  447مليــون شــيكل تبقــى كالتزامــات
علــى الحكومــة خــال هــذا العــام.

مقارنة الدين العام ما بين شهر كانون أول  2019وكانون أول ( -2020مليون شيكل)
الدين العام

كانون أول 2019
9,662

كانون أول 2020

الفرق

الدين المحلي

5451.8

7,475.8

2,024

الدين الخارجي

4210.2

4,260.1

49.9

11,735

2,073

المتأخــرات المترتبــة علــى الحكومــة
ّ
أن حجــم
أشــارت بيانــات وزارة الماليــة لشــهر كانــون أول 78 2020إلــى ّ

المتأخــرات المتراكمــة علــى الحكومــة
ّ
للعــام  2020بلغــت حوالــي  3,659مليــار شــيكل ،وبذلــك ارتفــع حجــم
حتــى نهايــة العــام  2020ليبلــغ حوالــي  6,613مليــار شــيكل.

 77متأخرات شراء الخدمة من المستشفيات داخل الخط األخضر تتم تسويتها من قبل االحتالل باالقتطاع من مستحقات المقاصة.
 78انظر/ي :التقرير الشهري العمليات المالية – اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل لشهر كانون أول /ديسمبر .www//:http 2020
pdf.ar.2020.Dec/2020/monthly/accounts/documents/pmof/ps.pmof
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المتأخــرات تعتبــر جــزءاً مــن الديــن العــام ،فــإن إجمالــي الديــون المترتبــة على الحكومــة بلغت حوالي
ّ
ألن
ونظــراً ّ

 18.4مليــار شــيكل .تظهــر المعطيــات
ضعــف الوضــع المالــي للحكومــة،

ظــل محدوديــة المــوارد
ّ
خاصـــة فــي

الماليــة المتاحــة ،وعــدم التحكــم فــي
كل مــن إيــرادات المقاصــة والمنــح
ٍّ

اللتيــن تشــكالن النصيــب
والمســاعداتْ ،
األكبــر مــن اإليــرادات ،األمــر الــذي

يشــكل عائقــاً أمــام قــدرة الحكومــة

علــى االلتــزام وســداد الديــون ،ســيما
متأخــرات القطــاع الخــاص علــى المــدى
ّ

القريــب.

ً
مهــددا باالنهيــار بســبب تراكــم
صنــدوق هيئــة التقاعــد مــا زال
الديــون علــى الحكومــة
تتمثــل المشــكلة المزمنــة التــي يواجههــا صنــدوق هيئــة التقاعــد
فــي أمريْ ــن :أولهمــا الديــون المتراكمــة علــى الحكومــة بســبب
عــدم انتظــام تحويــل وزارة الماليــة كامــل اشــتراكات الموظفيــن.
وثانيهمــا ،عــدم تحويــل مســاهمات الحكومــة عــن ِّ
كل مشــترك وفقـ ًـا
لنظــام التقاعــد الخــاص بــه إلــى صنــدوق التقاعــد .يضــاف إلــى
ذلــك التخوفــات التــي بــرزت فــي العــام  2020فــي ظــل األزمــة
الماليــة التــي عصفــت بالســلطة الفلســطينية جـ ّـراء ّ
توقــف تحويــل
أمــوال المقاصــة مــن قبــل الجانــب اإلســرائيلي علــى مــدار حوالــي
ســبعة أشــهر واآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة الناجمــة عــن جائحــة
كورونــا ،األمــر الــذي أدّ ى إلــى تســييل بعــض أصــول صنــدوق التقاعد
لتغطيــة بعــض العجــز المالــي لمواجهــة متطلبــات جائحــة كورونــا.

الضريبية
العدالة
ّ
الضريبيــة ،فعلــى ســبيل
يظهــر واقــع النظــام الضريبـ ّـي الفلســطيني وجــود ثغــرات تتنافــى ومفهــوم العدالــة
ّ

الضريبيــة ،وبمبلــغ وصــل فــي
المثــال تشــكّ ل ضريبــة القيمــة المضافــة ((  VATمــا نســبته  % 27مــن اإليــرادات
ّ
المقاصــة،
الضريبيــة المحليــة أو عبــر
إن كان مــن خــال اإليــرادات
العــام  2020حوالــي ( )2.9مليــار شــيكلْ ،79
ّ
ّ

وهــي ضريبــة “عميــاء” تمــس كافــة الفئــات فــي المجتمــع دون تمييــز ،وتبلــغ نســبتها ( )%16مــن قيمــة
المبيعــات ،وهــي مرتبطــة بإســرائيل تبعــاً لبرتوكــول باريــس االقتصــادي ،وتبلــغ نســبة المرونــة فيهــا  %2فقــط

عــن نســبتها داخــل إســرائيل ،رغــم الفــارق الكبيــر فــي مســتوى الدخــل والمعيشــة للمواطــن الفلســطيني
فــي دولــة فلســطين ومســتوى الدخــل والمعيشــة فــي دولــة االحتــال ،وتكمــن إشــكالية ضريبــة القيمــة
أن الفقــراء مجبــرون علــى دفعهــا كونهــا تفــرض علــى الســلع والخدمــات دون تمييــز ،وعلــى
المضافــة فــي ّ

أن العديــد مــن الــدول تعمــل علــى
الســلع األساســية مثــل الطحيــن والســكر والحليــب والزيــت وغيرهــا ،علمــاً ّ

تخفيــض نســبة تلــك الضريبــة علــى الســلع األساســية كنــوع مــن الدعــم الحكومــي غيــر المباشــر للفقــراء
وذوي الدخــل المحــدود ،للمســاهمة فــي العدالــة االجتماعيــة ،األمــر الــذي يتطلــب إعــادة النظــر فــي النظــام
الضريبـ ّـي ،وتطويــره بمــا ينســجم وتحقيــق معاييــر العدالــة االجتماعيــة.
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الضريبية ومصادرها في العام  2020بالمليون شيكل
طبيعة اإليرادات
ّ

80

الضريبة

ضريبة الدخل

إيراد محلي

عبر المقاصة

المجموع

1,051.9

1,837.7

2,889.9

%27

4.9

%0

643.3

ضريبة القيمة المضافة
الجمارك

76.2

517

مكوس المشروبات

4.9

ضريبة األمالك

14.9

مكوس السجائر

3,827.9

291.5

ضريبة المحروقات
ضريبة الشراء
المجموع

الخارجية
المنح والمساعدات
ّ

4,344.9

% 6.8
% 41

291.5

% 2.7

2,363.7

2,363.7

% 22.4

8,090.8

10,558.4

% 100

-14.7

2,523.5

719.5

النسبة

14.9

-14.7

%1
--

81

أن التمويــل الخارجـ ّـي الفعلـ ّـي للموازنــة العامــة فــي تناقــص ،إذ أصبــح يشــكل ثلــث مــا كان عليــه قبــل
يالحــظ ّ
ِّ
عشــر ســنوات ،فيمــا تُ مثـ ُـل المنــح والمســاعدات الخارجيــة للخزينــة العامــة “أي للنفقــات الجاريــة” المكـ ّـون

أوال ،وفــي
األكبــر مــن التمويــل الخارجــي المتحقــق فعليــاً  ،حيــث أصبــح التمويــل الخارجــي التطويــري محــدوداً ً
ـتمر ثانيــاً .
تناقـ ٍـص مسـ ٍ

بشقيه (تمويل خزينة  +تمويل تطويري)
ّ
الخارجي المتحقق فعلياً
بيانات مقارنة للتمويل
ّ
على مدار السنوات  -2019-2010بالمليون شيكل
السنة

الخارجي /مليون شيكل
الدعم
ّ

تمويل خزينة فعلي

تمويل تطويري فعلي

2,915.2

604.7

2010

4,276.1

2012

2,985.5

2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2019

82

المجموع

4,531.6
3,676.1
2,757.4
2,317.5
1,965.5
1,841.0
1,776.4

29,042.3

486.8
601.1
383.5
726.2
347.4
588.0
631.7
571.0
-30.9

4,909.5

الخارجي الفعلي
مجموع الدعم
ّ
4,762.8
3,519.9
3,586.6
4,915.1
4,402.3
3,104.8
2,905.5
2,597.2
2,412.0
1,745.5

33,951.7

 80المصدر السابق.
 81انظر/ي :الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ،واقع المنح والمساعدات الخارجية للموازنة العام ،2010-2019
https://www.aman-palestine.org/networks/9030.html
 82فــي العــام  ،2019وبســبب قطــع المســاعدات األمريكيــة ،تــم إرجــاع مبلــغ ( )448مليــون شــيكل إلــى القنصليــة األمريكيــة ،وذلــك مــن أجــل
إغــاق حســاب المنحــة ،وبالتالــي فــإن المجمــوع الجبــري للتمويــل التطويــري كان بالســالب .انظــر/ي :تقريــر اإلنفــاق الفعلــي التراكمــي لشــهر
كانــون أول  ،2019الصــادر عــن وزارة الماليــة بتاريــخ.28/1/2020 :
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بيانات مقارنة للتمويل الخارجي المتحقق فعليا بشقيه (تمويل خزينة  +تمويل تطويري)
على مدار السنوات  -2019-2010بالمليون شيكل

الخارجــي والمنــح والمســاعدات ،واألزمــات الماليــة البنيويــة ،يجــب علــى الحكومــة
فــي ظــل تراجــع الدعــم
ّ

الفلســطينية االلتــزام بالحوكمــة الرشــيدة فــي إدارة
المــال العــام مــن أجــل ترشــيد النفقــات ،وأن تنــأى
بالخدمــات االجتماعيــة عــن ّأيــة مخاطــر تمويليــة ،وعــدم

ارتهانهــا بالتمويــل الخارجــي ،عــن طريــق توطيــن المشــاريع
التطويريــة الخاصــة بالقطــاع االجتماعــي مــن خــال توفيــر

مصــادر تمويــل محليــة ســواء مــن خــال الخزينــة العامــة ،أو

مــن خــال برامــج المســؤولية االجتماعيــة للقطــاع الخــاص.
اعتمــاد منهجيــة تخطيــط
ــب مــن وزارة الماليــة
ُ
كمــا ُيتَ َطلّ ُ

مرنــة للموازنــة العامــة ،تراعــي المخاطــر المنتظمــة وغيــر
المنتظمــة التــي تحيــط بالواقــع الفلســطيني ،وتجســر
الفجــوة بيــن الموازنــات المقـ ّـدرة واإلنفــاق الفعلــي ،خاصــة

للنفقــات التطويريــة الممولــة خارجيــاً  ،نظــراً لألثــر الكبيــر
لذلــك علــى عــدم تنفيــذ المشــاريع والبرامــج ذات العالقــة

الخارجــي بشــكل
يؤ ّثــر تراجــع الدعــم
ّ
مباشــر علــى تطبيــق الخطــط والبرامــج
الحكوميــة الخاصــة بالقطــاع االجتماعــي،
ومــدى وفــاء الحكومــة بالتزاماتهــا تجــاه
أن تراجــع الدعــم
القطــاع االجتماعــي ،حيــث ّ
ـي واألزمــة الماليــة التــي تعانــي منهــا
الخارجـ ّ
يقوضــان جهــود
الحكومــة الفلســطينية،
ّ
الحكومــة ووزارة التنميــة االجتماعيــة ،فــي
االنتقــال مــن المنحــى اإلغاثــي للــوزارة إلــى
المنحــى التنمــوي ،ويعمقــان توجــه المنحــى
اإلغاثــي ،كونــه ضــرورة فــي ظــل األزمــات
الماليــة وارتفــاع معــدالت الفقــر.

بالخدمــات االجتماعيــة.
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العالقة المالية مع الجانب اإلسرائيلي

83

تشــكّ ل الــواردات اإلســرائيلية (الســلع اإلســرائيلية أو الســلع المعــاد تصديرهــا) نحــو  % 55مــن إجمالــي
الــواردات إلــى فلســطين ( % 50منهــا تتكــون مــن  5ســلع اســتراتيجية وهــي الوقــود والكهربــاء والميــاه

تتكبدهــا الخزينــة العامــة.
التســرب المالــي والخســائر التــي
واإلســمنت واألعــاف) األمــر الــذي يزيــد مــن
ّ
ّ
يوضــح الشــكل التالــي حجــم الــواردات الفلســطينية مــن الجانــب اإلســرائيلي والــواردات المباشــرة عبــر المعابــر
التــي تســيطر عليهــا إســرائيل.

الواردات الفلسطينية ،العام 2019
الواردات المرصودة
 5.8مليار دوالر

من اسرائيل
 3.2مليار دوالر
سلع اسرائيلية المنشأ
 2.500مليون دوالر

يتم استرداد
ضريبة القيمة
المضافة
290مليون دوالر

ضرائب على
المحروقات
740مليون دوالر

من اسرائيل
 3.2مليار دوالر

سلع معاد تصديرها
(باستثناء المحروقات)
 700مليون دوالر

يتم استرداد
ضريبة القيمة
المضافة
100مليون دوالر

خسارة باقي
أنواع الرسوم
والضرائب
30مليون دوالر

يتم استرداد جميع
أنواع الرسوم
والضرائب
1,330مليون دوالر

التســرب المالــي فــي العالقــة مــع الجانــب
تشــكل القنــوات والعوامــل المؤديــة لظهــور ظاهــرة
ّ

اإلســرائيلي مصــدراً رئيســياً لعجــز الخزينــة العامــة ،وال تملــك الســلطة الفلســطينية حتــى اآلن اإلمكانيــات

للســيطرة علــى هــذه الظاهــرة وردعهــا ســواء فــي العالقــة التجاريــة أو العالقــة بســوق العمــل اإلســرائيلي.
جذريــة لوقــف
إن تعنّ ــت إســرائيل ورفضهــا المطالبــات الفلســطينية المتكــررة والمتقطعــة إليجــاد حلــول
ّ
ّ
التســرب ،وخصوصــاً فــي
والتســرب المالــي ،يشــير إلــى اســتفادة الجانــب اإلســرائيلي مــن قنــوات
النزيــف
ّ
ّ

مجــال التحويــات الطبيــة والمبالغــة والتالعــب فــي فواتيــر العــاج فــي المشــافي اإلســرائيلية .كمــا تســتفيد
ـتقات النفطيــة واقتطــاع عمولــة إداريــة غيــر مســتحقة
إســرائيل مــن اســتمرار التسـ ّـرب فــي مجــال توريــد المشـ ّ

علــى توريــد تلــك المشــتقات .وفــي ذات الســياق تضــع الســلطات اإلســرائيلية العراقيــل والقيــود فــي وجــه
المحــاوالت الفلســطينية لالســتيراد المباشــر لســلع اســتراتيجية كاإلســمنت واألعــاف الســتمرار اســتفادة
المنتجيــن والمســتوردين اإلســرائيليين فــي هــذا الجانــب.

 83انظر/ي :الفريق األهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ،واقع المنح والمساعدات الخارجية للموازنة العام ،2019-2010
https://www.aman-palestine.org/networks/9030.htm
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التسرب المختلفة
التسرب المالي السنوي الناجم عن قنوات
ملخص
ّ
ّ

(مليون دوالر أمريكي)

التسرب
قناة
ّ

االستيراد غير المباشر
العمولة اإلدارية
آلية المقاصة
الضرائب والرسوم على
المحروقات
ضريبة المغادرة
ضرائب العمال
الفلسطينيين في إسرائيل

اآللية

المبالغ المتسربة سنوياً

تسرب ضريبة الجمارك والشراء والمكوس والرسوم
ّ
تسـ ّـرب نتيجــة الفــرق بيــن العمولــة اإلداريــة المبالــغ
بهــا ( )% 3والعمولــة اإلداريــة العادلــة ()% 0.6
التهرب والتهريب الجمركي
تسرب نتيجة
ّ
ّ
بســبب فــرض إســرائيل عمولــة إداريــة علــى مشــتريات
المحروقات
عــدم تقاســم إســرائيل مــع الفلســطينيين عوائــد رفــع
ضريبــة المغادرة
عــدم تحويــل ضريبــة الدخــل المتأتيــة مــن العمــال
الفلســطينيين فــي إســرائيل بــدون تصريــح

30

كل العمــال فــي
عــدم تحويــل ضريبــة المعادلــة علــى ّ
إســرائيل والمســتوطنات( :بتصريــح أو بــدون)

عــدم تحويــل ضرائــب الدخــل والقيمــة المضافــة
األعمال التجارية اإلسرائيلية
واألمــاك وغيرهــا عــن اإلســرائيليين فــي المناطــق
في األراضي الفلسطينية
“ج”
المجموع

40
152
22
22
23
166
34
20
 509مليون دوالر

علــى الرغــم مــن التطــورات علــى منظومــة التشــريعات المطبقــة فــي المناطــق الفلســطينيةّ ،إل أنّ هــا مــا زالــت
ـرة فــي معالجــة أســباب التسـ ّـرب المالــي ،وهــي مقيــدة إلــى حــد بعيــد فــي التعامــل مــع تبعــات هــذه
قاصـ ً

الظاهــرة .إذ يكتنــف العديــد منهــا بعــض الغمــوض والتعقيــد ،وهــي غيــر قــادرة علــى االســتجابة للمتغيــرات
أن العقوبــات التــي
ـتجدات الطارئــة فــي مجــال أســاليب التهـ ّـرب الضريبــي والتهريــب الجمركــي .كمــا ّ
والمسـ ّ

بحــق المخالفيــن تبــدو غيــر رادعــة ،وال تتناســب مــع االحتياجــات والمتطلبــات
ّ
اشــتملتها تلــك القوانيــن
التنمويــة الحديثــة .ومــن جهــة أخــرى ،فــإن بيئــة العمــل فــي المؤسســات واألجهــزة الرقابيــة واألمنيــة

الفعاليــة فــي محاربــة التسـ ّـرب المالــي فــي
المكلّ فــة بتطبيــق القانــون ،تبــدو غيــر مالئمــة ومحــدودة
ّ
اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية واللوجســتية التــي تعتبــر متطلبــات وشــروطاً مهمــة وأساســية
ظـ ّـل ضعــف
ّ

فــي مجابهــة ظاهــرة التسـ ّـرب المالــي والقنــوات واألنشــطة المؤديــة الســتمرار هــذه الظاهــرة وتفاقمهــا.

إن التفكيــك التدريجــي لقنــوات التشــابك مــع الجانــب اإلســرائيلي يســتدعي بالضــرورة مراجعــة السياســات
والتوجهــات الفلســطينية التقليديــة الداعمــة أساســاً لالرتبــاط باالقتصــاد اإلســرائيلي والتحـ ّـول إلــى االســتيراد

المباشــر ،وتعزيــز القــدرة الذاتيــة لالقتصــاد الفلســطيني إليجــاد بدائــل محليــة عــن الــواردات مــن إســرائيل.

يمكــن القــول إن البيئــة القانونيــة الناظمــة ألنشــطة التجــارة الداخليــة والخارجيــة بوضعهــا الحالــي بحاجــة
التســرب المالــي ،واالســتجابة للتحديــات والمعطيــات
إلــى مراجعــة ،لمســاندة جهــود مكافحــة ظاهــرة
ّ
ـي والتهريــب).
ـ
الضريب
ب
ـر
ـ
(الته
ـة
ـ
القانوني
ـر
ـ
غي
ـة
ـ
التجاري
ـطة
المعاصــرة ،وتشــديد العقوبــة الرادعــة إزاء األنشـ
ّ
ّ
مطلــوب تعزيــز وتفعيــل دور المؤسســات واألجهــزة الرقابيــة واألمنيــة المكلفــة
وفــي ســياق متصــل،
ٌ
التســرب المالــي فــي العالقــة
بتطبيــق القانــون لمكافحــة األنشــطة التجاريــة غيــر القانونيــة وقنــوات
ّ
االقتصاديــة مــع الجانــب اإلســرائيلي.
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رابعاً  :قضايا تحت الضوء
جهوزية الحكومة في إدارة مخاطر الكوارث واألزمات
(((1
ّ
أعلــن الرئيــس محمــود عبــاس حالــة الطــوارئ فــي
جميــع األراضــي الفلســطينية فــي الخامــس مــن
شــهر آذار /مــارس  2020لمواجهــة خطــر فيــروس

كورونــا ومنــع تفشــيه ،84وفـ ّـوض رئيــس الحكومــة

بالصالحيــات واالختصاصــات الالزمــة لتحقيــق
ً
كافــة.
غايــات هــذا اإلعــان
أظهرت جائحة كورونا

اتّ خــذت الحكومــة العديــد مــن اإلجــراءات

االســتثنائية منهــا فــرض الحجــر علــى األشــخاص

مؤسسات
ِ
ضعف
ِ
مكامن
َ

فــي أماكــن محــددة ،وعــزل المناطــق وبخاصــة

مخاطر الكوارث واألزمات
ِ

وتقييــد حركــة المواطنيــن فــي المناطــق خــارج أماكــن ســكنهم وتقييــد ســاعات الحركــة ،وهــي تقييــدات

إدارة
ِ
الدولة في
ِ
وأجهزة
ِ
الناجمة عن عدم إعداد
الوطنية
المنظومة
ّ

المتعلّ قة بقانون المخاطر
الوطنية
والسياسة
ّ

التشاركية المعتمدة والبنية
ّ
الخاصة بذلك.
المؤسساتية
ّ
ّ

بيــن المحافظــات ومنــع انتقــال المواطنيــن بينهــا

علــى بعــض الحريــات والحقــوق األساســية التــي ينــص عليهــا القانــون األساســي ،وذلــك لضمــان التباعــد
االجتماعــي ومنــع تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا.

قللــت اإلجــراءات مــن انتشــار الوبــاء “الجائحــة” ومــن عــدد المصابيــن علــى الرغــم مــن الثغــرات المتعــددة

التــي واجهتهــا ،كعــدم الســيطرة األمنيــة علــى كامــل المناطــق الفلســطينية مــن جهــة ،واســتمرار العمالــة
الفلســطينية فــي إســرائيل باالنتقــال بيــن المناطــق
المحتلــة وإســرائيل التــي شــكلت “الخاصــرة الرخــوة” فــي

جــدار هــذه اإلجــراءات مــن جهــة ثانيــة .فــي المقابــل ،كانــت
لهــذه اإلجــراءات تأثيــرات سياســية واقتصاديــة عميقــة

علــى النظــام السياســي وحيــاة المواطنيــن.

لكــن لــم يتــم تفعيــل رســمي للمنظومــة المعتمــدة إلدارة

ومواجهــة الكــوارث فــي فلســطين ،ولــم تقــم الحكومــة

بتحديــد اختصاصــات ودور كل جهــة فــي إدارة الكارثــة،
فيمــا تعــددت األجســام والجهــات ذات الصلــة باالســتجابة
لحالــة الطــوارئ التــي ُأعلنــت لمواجهــة فايــروس كورونــا،
ومــن ضمنهــا الجهــات التــي تولــت عمليــة جمــع وتوزيــع

المســاعدات اإلنســانية للمحتاجيــن والمتضرريــن ،خاصــة
فــي الحالــة الطارئــة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا مــن حيــث

مرجعيــة األطــراف التــي تولــت عمليــة إدارة المســاعدات

والتشــريعات والتنظيــم المؤسســي إلدارة ملــف
المســاعدات اإلنســانية.

أعــرب االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة
"أمــان" عــن تفهمــه لدوافــع إعــان حالــة
ً
وفقــا للبــاب الســابع مــن القانــون
الطــوارئ
ً
األساســي واعتبــره قـ ً
رحــب
ـرارا دسـ
ـتوريا ،كمــا ّ
بســرعة مبــادرة الحكومــة فــي إصــدار القــرارات
التنفيذيــة الالحقــة والمنســجمة إلــى حـ ٍّ
ـر
ـد كبيـ ٍ
مــع تحقيــق الهــدف المحــدّ د فــي إعــان حالــة
الطــوارئ وهــو حمايــة صحــة المواطنيــن ومنــع
انتشــار الفايــروس.
إن اســتمرار إصــدار مراســيم لتمديــد حالــة
الطــوارئ يخالــف أحــكام القانــون األساســي
ويظهــر حالــة الخلــل الناجــم عــن عــدم إجــراء
انتخابــات تشــريعية ووجــود مجلــس تشــريعي
يمثــل المواطنيــن مــن جهــة ،ويســائل األطــراف
الرســمية مــن جهــة ثانيــة.

 84المرسوم رقم  2لسنة  2020بشأن إعالن حالة الطوارئ
_https//:maqam.najah.edu/media/uploads/2020/04/legislations%/D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%
D8%B1%D9%82%D9%85%_1__D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2020%_D9%85.pdf

90

واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2020

تــم تشــكيل هيــكل إلدارة األزمــة مؤلــف مــن ثالثــة مســتويات رئيســة متصلــة التخــاذ القــرارات علــى

المســتوى الوطنــي والمحلــي فــي المحافظــات ،مدعومــة بهيــاكل مؤسســية تنســيقية وإعالميــة وأمنيــة،
ـا
تجعــل مــن قضيــة الوبــاء شــأناً وطنيــاً يشــارك الجميــع فــي مواجهتــه ،وهــي :المســتوى السياســي ممثـ ً
بالرئيــس ورئيــس الــوزراء والقيــادة السياســية ،وهــم مــن يقــع علــى عاتقهــم اتخــاذ القــرارات الجوهريــة مثــل

ـدد مــن القيــادات
إعــان حالــة الطــوارئ ،ولجنــة الطــوارئ الوطنيــة برئاســة رئيــس الــوزراء ،المؤلفــة مــن عـ ٍ

ـدد مــن الــوزراء ذوي االختصــاص ،حيــث يتعــزز عمــل هــذه اللجنــة بواســطة لجنــة المحافظيــن
السياســية وعـ ٍ
واللجنــة األمنيــة .أمــا المســتوى التنفيــذي فهــو مؤلــف مــن عــدة أطــراف منهــا األجهــزة الحكوميــة المدنيــة
واألمنيــة ،وجهــات االختصــاص القــادرة علــى تنفيــذ خطــة الحكومــة لمواجهــة األزمــة مثــل وزارة الصحــة

واالقتصــاد والزراعــة والعمــل والتنميــة االجتماعيــة والمواصــات واالتصــاالت ،وشــمل هيــكل إدارة

األزمــة لجــان طــوارئ المحافظــات بقيــادة المحافــظ فــي كل محافظــة ،وعضويــة مديــري مديريــات وزارات
االختصــاص فــي المحافظــات إضافــة إلــى رؤســاء الدوائــر األمنيــة فــي المحافظــات.

لجــان محليــة أطلــق عليهــا اســم لجــان الطــوارئ المحليــة فــي المــدن والبلــدات والقــرى
وقــد تشــكلت
ٌ

ـان محليــة تشــكلت بمبــادرات اجتماعيــة ،أو بقــرارات تنظيميــة
والمخيمــات فــي الضفــة الغربيــة ،وهــي لجـ ٌ

دور
منســوبة بشــكل رئيســي إلــى حركــة فتــح فــي كل منطقــة .وكان للهيئــات المحليــة فــي بعــض المناطــق ٌ
ّ
وتمثــل الهــدف الرئيســي مــن تشــكيل هــذه اللجــان فــي
رئيسـ ٌـي فــي إنشــاء لجــان الطــوارئ وتنظيــم عملهــا،

مســاعدة األجهــزة الرســمية فــي تطبيــق اإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة التــي قررتهــا الحكومــة الفلســطينية
لمواجهــة انتشــار الفايــروس ،والتعامــل مــع اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة لهــذه التدابيــر.

إن دعــم ائتــاف أمــان لمبــادرة الحكومــة فــي
ّ
تبنيهــا لسياســة المكاشــفة ونشــر المعلومــات
العامــة وإتاحــة المجــال لحريــة التعبيــر يأتــي فــي

إطــار اعتبارهــا مدخــا أساســيا الســتعادة الثقــة

بيــن المواطــن وحكومتــه .كمــا تأتــي مراجعــة
اإلجــراءات والتدابيــر المتخــذة إلدارة الشــأن العــام
ومــدى التــزام جميــع األطــراف بالسياســة العامــة

وســيادة القانــون فــي إطــار الرقابــة المجتمعيــة،
وذلــك باالســتناد علــى األســس التــي حددتهــا

قــرارات رئيــس الــوزراء وبشــكل خــاص القــرار “رقــم 4

أن اإلجــراءات والتدابيــر
طــوارئ” الــذي ينــص علــى ّ
ســترتبط بحــدود تحقيــق الهــدف فقــط الــذي هــو

حمايــة صحــة المواطنيــن ومنــع انتشــار الفيــروس،

وااللتــزام بأحــكام البــاب الثانــي مــن القانــون
األساســي المتعلــق بعــدم المــس بالحقــوق
والحريــات العامــة ،وتحذيــر جميــع المســؤولين مــن

ـتخدام لحالــة الطــوارئ لمصالــح
ـتغالل أو اسـ
أي اسـ
ٍ
ّ
ٍ

دة
مترد ٌ
الحكومة الفلسطينية
ّ
المؤسسات
في إعادة هيكلة
ّ
الوزارية لوجود
الحكومية غير
ّ
ّ
رافضة لترشيق
ٍ
نفوذ
ٍ
مراكز
ِ
القطاع العام وترشيد

العامة دفاعاً عن
النفقات
ّ
المتنفذين.
ّ
مصالح

ـام دائـ ٍـم وشــامل ٍ إلدارة
طالــب ائتــاف أمــان بإقــرار نظـ ٍ
ومواجهــة الكــوارث فــي فلســطين ،يضمــن اســتجابته
لــكل مراحــل إدارة الكــوارث ومعالجتهــا ،ويوضــح
الخطــط واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لمواجهــة
الحــاالت الطارئــة والكــوارث ،وتحديــد واجبــات ِّ
كل
جهــة ومســؤولياتها ومتابعــة تنفيذهــا ،خصوصـ ًـا فيمــا
يتعلــق بجمــع وتوزيــع المســاعدات ،بحيــث تتولــى
وزارة التنميــة االجتماعيــة إدارة الملــف بالشــراكة
مــع الجهــات ذات االختصــاص (المحافظــات ،الهيئــات
المحليــة ،لجــان الطــوارئ وغيرهــا) ،باإلضافــة إلــى
تطويــر الشــراكة مــع القطــاع األهلــي والقطــاع الخــاص
والجهــات المحليــة ،لضمــان أفضــل الســبل لحمايــة
وتســيير آمــن ٍ لشــؤون البــاد فــي ظــل
المواطنيــن،
ٍ
الظــروف االســتثنائية.
انظــر/ي :الموقــع اإللكترونــي لالئتــاف مــن أجــل النزاهــة
و ا لمســا ء لة " أ ما ن " .

غيــر مشــروعة وتشــديد العقوبــة فــي حــال تــم

ذلــك مــن قبــل موظــف عــام بمــا يشــمل الحبــس
والغرامــة والفصــل مــن العمــل.
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حوكمة إدارة المساعدات اإلنسانية في الضفة الغربية

توفر قاعدة البيانات
عدم ّ
بالعمال غير
الخاصة
ّ
ّ

المنظمين لدى وزارة
ّ

العمل ،وعدم اعتماد

سياسة مشاركة المجتمع
المحلي في تحديد
ّ

األشخاص األكثر احتياجاً
منهم للمساعدة في

توزيع المساعدات ،أتاح

المجال للتحايل والمحاباة

والواسطة واثّ ر في سلوك
وثقة المواطنين باألداء
العام.

فــي ظــل عــدم تفعيــل رســمي لمنظومــة معتمــدة إلدارة ومواجهــة الكــوارث فــي فلســطين ،وعــدم تحديــد
اختصاصــات ودور ِّ
كل جهــة فــي إدارة الكارثــة ،تعــددت األجســام والجهــات ذات الصلــة باالســتجابة لمواجهــة
جائحــة فيــروس كورونــا ومــا ترتــب عليهــا ،ومــن ضمنهــا الجهــات المعتمــدة لجمــع وتوزيــع المســاعدات
خاصــة فــي الحالــة الطارئــة التــي
اإلنســانية للمحتاجيــن والمتضرريــن بســبب الجائحــة فــي فلســطين،
ّ
فرضتهــا جائحــة كورونــا ،مــن حيــث مرجعيــة األطــراف التــي يجــب أن تتولــى عمليــة إدارة المســاعدات
"التنظيــم المؤسســي إلدارة ملــف المســاعدات اإلنســانية".
بالرغــم مــن تأكيــد الجهــات المختلفــة فــي لجــان الطــوارئ أ ّنهــا قامــت بوضــع معاييــر مكتوبــة للمســاعدات
الماليــة واإلداريّ ــة
التــي ُقدّ َمــت فــي فتــرة الجائحــةّ ،إل أ ّنهــا غيــر منشــورة .حيــث أشــار ديــوان الرقابــة
ّ
أن مالحظتــه علــى معاييــر صــرف المســاعدات العينيــة والنقديــة فــي معظــم اللجــان المركزيــة والفرعيــة
ّ
هــي عــدم ربــط المعاييــر المســتند إليهــا فــي صــرف المســاعدات بحالــة الطــوارئ ،واألخــذ بمعاييــر ال تنطبــق
وأن أســباب الصــرف لــم ترتبــط بالوبــاء أو تنشــأ عنــه ،إضافــة إلــى غيــاب توفــر
بطبيعتهــا علــى حالــة الطــوارئّ ،
أن بعــض المعاييــر التــي اعتمدتهــا
معاييــر موثوقــة لتوزيــع المســاعدات النقديــة مــن قبــل بعــض اللجــان ،كمــا ّ
أن بعــض اللجــان الفرعيــة كانــت المعاييــر فيهــا غيــر
بعــض اللجــان لــم تحقــق العدالــة فــي التوزيــع ،فــي حيــن ّ
مو ّثقــة.
وقــد غابــت عمليــة التوثيــق الســتالم المســاعدات ســواء النقديــة أو العينيــة أو تقديــم ســندات قبــض
للمتبرعيــن توضــح المبالــغ التــي تــم التبــرع بهــا ،واكتفــت بتســجيل التبرعــات المســتلمة علــى كشــوف ،كمــا
أن غالبيــة المحافظــات التــي جــرى عليهــا التدقيــق لــم تقــم بفتــح
أكّــد ديــوان الرقابــة
الماليــة واإلداريّ ــة ّ
ّ
حســاب بنكــي خــاص بالمســاعدات النقديــة.
انظــر/ي :االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة "أمــان" ،حوكمــة إدارة المســاعدات اإلنســانية فــي الضفــة الغربيــة "حالــة أزمــة
فيــروس كورونــا".

إدارة المساعدات اإلنسانية في قطاع غزة خالل جائحة كورونا
علــى الرغــم مــن الجهــود لضمــان تقديــم المســاعدات اإلنســانية بــدون خضــوع عمليــة االختيــار للتأثيــر
أن عمليــة تقديــم المســاعدات النقديــة
ـاء علــى االنتمــاء لحــزب سياســي معيــنّ ،إل ّ
السياســي أو للمحابــاة بنـ ً
والعينيــة خضعــت لهــذا النــوع مــن التأثيــر ،مثــل وجــود حصــص للتنظيمــات السياســية ،أو ترشــيح األســماء
عبــر أحــزاب سياســية دون إلزامهــا بضوابــط تضمــن عــدم االنحيــاز والمســاواة .كمــا لــم يتــم إنشــاء أو تفعيــل
آليــة ملزمــة لإلعــان والنشــر ،وإعــام العامــة بإجــراءات العمــل وتنفيــذه ونتائجــه ،وتســهيل بنــاء قاعــدة
بيانــات صحيحــة وموحــدة ،وأرشــفتها ،تســاعد األطــراف جميعهــا الحقـ ًـا فــي التخطيــط والتدخــات الســريعة.
كشــفت جائحــة كورونــا غيــاب قاعــدة بيانــات دقيقــة ومعتمــدة تســاعد متخــذي القرار على ســرعة االســتجابة
ودقتهــا واســتخدام أمثــل المــوارد فــي قطــاع غــزة .فيمــا لــم يتــم إدراج النزاهــة ومكافحــة الفســاد كجــزء
أساســي فــي الخطــط التــي أقــرت مــن قبــل لجنــة المتابعــة الحكوميــة فــي قطــاع غــزة ،دون أن يكــون هنــاك
جــزء مخصــص فــي الخطــة لتعزيــز العمــل بموجــب دليــل توزيــع المســاعدات اإلنســانية فــي حــاالت الطــوارئ،
الــذي يتضمــن مجموعــة معاييــر ســلوك للعامليــن والمســتفيدين .كمــا أظهــرت ضعــف إشــراك أصحــاب
المصلحــة ،كالمواطنيــن والخبــراء ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،فــي عمليــة التخطيــط وإعــداد الخطــط
المتعلقــة بــإدارة وتوزيــع المســاعدات اإلنســانية.
انظــر/ي :االئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة "أمــان" ،حوكمــة إدارة المســاعدات اإلنســانية فــي قطــاع غــزة خــال جائحــة
كورونــا
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الوزارية
الحكومية غير
( )2إعادة هيكلة المؤسسات
ّ
ّ

85

ـمية منــذ إنشــاء
تــم إنشــاء عشــرات المؤسســات والهيئــات العامــة غيــر
الوزاريــة ،إلــى جانــب الــوزارات الرسـ ّ
ّ

تشــريعات خاصــة بهــا تتضمــن الهــدف مــن إنشــائها
الســلطة الفلســطينية عــام  ،1994حيــث ُو ِض َعــت
ٌ
أن
ومهامهــا وصالحياتهــا ،ومركزهــا المالــي واإلداري ،وتبعيتهــا وآليــات اإلشــراف والرقابــة عليهــا .غيــر ّ
بعــض هــذه المؤسســات نشــأت فقــط بموجــب مرســوم أو قــرار رئاســي بإنشــائها وامتيــازات مــن يتولــى
قيادتهــا.

ً
حالــة مــن
خلــق عــدم تحديــد الهــدف مــن إنشــاء تلــك المؤسســات ومهامهــا واختصاصاتهــا وتبعيتهــا
التضــارب والتداخــل فــي الصالحيــات والمهــام مــع مؤسســات أخــرى قائمــة؛ فعــدم وضــوح تبعيتهــا أضعــف

مجــال مســاءلتها والرقابــة عليهــا .أمــا فــي مجــال إدارتهــا الماليــة ،فقــد نشــأت تحديــات كبيــرة بســبب عــدم
وضــوح مفهــوم اســتقاللها المالــي ،الــذي اســتُ ِغ ّل أحيانــاً للحصــول علــى امتيــازات ورواتــب ال تتناســب مــع
معــدالت األجــور والرواتــب فــي المؤسســات الوزاريــة ،األمــر الــذي دفــع عــدداً كبيــراً للتنافــس علــى هــذه

المواقــع ،فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه الوضــع الفلســطيني مــن أزمــة ماليــة واقتصاديــة حــادة بســبب
االحتــال اإلســرائيلي ،الــذي يقــوم بقرصنــة األمــوال الفلســطينية ،والتحكــم والســيطرة علــى المــوارد
الفلســطينية واســتغاللها لصالحــه.

أوعــز رئيــس الــوزراء فــي الجلســة الرابعــة والثمانيــن للحكومــة المنعقــدة فــي  23تشــرين ثانــي /نوفمبــر
 ،2020فــي إطــار مســاعيها لتوفيــر النفقــات ومنــع التضــارب بيــن عمــل المؤسســات “بدراســة الوضــع

وزاريــة بعضهــا ســيتم إلغــاؤه أو ضمــه إلــى الــوزارات أو دمجــه
حكوميــة غيــر
القانونــي لـــ  63مؤسســة
ّ
ّ

مــع مؤسســات ووزارات مختلفــة” كمــا جــاء فــي البيــان الصحفــي ،86أمــا القــرار الصــادر عــن ذات الجلســة

الوزاريــة إلــى أعضــاء
الحكوميــة غيــر
بهــذا الخصــوص فأشــار إلــى إحالــة مقترحــات لجنــة حوكمــة المؤسســات
ّ
ّ
أن مجلــس الــوزراء
مجلــس الــوزراء لدراســتها .87وكان رئيــس الــوزراء قــد أعلــن علــى صفحتــه علــى فيــس بــوك ّ

الوزاريــة” فــي جلســة مجلــس الــوزراء رقــم 61
الحكوميــة غيــر
قــرر “تشــكيل لجنــة لحوكمــة المؤسســات
ّ
ّ
أن إعــادة هيكلــة المؤسســات
المنعقــدة بتاريــخ  15حزيــران /يونيــو .88 2020وعلــى الرغــم مــن ِّ
كل ذلــكّ ،إل ّ

الوزاريــة تقتضــي وجــود عمليــة واضحــة ومحــددة آلليــة عمــل ّأيــة لجنــة أو جهــة تضــع أســس
الحكوميــة غيــر
ّ
ّ
عمــل اللجنــة وكيفيــة القيــام بهــذه المهمــة.

ـود  85مؤسسـ ًـة فــي دولــة فلســطين ،ووفقــاً
الحكوميــة غيــر
ـدد المؤسســات
ُيظهـ ُـر حصـ ُـر عـ ِ
الوزاريــة وجـ َ
ّ
ّ
لطبيعــة قــرار اإلنشــاء فــإن  18مؤسســة ُأنشــئت بقانــون و 24أخــرى ُأنشــئت بقــرار بقانــون ،و 26مؤسســة
ُأنشــئت بموجــب مرســوم رئاســي ،و 9مؤسســات بموجــب قــرار رئاســي ،و 8مؤسســات ُأنشــئت بموجــب

قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء .ووفقــاً لمرجعيــة هــذه المؤسســات فــإن  38مؤسســة تتبــع الرئيــس (رئيــس

الســلطة /رئيــس الدولــة) ،و 6تتبــع رئيــس منظمــة التحريــر ،و 2تتبعــان منظمــة التحريــر ،فيمــا تتبــع 33

واإلداريــة
الماليــة
مؤسســة مجلــس الــوزراء ،و 4تتبــع للوزيــر وفقــا لتخصصهــا ،بينمــا يكــون ديــوان الرقابــة
ّ
ّ
ـؤوال أمــام الرئيــس والمجلــس التشــريعي.
مسـ ً

الوزارية.
 85االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) .2020 .واقع المؤسسات العامة غير
ّ
https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/13192.html
 86انظــر/ي :البيــان الصحفــي لجلســة مجلــس الــوزراء رقــم http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/meeting/de� .84
tails/51627
 87انظــر/ي :قــرارات جلســة مجلــس الــوزراء رقــم http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/Decree/Details/e8b242f5- 84
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الوزاريــة ،فإنهــا تختلــف مــن
الحكوميــة غيــر
ـتقاللية المؤسســات
وأمــا فيمــا يتعلّ ــق بالطبيعــة القانونيــة السـ
ّ
ّ
ّ

أن  33مؤسســة تتمتع بالشــخصية االعتبارية واالســتقالل
مؤسســة إلى أخرى ،حيث ينص قرار اإلنشــاء على ّ

المالــي واإلداري ،و 23مؤسســة تتمتــع بشــخصية اعتباريــة ،وواحــدة تتمتــع باســتقالل مالــي وإداري ،و2

تتمتعــان باســتقالل مالــي ،و 8مؤسســات تتمتــع بشــخصية اعتباريــة واســتقالل مالــي ،و 6مؤسســات تتمتــع
بشــخصية اعتباريــة وذمــة ماليــة ،بينمــا لــم يحــدد قــرار اإلنشــاء الثنتــي عشــرة مؤسســة ّأيــة طبيعــة قانونيــة

أن  61مؤسســة يوجــد لهــا مجلــس إدارة فيمــا ال يوجــد لـــ 14
الســتقالليتها .وتشــير قــرارات اإلنشــاء إلــى ّ
مؤسســة مجلــس إدارة.

ـطيني إلعــادة هيكلــة المؤسســات العامــة فــي فلســطين يتضمــن المؤسســات العامــة
ضــرورة إصــدار قانــون فلسـ
ّ
الملغــاة ،والمؤسســات العامــة التــي يتــم دمجهــا مــع مؤسســات عامــة أخــرى مشــابهة أو مــع الــوزارات األقــرب
لمجــال علمهــا ،واســتحداث مؤسســات عامــة جديــدة ،والمؤسســات العامــة التــي يجــب تصويــب وضعهــا القانونــي
مــن حيــث تبعيتهــا لتنســجم مــع أحــكام القانــون األساســي .علــى أن يضــع هــذا القانــون سـ ً
ـقفا زمنيـ ًـا لتنفيــذه
ـوم أحكامــه وتضبــط إجــراءات اإلصــاح بصــورة جديــة وملزمــة.
(ســنتين أو ثــاث ســنوات مثــا) بحيــث ال تعـ ّ
أن عمليــة إعــادة الهيكلــة تتطلــب دراســة البنيــة التنظيميــة للمنشــأة بعــد عمليــة الدمــج بفحــص الهيــاكل
كمــا ّ
التنظيميــة الخاصــة بالمؤسســات الجديــدة التــي تــم إعــادة هيكلتهــا.
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خامساً  :التوصيات
إن معالجــة التحديــات التــي أشــار لهــا التقريــر ،يعــزز نزاهــة الحكــم بمــا ُيصـ ّـوب الخلــل الناتــج عــن عــدم الفصــل
ّ

بيــن الســلطات وفــق القانــون األساســي ،ويتيــح تطويــر نظــم المســاءلة فــي المؤسســات العامــة وقواعــد
ـاال لقيــم النزاهــة وتطبيــق مبــادئ الشــفافية فــي العمــل
الســلوك فــي العمــل العــام بمــا يضمــن تطبيقــاً فعـ ً

العــام.

إن إصــدار الرئيــس محمــود عبــاس المرســوم الرئاســي ،بدايــة العــام ،2021الــذي يحــدد موعــد إجــراء
ّ
االنتخابــات العامــة سيســاهم فــي إعــادة التــوازن للنظــام السياســي الفلســطيني ،وإنهــاء االنقســام الداخلــي
الفلســطيني ،وتوحيــد الجهــود لدعــم اســتراتيجية وطنيــة موحــدة وشــاملة لمواجهــة التهديــدات المصيريــة

التــي يواجههــا الشــعب الفلســطيني ومشــروعه الوطنــي .كمــا سيســاهم إجــراء االنتخابــات العامــة ،فــي
تطويــر اســتراتيجية مكافحــة الفســاد وآليــات اإلشــراف عليهــا ومتابعتهــا.
كما نطالب الحكومة األخذ بالتوصيات التالية:
أوال :على مستوى السياسات:
لــكل
ّ
·ضــرورة إقــرار نظــام دائــم وشــامل إلدارة ومواجهــة الكــوارث فــي فلســطين يضمــن اســتجابته
مراحــل إدارة الكــوارث ومعالجتهــا ،ويوضــح الخطــط واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لمواجهــة الحــاالت

كل جهــة ومســؤولياتها ومتابعــة تنفيذهــا ،خصوصــاً فيمــا يتعلــق
الطارئــة والكــوارث وتحديــد واجبــات ِّ
بجمــع وتوزيــع المســاعدات بحيــث تتولــى وزارة التنميــة االجتماعيــة إدارة الملــف بالشــراكة مــع
الجهــات ذات االختصــاص (المحافظــات ،الهيئــات المحليــة ،لجــان الطــوارئ وغيرهــا) وتطويــر الشــراكة

مــع القطــاع األهلــي والقطــاع الخــاص والجهــات المحليــة لضمــان أفضــل الســبل لحمايــة المواطنيــن
ـيير آمـ ٍـن لشــؤون البــاد فــي ظــل الظــروف االســتثنائية.
وتسـ ٍ

·تطويــر آليــات وقنــوات مفتوحــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي إلشــراك ممثليهــا فــي بلـ َـورة القــرارات
العامة.

·متابعــة تنفيــذ مــا ورد فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة  2022-2017مــن توجهــات عامــة تتعلــق بــإدارة
المــال العــام وترشــيد النفقــات ،ونشــر الخطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــة المعتمــدة مــن مجلــس
الــوزراء فــي العــام  ،2020لتعزيــز شــفافية عمــل الحكومــة ،والتــي فــي كل األحــوال يجــب المحافظــة

ـتين التاســعة
علــى مــا ورد فيهــا مــن مبــادئ تتعلــق بتعزيــز المســاءلة والشــفافية الــواردة فــي السياسـ ْ
والعاشــرة مــن األجنــدة.

·ينبغــي علــى الحكومــة اعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة عبــر القطاعيــة لمكافحــة الفســاد كإحــدى
االســتراتيجيات عبــر القطاعيــة ،وعبــر اآلليــات المتبعــة فــي اعتمــاد االســتراتيجيات مــن قبــل مجلــس
الــوزراء وتولــي االشــراف علــى تنفيذهــا ،ســعياً لبنــاء منظومــة نزاهــة ومكافحــة فســاد منيعــة ووقائيــة،
ووقــف اعتبــار ملــف مكافحــة الفســاد ملفــاً مناطــاً فقــط بهيئــة مكافحــة الفســاد ،لضمــان تنفيــذ جميــع
الجهــات توجهــات الحكومــة بهــذا الشــأن ،كمــا وردت فــي أجنــدة السياســات الوطنيــة.
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·ضــرورة أن تبــادر الحكومــة لتحديــد سياســتها وتعليماتهــا بشــأن تصنيــف الملفــات اإلداريــة باعتبارهــا

معلومــات وملفــات عامــة ،وتحديــد مــا هــو سـ ّـر ٌّي منهــا ،ومــا يجــب نشــره علــى مواقعهــا اإللكترونيــة.

·ضرورة استعجال الحكومة الستكمال أدوات وإجراءات إنجاز الحكومة اإللكترونية.
·متابعــة اعتمــاد آليــة لتدقيــق الحســابات المتعلقــة بديــون الكهربــاء والميــاه والتحويــات الطبيــة مــع
الجانــب اإلســرائيلي ،ووقــف ّأيــة عالقــة أو تعامــل مباشــر مــع الجانــب اإلســرائيلي ،مــن غيــر الطــرف

الحكومــي الرســمي فــي هــذا المجــال.

·يؤكــد االئتــاف علــى توصياتــه الســابقة بضــرورة االلتــزام بخطــة الترشــيد والتقشــف لإلنفــاق العــام،
مــع األخــذ باالعتبــار التوزيــع العــادل للمــوارد المحــددة واألعبــاء ،وإعطــاء األولويــة لقطــاع الصحــة
وللبرامــج الداعمــة للفقــراء والفئــات المهمشــة والمعــوزة.

·وقــف التعيينــات العامــة (المدنيــة واألمنيــة) فــي القطــاع العــام وحصرهــا فــي الحــاالت الضروريــة
أن يتــم االلتــزام بإجــراءات المنافســة علــى
واالحتياجــات التــي يفرضهــا الواقــع ،وضــرورة التأكيــد علــى ّ

الشــواغر الوظيفيــة ،وتبــرز فــي هــذا المجــال أهميــة إنشــاء (لجنــة جــودة الحكــم) للرقابــة علــى نزاهــة

الوظائــف العامــة ولتفــادي تبـ ّـو ِؤ مســؤولين غيــر مناســبين مــن حيــث الكفــاءة والجــدارة لهــذه الوظائــف.

·تبنــي سياســة حازمــة وملزمــة لمنــع تســييس الوظيفــة العامــة ،وتفعيــل دور أجهــزة الرقابــة بمــا فيهــا
أي مســؤول يســتخدم الوظيفــة العامــة ألغــراض سياســية
ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة لمســاءلة ّ

فئويــة أو لتصفيــة حســابات شــخصية.
·ضرورة التزام وزارة المالية بـ:

تنفيــذ مــا تعهــدت بــه فــي اســتراتيجية إدارة المــال العــام  2022-2017فيمــا يتعلــق بمعاييــر
النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي إدارة المــال العــام.

ضــرورة االنتهــاء مــن إعــداد ونشــر الحســابات الختاميــة للســنوات الماليــة  2019-2016تنفيــذاً
للقانــون.

ضرورة إعالن البيانات الكاملة والتفصيلية المتعلقة بالدين العام.
معالجــة الفجــوات والقنــوات المؤديــة إلــى التسـ ّـرب المالــي لوقــف النزيــف المالــي القائــم فــي
العالقــة االقتصاديــة والماليــة مــع الجانــب اإلســرائيلي.

ضــرورة إلــزام وزارة الماليــة بتســديد ديــون هيئــة التقاعــد العــام بإنهــاء ملــف التســويات بينهمــا،
واتخــاذ إجــراءات ملزمــة بعــدم المســاس بأمــوال تقاعــد الموظفيــن ،والتــزام وزارة الماليــة

بتســديد االشــتراكات والمســاهمات الشــهرية بشــكل منتظــم ،واالمتنــاع عــن الســيطرة علــى
أمــوال الصنــدوق واســتثماراته.

ضــرورة إعــادة النظــر فــي النظــام الضريبــي الفلســطيني للمســاهمة فــي العدالــة الضريبيــة
ولتحقيــق العدالــة االجتماعيــة للمواطنيــن.
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·مطالبــة الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة بالكشــف عــن البيانــات الماليــة المتعلقــة بــإدارة المــال العــام
فــي القطاع.

·وقــف الســلطة القائمــة فــي قطــاع غــزة لسياســة التعيينــات فــي المجالــس المحليــة ،والســماح
بإجــراء االنتخابــات فــي الهيئــات العامــة ليتمكــن المواطنــون مــن اختيــار ممثليهــم فــي هــذه المجالــس
المحليــة.

يتضمنــه مــن مســاس
·إعــادة النظــر فــي نظــام التقاعــد الخــاص بشــاغلي المناصــب السياســية ،لمــا
ّ
ـا عــن األعبــاء الماليــة الكبيــرة التي
بالعدالــة والمســاواة فــي حقــوق العامليــن فــي القطــاع العــام ،فضـ ً
يفرضهــا علــى الخزينــة العامــة ،وتماشــياً مــع التوجهــات الدوليــة نحــو وقــف هــذا النظــام واســتبداله

بآليــات أخــرى لضمــان الحقــوق الماليــة لشــاغلي المناصــب السياســية ،إذ ينبغــي اعتمــاد مكافــأة لنهايــة
ـوع ُيمنــح لفتــرة زمنيــة انتقاليــة ومحــددة.
الخدمــة ،أو مبلـ ٍـغ مقطـ ٍ

ـاص بشــاغلي المناصــب القانونيــة لرؤســاء مؤسســات عامــة أو
·ضــرورة وقــف َمنْ ـ ِـح الرئاسـ ِـة التقاعـ َـد الخـ َّ
يحمــل صنــدوق التقاعــد
مناصــب قضائيــة ،ومنــح تقاعــد يخالــف القواعــد العامــة للتقاعــد العــام بحيــث ّ
ـاء ماليـ ًـة إضافيـ ًـة.
والخزينــة العامــة أعبـ ً

ثانيا :على مستوى التشريعات:
·إصــدار قانــون خــاص لتنظيــم عمــل صنــدوق االســتثمار الفلســطيني كصنــدوق ســيادي وفقــا لمــا نــص
عليــه القانــون األساســي.

·ضرورة إقرار قانون الهيئة العامة للبترول كما بينته توصيات ائتالف أمان السابقة.
والموظفيــن
ّ
·اعتمــاد قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات الــذي يتضمــن واجبــات المســؤولين
العامــة للمواطنيــن.
العاميــن فــي تقديــم المعلومــات
ّ
ّ

·إقرار قانون األرشيف الوطني.
·اإلسراع في إصدار قانون منح االمتياز ومنع االحتكار.
·ضــرورة إصــدار النظــام الخــاص بمشــاركة الموظفيــن العاميــن فــي مجالــس إدارة المؤسســات العامــة
والشــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي الــذي نــص عليــه القــرار بقانــون
رقــم  32لســنة .2020

·إقــرار قانــون بشــأن المحافظيــن يحــدد شــروط تعيينهــم وفــق أســس مــن الكفــاءة والخبــرة ،ويوضــح
مهامهــم وحــدود صالحياتهــم وآليــات مســاءلتهم.

وعــادال لكافــة المواطنيــن (نظــام
شــامال
·إعــداد وإصــدار قانــون للتأميــن الصحــي اإللزامــي يكــون
ً
ً
التكافــل) ،ويأخــذ بعيــن االعتبــار الفئــات الفقيــرة والمهمشــة.
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·إصــدار النظــام الــذي يحــدد المشــتريات األمنيــة الحساســة المنصــوص عليهــا فــي القــرار بقانــون رقــم 8
لســنة  2014بشــأن الشــراء العــام.

·إقــرار نظــام مالــي خــاص بالمؤسســة األمنيــة ونشــر الالئحــة الماليــة االســتثنائية الصــادرة عــن رئيــس
الــوزراء.

·إصــدار اللوائــح التنفيذيــة التــي يتضمنهــا قانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن مــن أجــل تطبيــق الضوابــط
تضخــم عــدد
ّ
والشــروط التــي تتعلــق بالتعيينــات والترقيــات الخاصــة بقطــاع األمــن ،والتــي تحــول دون
الضبــاط فــي األجهــزة األمنيــة مقارنــة بعــدد الجنــود.
ّ

·تطويــر نظــام قبــول الهدايــا فــي الوظيفــة العامــة بشــكل يمكــن معــه التمييــز فــي النظــام بشــكل واضــح
ـوض مطلقــاً  ،وأن يحــدد النظــام الســقف المقبــول للهدايــا
ومحــدد بيــن مــا هــو جائــز كهدايــا ومــا هــو مرفـ ٌ
عينيــة تزيــد قيمتهــا عــن الســقف المحــدد كالهديــة النقديــة التــي
هديــة
العينيــة ،وأن يتـ ّـم اعتبــار ّأيــة
ّ
ّ

يجــب رفضهــا ،مــع التشــدد فــي حــال كانــت الهديــة مقدمــة لموظــف مــن الفئــة العليــا أو الفئــة الخاصــة،

هديــة
بتحويــل مــن يخالــف أحــكام هــذا النظــام إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد ،فــي حــال تبيــن أنّ ــه تلقــى
ّ
الهديــة التــي تلقاهــا.
نقديــة أو لــم يفصــح عــن
ّ
ّ

·إصــدار قانــون إلعــادة هيكلــة المؤسســات العامــة فــي فلســطين يتضمــن المؤسســات العامــة الملغــاة،
والمؤسســات العامــة التــي يتــم دمجهــا مــع مؤسســات عامــة أخــرى مشــابهة أو مــع الــوزارات األقــرب

لمجــال علمهــا .واســتحداث مؤسســات عامــة جديــدة ،وتحديــد المؤسســات العامــة التــي يجــب تصويــب
وضعهــا القانونــي مــن حيــث تبعيتهــا لتنســجم مــع أحــكام القانــون األساســي .علــى أن يضــع هــذا القانــون
ســقفاً زمنيــاً لتنفيــذه (ســنتين أو ثــاث ســنوات مثــا) بحيــث ال تعـ ّـوم أحكامــه وتضبــط إجــراءات اإلصــاح

أن عمليــة إعــادة الهيكلــة تتطلــب دراســة البنيــة التنظيميــة للمنشــأة بعــد
بصــورة جديــة وملزمــة .كمــا ّ
تمــت إعــادة هيكلتهــا.
عمليــة الدمــج بفحــص الهيــاكل التنظيميــة الخاصــة بالمؤسســات الجديــدة التــي ّ

·يــرى االئتــاف أن تُ منــح هيئــة مكافحــة الفســاد الصالحيــة التقديريــة والحـ ّـق فــي تقديــم الحمايــة لــكل
جــراء هــذا
وتعــرض لتهديــد أو عمــل
مــن يثبــت أنّ ــه بلّ ــغ عــن شــبهات فســاد وفــق األصــول
انتقامــي ّ
ّ
ّ

اإلبــاغ ،حتــى إن لــم يتقــدم بطلــب حمايــة رســمي إلــى الهيئــة.

·تجريــم أفعــال الفســاد فــي القطــاع الخــاص (الشــركات المســاهمة العامــة والشــركات التــي تديــر مرافــق
عامة).

ينظــم عمــل االتحــادات الشــعبية والنقابــات المهنيــة ويعــزز مــن دورهــا النقابــي
·إصــدار قانــون خــاص ّ
ليســاعد علــى تحقيــق أهدافهــا.

ـدال مــن كونــه
·إصــدار قانــون لتطويــر القضــاء اإلداري بجعــل قضــاء محكمــة العــدل العليــا علــى
ْ
درجتيــن بـ ً
علــى درجــة واحــدة ،مــا يفتــح المجــال لمراجعــة أحــكام الدرجــة األولــى مــن قبــل محكمــة الدرجــة الثانيــة
مــع التأكيــد علــى أهميــة اســتقاللية القضــاء اإلداري.
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ثالثا :على مستوى التدابير واإلجراءات
·تطبيــق نظــام تضــارب المصالــح الــذي أصدرتــه الحكومــة ،وذلــك مــن خــال تشــكيل اللجــان فــي الــوزارات
والمؤسســات العامــة واإلعــان عنهــا ،ونشــر النمــوذج الخــاص بتضــارب المصالــح علــى الموقــع

االطــاع عليــه وتفعيــل إلزامهــم
اإللكترونــي للــوزارات والمؤسســات العامــة ليتمكّ ــن الموظفــون مــن ّ
بــه.

كافــة القــرارات الحكوميــة المتعلقــة بالشــأن العــام ،وبشــكل كامــل علــى الموقــع الرســمي
·نشــر ّ
لمجلــس الــوزراء ،وعــدم االكتفــاء بنشــر عناويــن تلــك القــرارات فقــط ،وعلــى الحكومــة نشــر الوثائــق

القانونيــة والتنظيميــة والماليــة مــن تلقــاء نفســها وإتاحتهــا للجمهــور ،والوصــول بيســر وســهولة

ووقــت قصيــر دون كلفــة للقــرارات الصــادرة واإلحصــاءات والعقــود العامــة ،وقصــر التقييــد علــى مــا
وأيــة معلومــات
ـريةّ ،
يخـ ّـص األمــور والبيانــات الشــخصية واألســرار التجاريــة والعالقــات الخارجيــة السـ ّ
تضــر باألمــن القومــي.
ّ

·اســتكمال نظــام األرشــفة اإللكترونيــة لجميــع الملفــات فــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة،

كخطــوة اســتباقية ضروريــة إلقــرار قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وااللتــزام بتنفيــذه.

·مطالبــة وزارة التربيــة والتعليــم بتطويــر أدوات التعامــل مــع رقمنــة التعليــم والتعليــم عــن ُبعــد ،ووضــع
نظــام للرقابــة علــى مــدى التــزام الهيئــات التدريســية بالقيــام بمســؤولياتها التعليميــة وفقــاً للخطــط
الموضوعــة مــن قبــل الــوزارة.

·نشــر الحكومــة نتائــج تحصيلهــا لكافــة المبالــغ المتعلقــة بقضيــة رفــع رواتــب الــوزراء وبعــض رؤســاء
الوزاريــة غيــر القانونيــة التــي حصلــوا عليهــا دون وجــه حــق ،وكذلــك نشــر امتيــازات
الهيئــات العامــة غيــر
ّ

بــدل اإليجــار الــذي تلقــاه البعــض منهــم تنفيــذاً لقــرار الرئيــس بإعــادة األمــوال التــي تلقاهــا هــؤالء
المســؤولون دون وجــه حــق.

·اإلفصــاح عــن المعلومــات الحقيقيــة المتعلقــة بطبيعــة الوثائــق الخاصــة بمنتــدى غــاز شــرق المتوســط،
وبالحقــوق وااللتزامــات الفلســطينية فــي هــذا المجــال وذلــك درءاً لإلشــاعات.

·مطالبــة منظمــات المجتمــع المدنــي بتطويــر آليــات المســاءلة الذاتيــة؛ لضمــان تطبيــق مدونــة ســلوك
المنظمــات األهليــة والعامليــن فيهــا ،وتطويــر االلتــزام بمبــادئ وقواعــد الحكــم الرشــيد فــي عملهــا
ّ
لتعزيــز ثقــة المواطنيــن بهــا.

·مركــزة توثيــق ونشــر البيانــات المتعلقــة بالمســاعدات االجتماعيــة المســاندة للمحتاجيــن لهــا ،عبــر
البوابــة الموحــدة للمســاعدات االجتماعيــة لتجنــب ّأيــة تجــاوزات قــد تنشــأ فــي هــذا المجــال مــن قبــل
بعــض الجهــات.

·إبــاغ المجلــس األعلــى للشــراء العــام فيمــا يخــص طلبــات االســتثناءات للشــراء المباشــر ،بصفتــه الجهــة
الرســمية المكلفــة بمتابعــة العطــاءات ودراســة االســتثناءات فــي عمليــات الشــراء ،وفقــاً لقانــون

الشــراء العــام ،ونشــر جميــع العطــاءات الخاصــة بالشــراء العــام علــى النافــذة الموحــدة للشــراء العــام.
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·تطويــر نمــوذج توجيهــي موحــد للتقاريــر الرســمية التــي تصــدر عــن المؤسســات الوزاريــة وغيــر الوزاريــة،
يتضمــن دليــل إجــراءات إعدادهــا ومــا يجــب أن تتضمنــه مــن إنجــازات وتحديــات ،لتنفيــذ خطــة عملهــا
ـاء عليهــا.
الســنوية وتحديــد مواعيــد نشــرها للتقاريــر وإجــراءات المتابعــة الالحقــة للتحديــات بنـ ً

·التعامــل مــع النظــام الموحــد للشــكاوى كآليــة للرقابــة مــن خــال فحــص مــدى التعامــل الجــدي مــع
شــكاوى المواطنيــن ومعالجتهــا ،وعــدم االكتفــاء فقــط بتقديــم إحصائيــات حــول عــدد الشــكاوى ومــا
تــم معالجتــه منهــا ومــا ُأغلــق دون فحــص كيفيــة معالجتهــا.

·اعتمــاد مفهــوم واضــح وشــامل للمســاءلة فــي المؤسســات العامــة بتقديــم تقاريــر دوريــة حــول
ســير العمــل فــي المؤسســة أو الــوزارة ،بشــكل يتــم فيــه توضيــح قــرارات تلــك المؤسســات وتفســير

سياســاتها ،واالســتعداد لتحمــل المســؤوليات المترتبــة علــى هــذه القــرارات ،وااللتــزام بتقديــم تقاريــر
عــن ســير العمــل فيهــا ،توضــح اإليجابيــات والســلبيات ،ومــدى النجــاح أو اإلخفــاق فــي تنفيــذ سياســاتها
فــي العمــل.

األهليــة والشــركات التــي تديــر أو تقــدم
·ضــرورة نشــر المؤسســات العامــة والــوزرات والمؤسســات
ّ
خدمــة عامــة كالكهربــاء والميــاه واالتصــاالت وغيرهــا تقاريرهــا الســنوية لتحقيــق المبــدأ القاضــي بحــق
االطــاع علــى التقاريــر العامــة وعلــى أعمــال اإلدارات التــي تقــدم خدمــة عامــة.
المواطنيــن فــي ّ

·االلتــزام بإنشــاء الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع االتصــاالت تنفيــذاً للقانــون الصــادر عــام ،2009
فعالــة علــى الشــركات التــي تقــدم خدمــة االتصــاالت للمواطنيــن.
ولقيــام رقابــة ّ

·إلــزام اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل األمــوال بالقيــام بواجباتهــا باإلشــراف والمتابعــة علــى أعمــال
وحــدة المتابعــة الماليــة ،ونشــر التقاريــر للمواطنيــن ،ووقــف امتنــاع وحــدة المتابعــة الماليــة ومديرهــا
عــن التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي.

·تعزيــز دور الجهــات الرقابيــة كمراقــب الشــركات وهيئــة ســوق رأس المــال علــى شــركات القطــاع الخــاص
التــي تديــر مرفقــاً عامــاً وتقــدم خدمــات للجمهــور.

·التأكيــد علــى توصيــات االئتــاف األهلــي إلصــاح القضــاء ،باحتــرام إجــراءات تعييــن رئيــس مجلــس
القضــاء األعلــى وباقــي الوظائــف القضائيــة ،وضــرورة الفصــل بيــن رئاســة مجلــس القضــاء األعلــى
كمنصــبٍ إداري ورئيــس المحكمــة العليــا كمنصــب قضائــي ،وإتاحــة المشــاركة المجتمعيــة فــي عضويــة

مجلــس القضــاء األعلــى ،وتعزيــز منظومــة النزاهــة فــي عمــل المجلــس وتشــكيل لجانــه ووحداتــه،
وإلغــاء التشــريعات الالحقــة التــي صــدرت بشــأن القضــاء ومنظمــات المجتمــع المدنــي.
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)
المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة منــذ العــام  ،2006تأســس فــي
العــام  2000مــن مجموعــة مــن المؤسســات األهليــة الفاعلــة فــي مجــال الديمقراطيــة والحكــم الصالــح
ـال مــن الفســاد».
وحقــوق اإلنســان ،ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خـ ٍ

حاليــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد ،واإلســهام
يســعى االئتــاف ّ

فــي إنتــاج ونقــل وتوطيــن المعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيدالوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز

علــى المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي ،ووســائل اإلعــام فــي الرقابــة
والمســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة فــي الكشــف عــن جرائــم الفســاد والحــد مــن انتشــاره.
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هاتف  022074949- 022989506فاكس022074948 :
غزة :شارع حبوش ،متفرع من شارع الشهداء  -عمارة دريم  /الطابق الثالث
تلفاكس 082884767 :تلفاكس 082884766
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فيسبوكhttps://www.facebook.com/AmanCoalition/ :
توتيرhttps://twitter.com/AMANCoalition :
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