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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزيــل للباحــث األســتاذ أشــرف أبــو موســى إلعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور 
عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وحتريــره لــه.

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 

يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 
2021. واقــع حياديــة وفاعليــة هيئــات ومؤسســات الرقابــة العامــة ومكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة. غــزة- 

فلســطني.

إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا 
التقريــر، وال يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر 

بعــد نشــره.
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ملخص تنفيذي

اســتمراراً للجهــود التــي يبذلهــا االئتــالف مــــن أجــــل النزاهــــة واملســاءلة »أمــــان« يف إعــداد التقارير الدوريــة واخلاصة عن 
واقــع النزاهــة والشــفافية واملســاءلة، واســتكماالً لــدوره يف ترســيخ مبــادئ احلكــم الرشــيد، أعــّد االئتــالف هــذا التقريــر 
بهــدف فحــص مؤشــرات النزاهــة واحلياديــة واالســتقاللية يف عمــل هيئــات ومؤسســات الرقابــة العامــة ومكافحــة الفســاد 
ــى حقــوق  ــة واحلفــاظ عل ــى فحــص مــدى فاعليتهــا يف تقــومي األداء العــام ملؤسســات الدول يف قطــاع غــزة، باإلضافــة إل
ومصالــح املواطنــني يف القطــاع، كمــا ســعى التقريــر إلــى تشــخيص التحديــات واملخاطــر التــي تؤّثــر علــى منظومــة العمــل 

الرقابــي ومكافحــة الفســاد يف القطــاع.

وقــد شــملت الدراســة أهــم مؤسســات وهيئــات الرقابــة العامــة ومكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة مثــل ديــوان الرقابــة املاليــة 
ــة  ــا، واحملكم ــدل العلي ــة الع ــة مكافحــة الفســاد، ومحكم ــر واإلصــالح، ونياب ــة التغيي ــس التشــريعي– كتل ــة، املجل واإلداري
اإلداريــة، والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان–ديوان املظالــم، وســلطة النقــد الفلســطينية، واعتمــد الباحــث املنهــج الوصفــي 
أثنــاء إعــداده للتقريــر حيــث متــت مراجعــة وحتليــل اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل املؤسســات الرقابيــة، وحتليــل البيئــة 
املؤسســاتية ومجموعــة السياســات واإلجــراءات لتلــك املؤسســات وذلــك مــن خــالل مراجعــة األدبيــات والتقاريــر البحثيــة 
احملليــة ذات العالقــة بواقــع الرقابــة العامــة ومكافحــة الفســاد، ومراجعــة وحتليــل القوانــني واألنظمــة والتعليمــات العامــة 
الناظمــة لبيئــة العمــل الرقابــي ومكافحــة الفســاد يف فلســطني، وإجــراء مقابــالت شــخصية ومراســالت إلكترونيــة مــع عــدد 
مــن املســؤولني واملوظفــني يف املؤسســات الرقابيــة وهيئــات مكافحــة الفســاد، ومــن ثــم إجــراء حتليــل نقــدي حملتويــات تلــك 

املقابــالت والرســائل واملعلومــات الــواردة فيهــا. 

أظهــر التقريــر مجموعــة مــن النتائــج اإليجابيــة يف عمــل تلــك املؤسســات منهــا ظهــور حتســن ملحــوظ علــى أداء ديــوان 
الرقابــة املاليــة واإلداريــة مقارنــة بالســنوات الســابقة مــن حيــث توســع مهامــه الرقابيــة، وزيــادة مســتوى التنســيق والتعــاون 
بــني املجلــس التشــريعي )كتلــة التغييــر واإلصــالح( وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مــن خــالل قيــام املجلــس التشــريعي 
ــرار خطــة  ــا، وإق ــذ توصياته ــة تنفي ــه مبتابع ــوان واهتمام ــر الدي ــرة لتقاري ــة كبي ــر واإلصــالح( بإعطــاء أهمي ــة التغيي )كتل
ــة مكافحــة الفســاد،  ــة )نياب ــات منفصل ــى ثــالث نياب ــك بتقســيمها إل ــة مكافحــة الفســاد وذل ــة لنياب ــر وإعــادة هيكل تطوي
ونيابــة جرائــم األمــوال، ونيابــة املؤسســات(، وتطــور يف رقابــة ســلطة النقــد علــى البنــوك العاملــة يف األراضــي الفلســطينية 
مــن خــالل تعيــني ضابــط امتثــال وضابــط غســل أمــوال للتأكــد مــن امتثــال تلــك البنــوك لتعليمــات وسياســات ســلطة النقــد، 
والتــزام الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان بالنزاهــة يف اختيــار وتعيــني أعضــاء مجلــس املفوضــني، باإلضافــة إلــى حتســن 
ملحــوظ )لكــن ليــس كافيــاً( يف مســتوى االســتجابة والــرد مــن قبــل اجلهــات التنفيذيــة علــى استفســارات ومطالبــات الهيئــة 

بخصــوص الشــكاوى الــواردة.

بالرغــم مــن املؤشــرات اإليجابيــة الــواردة يف التقريــر، إاّل أّن النتائــج بينــت وجــود بعــض املؤشــرات الســلبية يف عمــل 
مؤسســات وهيئــات الرقابــة العامــة ومكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة، إذ خلــص التقريــر إلــى وجــود تباينــات واضحــة يف 
اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل مؤسســات الرقابــة العامــة وهيئــات مكافحــة الفســاد بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كمــا 
بينــت النتائــج عــدم وجــود مدّونــة ســلوك خاصــة بديــوان الرقابــة، وعــدم وجــود قوانــني أو لوائــح خاصــة تتضمــن تعليمــات 
وإرشــادات بخصــوص تضــارب املصالــح، كمــا أظهــر التقريــر اقتصــار ممارســة الرقابــة البرملانيــة علــى كتلــة التغييــر 
واإلصــالح دون مشــاركة مــن أعضــاء الكتــل البرملانيــة األخــرى نتيجــة حلالــة االنقســام السياســي الســائدة، وعــدم قيــام 
املجلــس التشــريعي )كتلــة التغييــر واإلصــالح( بنشــر كافــة نتائــج جلــان تقصــي احلقائــق، وعــدم قيامــه بعقــد اســتجوابات 
ــف  ــني يف الوظائ ــى عــدم وضــوح سياســة التعي ــر إل ــص التقري ــك خل ــى ذل ــة إل ــة، باإلضاف ملســؤولني يف الســلطة التنفيذي
القضائيــة، وعــدم تفعيــل قانــون مكافحــة الفســاد يف عمــل نيابــة مكافحــة الفســاد يف غــزة، كمــا أظهــرت نتائــج التقريــر 
عــدم مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى تعيــني نائــب احملافــظ وباقــي أعضــاء مجلــس اإلدارة يف ســلطة النقــد، مــا يزيــد 
مــن ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى سياســات وقــرارات ســلطة النقــد ويزيــد مــن احتماليــة وجــود تأثيــرات خارجيــة ذات 
بعــد سياســي، فضــاًل عــن عــدم وجــود أّي نــوع مــن التعــاون بــني ســلطة النقــد وباقــي مؤسســات وهيئــات الرقابــة العامــة 



6

ــوق  ــة املســتقلة حلق ــل الهيئ ــى أّن اإلفصــاح عــن متوي ــر إل ــص التقري ــة حلكومــة غــزة، كمــا خل ومكافحــة الفســاد التابع
اإلنســان وخططهــا االســتراتيجية وتقاريــر التقييــم اخلارجــي ألعمالهــا ال يتــم بالشــكل الــكايف علــى موقعهــا اإللكترونــي 

مــا يضعــف مــن شــفافيتها.

بنــاء علــى النتائــج املســتخلصة مــن التقريــر، قــدم التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات لتعزيــز النزاهــة واالســتقاللية يف 
عمــل مؤسســات وهيئــات الرقابــة العامــة ومكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة، فقــد أوصــى بضــرورة قيــام جميــع األطــراف 
السياســية يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة مبواءمــة القوانــني والتشــريعات اخلاصــة بعمــل مؤسســات الرقابــة ومكافحــة 
الفســاد، باإلضافــة إلــى ضــرورة قيــام ديــوان الرقابــة بتطويــر مدّونــة ســلوك خاصــة بــه وضــرورة إعــداد دليــل سياســات 
خــاص بتضــارب املصالــح وتلقــي الهدايــا، كمــا أوصــى التقريــر بضــرورة إعــادة تفعيــل احليــاة البرملانيــة يف املجتمــع 
الفلســطيني وضمــان مشــاركة باقــي الكتــل البرملانيــة غيــر كتلــة التغييــر واالصــالح يف الرقابــة البرملانيــة، وقيــام املجلــس 
ــة،  ــي يعقدهــا ملســؤولني يف الســلطة التنفيذي ــق واالســتجوابات الت ــج جلــان تقصــي احلقائ ــة نتائ التشــريعي بنشــر كاف
وضمــان عــدم تدخــل األطــراف السياســية واجلهــات التنفيذيــة يف عمــل املجلــس التشــريعي، كمــا أوصــى التقريــر بضــرورة 
قيــام املجلــس األعلــى للقضــاء والنيابــة العامــة بتصحيــح أوضــاع التعيينــات خــالل فترة االنقســام، والعمل بقانــون مكافحة 
الفســاد يف قطــاع غــزة، إلــى جانــب التوصيــات املتعلقــة بإعــادة تصويــب وقوننــة التعيينــات اخلاصــة بســلطة النقــد مبــا 
ــة يف  ــة والقضائي ــز التنســيق بــني ســلطة النقــد واملؤسســات الرقابي ــة لتعزي ــه، وإيجــاد آلي يشــمل تعيــني احملافــظ ونائب
ــة  ــام الهيئ ــر بضــرورة قي ــراً أوصــى التقري ــة، وأخي ــرات السياســية الداخلي ــة للمتغي قطــاع غــزة وعــدم إبقــاء ذلــك رهين
املســتقلة حلقــوق اإلنســان باإلفصــاح عــن متويلهــا، وخططهــا االســتراتيجية، وتقاريــر التقييــم اخلارجــي ألعمالهــا علــى 
موقعهــا اإللكترونــي تعزيــزاً لشــفافيتها، وضــرورة قيــام جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي واألطــراف السياســية يف قطــاع 

غــزة بإيــالء اهتمــام خــاص لشــكاوى املواطنــني الــواردة للهيئــة.
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المقدمة

الرقابــة علــى املؤسســات العامــة يف الدولــة هــي مطلــب حيــوي لضمــان شــرعية القــرارات والتصرفــات اإلداريــة واملاليــة 
والقانونيــة وحســن تنفيذهــا، وحمايــة مــوارد الدولــة مــن شــتى أنــواع الفســاد املالــي واإلداري والتصرفــات غيــر القانونيــة 
التــي قــد يقــوم بهــا بعــض املوظفــني أو املســؤولني يف القطــاع العــام. وتتعــدد أنــواع الرقابــة علــى األداء العــام ملؤسســات 
الدولــة، فمنهــا الرقابــة السياســية التــي متارســها الســلطة التشــريعية لضمــان توافــق القــرارات اإلداريــة مــع اإلجــراءات 
والسياســات التــي يحددهــا القانــون وذلــك بهــدف احلفــاظ علــى عمــل املؤسســات العامــة وحمايتهــا مــع مراعــاة حقــوق 
ومصالــح مواطنــي الدولــة، كمــا يوجــد نــوع آخــر مــن الرقابــة وهــو الرقابــة اإلداريــة التــي تقــوم بهــا الســلطة التنفيذيــة 
ملتابعــة تنفيــذ السياســات العامــة وتقييمهــا، وحتديــد نقــاط الضعــف يف األنظمــة اإلداريــة واملاليــة يف تلــك املؤسســات 

والعمــل علــى تصحيحهــا. 

تعتبــر حياديــة وفاعليــة املؤسســات الرقابيــة وهيئــات مكافحــة الفســاد يف الدولــة مــن أهــم مقومــات ومرتكــزات احلكــم 
الرشــيد وتعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون، حيــث أّن موظفــي تلــك املؤسســات يجــب أن يــؤّدوا مهامهــم يف إطــار املســؤولية 
واحليــاد والنزاهــة واالســتقاللية التامــة ووفقــاً ملدّونــة ســلوك حتكــم عملهــم وباعتمــاد دليــل عــام للرقابــة والتقييــم، ولكــي 
ــة  ــة قانوني ــد مــن توافــر بيئ ــا ال ب ــوط به ــدور املن ــام بال ــات مكافحــة الفســاد مــن القي ــة وهيئ تتمكــن املؤسســات الرقابي

وإداريــة وسياســية تضمــن ذلــك باإلضافــة إلــى جتســيد مبــدأ الفصــل بــني الســلطات.   

منهجية التقرير

اعتمــد التقريــر املنهــج الوصفــي حيــث متــت مراجعــة وحتليــل اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل املؤسســات الرقابيــة، 
وحتليــل البيئــة املؤسســاتية ومجموعــة السياســات واإلجــراءات لتلــك املؤسســات وذلــك مــن خــالل:

مراجعة األدبيات والتقارير البحثية احمللية ذات العالقة بواقع الرقابة العامة ومكافحة الفساد. . 	

ــات مكافحــة الفســاد يف . 	 ــة وهيئ ــر واألحــكام الصــادرة عــن املؤسســات الرقابي ــرارات والتقاري ــل النقــدي للق التحلي
فلســطني والقطــاع خصوصــاً.

مراجعــة وحتليــل القوانــني واألنظمــة والتعليمــات العامــة الناظمــة لبيئــة العمــل الرقابــي ومكافحــة الفســاد يف . 	
فلســطني.

مراجعة وحتليل التقارير املتعلقة بنظام النزاهة الوطني الفلسطيني بشكل عام والهيئات الرقابية بشكل خاص.. 	

فحص واقع املؤشرات املتعلقة باحليادية والفاعلية واالستقاللية لعمل هذه املؤسسات.. 	

إجــراء مقابــالت شــخصية ومراســالت إلكترونيــة مــع عينــة ممثلــة مــن املســؤولني واملوظفــني يف املؤسســات الرقابيــة . 	
وهيئــات مكافحــة الفســاد، ومــن ثــم إجــراء حتليــل نقــدي حملتويــات تلــك املقابــالت والرســائل واملعلومــات الــواردة 

فيهــا.

البيئة القانونية والتشريعية لعمل مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد في قطاع غزة

تتعــدد القوانــني واألنظمــة والتشــريعات الفلســطينية التــي تنّظــم العمــل الرقابــي وأنشــطة مكافحــة الفســاد يف فلســطني 
وتختلــف هــذه القوانــني باختــالف طبيعــة اجلهــات الرقابيــة أو الهيئــات املختصــة مبكافحــة الفســاد، كمــا أّن بعــض هــذه 
القوانــني مــا هــو مطبــق يف الضفــة الغربيــة وغيــر مطبــق يف قطــاع غــزة، وتدعــم بعــض املــواد الــواردة يف مجموعــة 
القوانــني املفعلــة يف قطــاع غــزة قيــم النزاهــة والشــفافية واملســاءلة ومبــادئ احلكــم الرشــيد، إاّل أّن تلــك املجموعــة مــن 
القوانــني واألنظمــة حتتــاج إلــى تطويــر لتتــالءم مــع اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد خاصــة فيمــا يتعلــق باحلــق يف 
احلصــول علــى املعلومــات، باإلضافــة إلــى قوانــني وأنظمــة حلمايــة املبلغــني عــن الفســاد، وتبنــي وتفعيــل مدّونــات الســلوك 
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وأخالقيــات العمــل لــدى اجلهــات التــي تفتقدهــا حاليــاً، وتبنــي سياســة التســجيل واإلفصــاح عــن املصالــح مــن كبــار 
ــل الســلطة القائمــة يف  ــون مكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة مــن قب ــل قان ــى ضــرورة تفعي املســؤولني، باإلضافــة إل

القطــاع.     

أواًل: القوانين واألنظمة والتشريعات المفّعلة في قطاع غزة

· قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.	

يعتبــر هــذا القانــون الناظــم الرئيســي لعمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف فلســطني وقــد أقــّره املجلــس 
ــة تركــز  ــى 60 مــادة قانوني ــون عل ــوي القان ــخ 2004/4/14م، ويحت التشــريعي الفلســطيني بجلســته املنعقــدة بتاري
علــى تشــكيل الديــوان، واختصاصاتــه، ونظــام املوظفــني فيــه، كمــا حتــدد مــواد القانــون اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة 
الديــوان والتزامــات تلــك اجلهــات اجتاهــه، باإلضافــة إلــى حتديــد املخالفــات املاليــة واإلداريــة التــي قــد ترتكبهــا 

ــا وأنشــطتها. ــوان يف سياســاتها وقراراته ــة الدي ــة لرقاب ــات اخلاضع اجله

تنــص املــادة )2( مــن القانــون علــى أن يكــون للديــوان موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة، 
ــال  ــة األعم ــة ملباشــرة كاف ــة الكامل ــة القانوني ــع باألهلي ــة املســتقلة ويتمت ــع بالشــخصية االعتباري ــوان يتمت وأّن الدي

ــا. ــي قــام مــن أجله ــام الت ــق امله ــي تكفــل حتقي والنشــاطات الت

قــدم ديــوان الرقابــة يف غــزة يف العــام 2019 مقتــرح قانــون معــدل لقانــون ديــوان الرقابــة املاليــة 
واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004، إاّل أّن هــذا القانــون املعــدل لــم يتــم اعتمــاده حتــى اآلن، وكان مــن ضمــن 

ــي: ــا يل ــوان م ــل الدي ــم الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة يف عم ــي تســاند قي ــالت املقترحــة الت التعدي

قيــام رئيــس الديــوان بنشــر التقريــر الســنوي والتقاريــر التــي تصــدر عــن الديــوان لالّطــالع العــام يف . 1
اجلريــدة الرســمية أو الصحــف أو املوقــع اإللكترونــي للديــوان، وذلــك بهــدف متكــني مؤسســات املجتمــع 
املدنــي مــن االّطــالع علــى تقاريــر الديــوان ونتائــج أعمالــه، وتــاليف اإلشــكالية الــواردة يف القانــون األصلــي 
ــون  ــه الســنوية، حيــث نــص القان ــوان وإجنازات ــر الدي ــي تقــوم بنشــر تقاري ــد اجلهــة الت واملتعلقــة يف حتدي
األصلــي علــى ضــرورة نشــر تقريــر الديــوان الســنوي دون حتديــد توقيــت النشــر ودون حتديــد اجلهــة التــي 

تقــوم بالنشــر.

النــص الصريــح علــى حــق الديــوان يف مباشــرة أعمالــه الرقابيــة علــى اجلهــات اخلاضعــة لرقابتــه بشــكل . 2
مفاجــئ ودون إشــعار مســبق لتلــك اجلهــات، وذلــك لتجنــب أّيــة معيقــات قــد تعرقــل عمــل الديــوان أو 
ــة  ــى طبيع ــة إل ــة باإلضاف ــة للرقاب ــات اخلاضع ــل اجله ــات أو معلومــات مــن قب ــة بيان ــاء أّي محــاوالت إخف

ــب التفتيــش املفاجــئ. ــي تتطلّ ــة الســرية الت بعــض املهــام الرقابي

عــدم اســتثناء اجلهــات التــي تتمتــع باالســتقالل املالــي واإلداري والفنــي مــن رقابــة الديــوان وذلــك للتغلــب . 3
علــى مشــكلة امتنــاع بعــض اجلهــات مــن متكــني الديــوان مــن الرقابــة علــى أعمالهــا.

ــال أو . 4 ــة إلهم ــن أّي محاول ــوان للحــد م ــات الدي ــذ توصي ــوان بتنفي ــة الدي ــة لرقاب ــات اخلاضع ــزام اجله إل
جتاهــل توصيــات الديــوان.

النــص الصريــح علــى حــق رئيــس الديــوان يف إحالــة أّي ملــف رقابــي يتضمــن مخالفــات ماليــة أو إداريــة . 5
ذات شــبهات جزائيــة إلــى النيابــة العامــة التخــاذ املقتضــى القانونــي بحــق املخالفــني فيــه، وذلــك لتجنــب 
ــا اجلزائيــة بتحقيقــات إداريــة  ــة محــاوالت مــن قبــل اجلهــات اخلاضعــة للرقابــة إلنهــاء بعــض القضاي أّي

وعقوبــات تأديبيــة بعيــداً عــن النيابــة العامــة.
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· قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001.	

يحــدد هــذا القانــون اختصاصــات محكمــة العــدل العليــا والتــي مــن ضمنهــا النظــر يف الطلبــات التــي يقدمهــا ذوو 
الشــأن بإلغــاء اللوائــح أو األنظمــة أو القــرارات اإلداريــة النهائيــة التــي متــّس باألشــخاص أو األمــوال الصــادرة عــن 
أشــخاص القانــون العــام، والنظــر يف املنازعــات املتعلقــة بالوظائــف العموميــة، باإلضافــة إلــى النظــر يف رفــض اجلهــة 

اإلداريــة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ أّي قــرار كان يجــب اتخــاذه وفقــاً ألحــكام القوانــني أو األنظمــة املعمــول بهــا.

· قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.	

يعتبــر هــذا القانــون الناظــم الرئيــس لعمــل احملاكــم والنيابــة العامــة يف فلســطني وقــد صــدر بتاريــخ 2002/5/14، 
ويحتــوي القانــون علــى 85 مــادة قانونيــة توضــح اختصاصــات احملاكــم النظاميــة والشــرعية والنيابــة العامــة، 
باإلضافــة إلــى أحــكام خاصــة بتعيــني القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وترقيتهــم وأقدميتهــم ونقلهــم وندبهــم 

وإعارتهــم وواجباتهــم ورواتبهــم. 

· قانون الفصل يف املنازعات اإلدارية رقم 3 للعام 2016.	

ــي ترفــع إليهــا يف األحــكام  ــا بالنظــر يف الطعــون الت ــون، تختــص محكمــة العــدل العلي وفقــاً للمــادة )17( مــن القان
الصــادرة عــن احملكمــة اإلداريــة وتنظــر يف الطعــون مــن الناحيــة املوضوعيــة والقانونيــة، كمــا يحــدد القانــون مــدد 

وإجــراءات الطعــن لــدى محكمــة العــدل العليــا يف األحــكام الصــادرة عــن احملكمــة اإلداريــة. 

· قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.	

يشــير القانــون إلــى مباشــرة النائــب العــام الدعــوى اجلزائيــة بنفســه أو بواســطة أحــد أعضــاء النيابــة العامــة، كمــا 
خــص القانــون النائــب العــام أو أحــد مســاعديه بإقامــة الدعــوى اجلزائيــة ضــد موظــف أو مســتخدم عــام، كمــا خــص 
القانــون النائــب العــام باإلشــراف والرقابــة علــى مأمــوري الضبــط القضائــي، باإلضافــة إلــى ذلــك حــدد القانــون 

حــاالت انقضــاء الدعــوى اجلزائيــة1. 

· قانون اللجنة اإلدارية احلكومية رقم )4( لسنة 2016 والقانون املعدل له لسنة 2017.	

صــدر قانــون اللجنــة اإلداريــة احلكوميــة رقــم )4( لســنة 2016 عــن املجلــس التشــريعي )كتلــة التغييــر واإلصــالح( 
بغــزة لتشــكيل جلنــة إداريــة وحكوميــة كبديــل ملجلــس الــوزراء، ووفقــاً للقانــون تتشــكل هــذه اللجنــة مــن وزارة املاليــة 
رئيســاً للّجنــة واألمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء كمقــّرر لهــا وعضويــة بعــض الــوزارات، وتتولــى تلــك اللجنــة تنظيــم 
شــؤون الوظيفــة العموميــة واجلهــاز اإلداري املدنــي وقــوى األمــن واإلشــراف علــى اجلهــاز القضائــي، ومتابعــة تنفيــذ 
القوانــني وإعــداد اللوائــح التنفيذيــة، ومتابعــة تنفيــذ األحــكام القضائيــة النهائيــة،2 إاّل أّن املجلــس التشــريعي يف غــزة 
ــة  ــى أّن اللجن ــا النــص عل ــذي شــهد بعــض التعديــالت منه ــون ال ــك القان ــاً معــدالً لذل ــام 2017 قانون أصــدر يف الع
اإلداريــة احلكوميــة تتشــكل مــن رئيــس وعــدد مــن األعضــاء دون حتديــد وزارة املاليــة رئيســاً لهــا، كمــا أّنــه مت إلغــاء 

اإلشــراف علــى اجلهــاز القضائــي مــن مهــام اللجنــة حيــث مت الطعــن يف القانــون املعــدل يف احملكمــة الدســتورية.   

· قانون الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان رقم )3( لسنة 2010.	

وفقــا لهــذا القانــون، تنشــأ الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، وترتبــط الهيئــة باملجلــس التشــريعي وتكــون مســؤولة 
أمامــه، وتكــون لهــا شــخصية اعتباريــة، وتتمتــع باالســتقاللية يف ممارســة مهامهــا وأنشــطتها واختصاصاتهــا، كمــا 

ينــص القانــون علــى تشــكيل مجلــس إدارة الهيئــة بقــرار مــن املجلــس التشــريعي3.

· النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.	

وضــع هــذا النظــام الداخلــي بهــدف تنظيــم عمــل املجلــس التشــريعي وترتيــب إجراءاتــه، ووفقــاً لهــذا النظــام تتشــكل 
جلــان دائمــة للمجلــس التشــريعي مــن ضمنهــا جلنــة الرقابــة حلقــوق اإلنســان واحلريــات العامــة وهــي إحــدى جلــان 
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املجلــس التشــريعي الدائمــة حســب نــص املــادة )48( مــن الفصــل األول مــن البــاب الرابــع.

· قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم )10( لسنة 2004.	

باإلضافــة إلــى حتديــد واجبــات وحقــوق عضــو املجلــس التشــريعي يف هــذا القانــون وتشــكيل كتــل املجلــس، يتطــرق 
ــة ضــد املســاءلة والتعــرض  ــي يتمتــع بهــا أعضــاء املجلــس التشــريعي باحلصان الفصــل الثالــث منــه إلــى احلــاالت الت
واتخــاذ اإلجــراءات اجلزائيــة الفوريــة، كمــا يتطــرق الفصــل إلــى احلــاالت التــي يجــوز فيهــا رفــع احلصانــة عــن عضــو 

ــس. املجل
· القانون األساسي الفلسطيني املعدل لعام 2003، وتعدياته لعام 2005.	

جــاء هــذا القانــون لتنظيــم العالقــة املتبادلــة بــني الســلطة والشــعب وهــو القاعــدة األساســية لســن التشــريعات والقوانــني 
للوطــن الفلســطيني، ويحتــوي علــى مــواد تفصيليــة تتعلــق بتنظيــم الســلطات الثــالث )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة(. 
وفقــاً للمــادة )58( مــن البــاب الرابــع مــن القانــون األساســي فــإّن للمجلــس التشــريعي احلــق يف أن يكــّون جلنــة خاصــة، 
أو يكلّــف إحــدى جلانــه، مــن أجــل تقصــي احلقائــق يف أي أمــر عــام، أو يف إحــدى اإلدارات العامــة، كمــا مينــح القانــون 
ــوزراء للمســاءلة  ــر إخضــاع ال ــة عب ــع أعمــال الســلطة التنفيذي ــى جمي ــة عل األساســي املجلــس التشــريعي ســلطة الرقاب

واحملاســبة.

· قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية.	

ــاول  ــا يتن ــا، كم ــظ فيه ــب احملاف ــظ ونائ ــني احملاف ــد، وتعي ــس إدارة ســلطة النق ــة تشــكيل مجل ــون آلي ــاول هــذا القان يتن
القانــون العالقــة بــني ســلطة النقــد والســلطة التنفيذيــة، باإلضافــة إلــى تنظيــم عمــل املصــارف الفلســطينية وشــركات 

ــا ومســاءلتها. ــة عليه ــة واإلشــراف والرقاب الصراف

· قانــون رقــم )18( لســنة 2004 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )2( لســنة 1997 بشــأن ســلطة النقــد الفلســطينية 	
لســنة 1997 بشــأن ســلطة النقــد الفلســطينية

احتــوى هــذا القانــون علــى تعديــل بســيط علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1997 بشــأن ســلطة النقــد الفلســطينية، حيــث 
أضافــت الفقــرة )أ( مــن املــادة )1( ضــرورة مصادقــة املجلــس التشــريعي الفلســطيني علــى تعيــني محافــظ ســلطة النقــد 

باإلضافــة إلــى قــرار رئيــس الســلطة الوطنيــة.

ثانيًا: القوانين واألنظمة غير المفّعلة في قطاع غزة

· قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005.	

أقــر املجلــس التشــريعي الفلســطيني بجلســته املنعقــدة بتاريــخ 2005/1/6 قانــون الكســب غيــر املشــروع الــذي يحتــوي 
علــى 36 مــادة قانونيــة، وقــد حــدد القانــون اجلهــات اخلاضعــة ألحكامــه، ونــص علــى إنشــاء هيئــة الكســب غيــر املشــروع، 
إاّل أّنــه جــرى الحقــاً اســتبدال هــذا القانــون بقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وذلــك بقــرار بقانــون رقــم 
)7( لســنة 2010م، ومت العمــل بالقانــون اجلديــد يف محافظــات الضفــة الغربيــة دون قطــاع غــزة، وقــد حــدد القــرار 
بقانــون اجلهــات اخلاضعــة ألحــكام القانــون اجلديــد، ونــص علــى إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد وحــدد اختصاصاتهــا 
باعتبارهــا هيئــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل اإلداري واملالــي وتخصــص لهــا موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة 

العامــة للســلطة الوطنيــة، تــال ذلــك صــدور عــدة قــرارات بقوانــني لتعديــل القانــون اجلديــد. 
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نظام حماية املبلغني والشهود.

صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 2019 م بنظــام حمايـــة املبلغــني والشـــهود واملخبريــن واخلبــراء يف قضايـــا 
ــام  ــى القيــ ــجيع األشــخاص علــ ــم، ويهــدف هــذا النظــام إلــى تشــ ــة بهـ ــي الصلـ ــم واألشــخاص وثيقـ ــاد وأقاربهـ الفسـ
باإلبــالغ عــــن جرائــــم الفســــاد، والكشــف عــن جرائــم الفســاد، وتوفيــــر احلمايــة القانونيــــة والوظيفيــــة والشــــخصية 

لطالــــب احلمايــة.

ثالثًا: قرارات بقوانين-غير مفّعلة في غزة 

كافــة القــرارات بقوانــني الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الفلســطينية غيــر مفّعلــة يف قطــاع غــزة، حيــث تــرى احلكومــة يف 
غــزة املتمثلــة يف جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي وكتلــة التغييــر واإلصــالح يف املجلــس التشــريعي عــدم وجــود مشــروعية 
ــك  ــث إّن تل ــه، حي ــس التشــريعي موجــود يف غــزة وميــارس مهام ــرارات بســبب اعتبارهــم أّن املجل ــك الق ــة لتل قانوني
القــرارات يجــب عرضهــا علــى املجلــس التشــريعي يف أول جلســة يعقدهــا بعــد صدورهــا وإال زال مــا كان لهــا مــن قــوة 

القانــون، ومــن تلــك القــرارات بقوانــني التــي لهــا عالقــة مباشــرة بالرقابــة ومكافحــة الفســاد: 

· قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2017م بشــأن تعديــل قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 	
2004م.

· قرار بقانون رقم )18( لسنة 2016م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديالته.	

· قرار بقانون رقم )37( لسنة 2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديالته.	

· قرار بقانون رقم )9( لسنة 2019م بتعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديالته.	

· قرار بقانون رقم )27( لسنة 2019م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديالته.	

· قــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2018م بتعديــل القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2014 بشــأن تعديــل قانــون 	
2001م. لســنة   )3( رقــم  اإلجــراءات اجلزائيــة 

· قرار بقانون رقم )40( لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م.	

· قــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2014م بشــأن تعديــل القــرار بقانــون رقــم )15( لســنة 2014م املعــدل لقانــون تشــكيل 	
احملاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001م.

· قرار بقانون رقم )17( لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.	

· قرار بقانون رقم )17( لسنة 2019م بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.	

· قرار بقانون رقم )41( لسنة 2020م بشأن احملاكم اإلدارية.	

· قــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2014م بشــأن تعديــل القــرار بقانــون رقــم )15( لســنة 2014م املعــدل لقانــون تشــكيل 	
احملاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001م.

· قرار بقانون رقم )17( لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001.	

بغــض النظــر عــن وجــود املشــروعية القانونيــة للقــرارات بقوانــني مــن عدمهــا، تعتبــر بعــض تلــك القــرارات بقوانــني 
ــل  ــم )18( لســنة 2017م بشــأن تعدي ــون رق ــرار بقان ــة ومكافحــة الفســاد، فالق ــة العام ــود الرقاب ــز جه مهمــة يف تعزي
ــة يف غــزة  ــوان الرقاب ــراح دي ــي متوافقــاً مــع اقت ــة رقــم )15( لســنة 2004م يأت ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــون دي قان

ــة للجهــات اخلاضعــة  ــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 إقــرارات الذمــة املالي نظمــت املــادة )61( مــن قان
ــة للمســؤولني يف  ــة املالي ــى اإلفصــاح عــن الذم ــون األساســي عل ــص القان ــك ن ــة مكافحــة الفســاد، كذل ــة هيئ لرقاب
الســلطات الثالثــة، إاّل أّنــه وبســبب عــدم تطبيــق هــذا القانــون يف قطــاع غــزة فــإّن إفصــاح مســؤولي الســلطة 
التنفيذيــة والقضائيــة وهيئــات ومؤسســات الرقابــة العامــة ومكافحــة الفســاد يّتســم بعــدم الوضــوح حيــث أّن كثيــراً 
منهــم ال يفصحــون عــن ذممهــم املاليــة، ومــن يفصــح منهــم ال تتوفــر معلومــات كافيــة عــن الكيفيــة التــي يتــم اإلفصــاح 

بهــا.
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بتعديــل قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2004 مــن حيــث تبنــي املعاييــر الصــادرة عــن املنظمــة 
الدوليــة لألجهــزة العليــا للرقابــة املاليــة العامــة واحملاســبة، وتعزيــز دور الديــوان يف املســاءلة، وتلقــي الشــكاوى ومتابعتهــا، 
ــون مكافحــة  ــة لقان ــني املعدل ــرارات بقوان ــة يف مشــاريع الق ــواد املعدل ــض امل ــي الســنوي، إاّل أّن بع ــر الرقاب ونشــر التقري
الفســاد، مثــل مشــروع قــرار بقانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد لســنة 2020 املعــدل لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( 
لســنة 2005 والــذي شــمل إضافــة مــادة خاصــة باعتبــار جرميــة اغتيــال الشــخصية العامــة مــن جرائــم الفســاد، متثــل 
انتهــاكاً للحــق يف حريــة الــرأي والتعبيــر وينطــوي عليهــا إعاقــة أداء املوظفــني يف ممارســة واجبهــم القانونــي يف مكافحــة 
ــة  ــم يف الوظيف ــط بأدائه ــد املرتب ــم ضــد النق ــة وعائالته ــة للشــخصيات العام ــح حصان ــادة متن ــا أّن هــذه امل الفســاد، كم

العامة، ومن ِشأن تلك املادة أن تعيق بشكل كبير مشاركة أفراد املجتمع يف جهود مكافحة الفساد4.

4 مذكرة قانونية حول مرشوع قرار بقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 معدل لقانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005، الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان – ديوان املظامل، 2021

تتمثــل األهــداف الرئيســية مــن األعمــال الرقابيــة التــي يقــوم بهــا الديــوان بضمــان ســالمة العمــل واالســتقرار املالــي 
واإلداري يف مؤسســات الســلطة الوطنيــة املختلفــة )التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة(، وكشــف أوجــه االنحــراف املالي 
واإلداري كافــة مبــا فيهــا حــاالت اســتغالل الوظيفــة العامــة، والتأكــد مــن أّن األداء العــام يتفــق مــع أحــكام القوانــني 
واألنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة ويف حدودهــا وأّنــه مُيــاَرس بأفضــل طريقــة وبأقــّل تكلفــة ممكنــة.
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دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية في الرقابة ومكافحة الفساد في قطاع غزة

اإلطار املؤسسي لديوان الرقابة
بــدأ العمــل الرقابــي يف فلســطني بتأســيس هيئــة الرقابــة العامــة يف العــام 1994 يف كلٍّ مــن غــزة ورام اهلل، وقامــت 
الهيئــة مبمارســة مهامهــا واختصاصاتهــا علــى كافــة املؤسســات العامــة يف فلســطني واســتمرت بالعمــل حتــى صــدور 
قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة )2004( 5، وفــور إقــرار قانــون الديــوان عــام 2005 مت تأســيس 
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة والــذي اعتبــر يف حينــه اجلهــاز األعلــى للرقابــة يف فلســطني حيــث أصبــح مؤسســة 

دســتورية ينظــم عملــه القانــون اخلــاص بــه6.

إّن االنقســام الداخلــي يف فلســطني الــذي حــدث يف العــام 2007 أدى إلــى انقســام بــني املؤسســات الرســمية يف كلٍّ مــن 
غــزة والضفــة، وأّثــر علــى العمــل املؤسســي لديــوان الرقابــة، فبالرغــم مــن اســتمرار عمــل الديــوان يف الضفــة الغربيــة 
مبمارســة مهامــه واختصاصاتــه بشــكل طبيعــي إاّل أّن عملــه توقــف يف غــزة خــالل الفتــرة الواقعــة بــني منتصــف العــام 
2007 ومنتصــف العــام 2009، األمــر الــذي أدى إلــى جمــود وتراجــع يف العمــل الرقابــي العــام علــى املؤسســات العامــة7، 
ــادرة مــن املجلــس  ــو مــن العــام 2009 مبب ــاً يف شــهر يوني ــوان فعلي ــل الدي ــاًل، فقــد مت تفعي ــدم طوي ــم ي إاّل أّن األمــر ل
التشــريعي )كتلــة التغييــر واإلصــالح( يف غــزة، ومــارس الديــوان مهامــه واختصاصاتــه معتمــداً علــى عــدد قليــل مــن 
املوظفــني الذيــن باشــروا أعمالهــم8، حيــث لــم يعــد إلــى العمــل الكثيــر مــن املوظفــني القدامــى نتيجــة القــرارات الصــادرة 
مــن الســلطة الفلســطينية بعــد االنقســام والتــي أعطــت تعليمــات ألغلــب موظفــي الســلطة بعــدم االســتمرار يف العمــل 
يف املؤسســات العامــة يف قطــاع غــزة، ليقــوم الديــوان علــى إثــر ذلــك بإجــراءات توظيــف علــى مراحــل متعــددة9، حتــى 

بلــغ العــدد الكلــي ملوظفــي ديــوان الرقابــة حاليــاً 55 موظفــاً مــا بــني مفتــش وإداري ومديــر دائــرة ومديــر عــام. 

يف  تغييــرات  وأحــدث  هيكليتــه  علــى  بســيط  تعديــل  بإجــراء   2020 العــام  خــالل  غــزة  الرقابــة يف  ديــوان  قــام 
مســميات بعــض اإلدارات العامــة باإلضافــة إلــى اســتحداث أخــرى10، فقــد قــام الديــوان باســتحداث إدارة عامــة 
للشــؤون القانونيــة، تتبــع لهــا دائــرة تختــص بتلقــي ومتابعــة الشــكاوى التــي يقدمهــا املواطنــون عــن املخالفــات 
أو اإلهمــال يف أداء الواجبــات الوظيفيــة ودراســة مــا تنشــره وســائل اإلعــالم املختلفــة مــن شــكاوى أو حتقيقــات 
ــوان خــالل الســنوات  ــاول نواحــي اإلهمــال أو االســتهتار أو ســوء اإلدارة أو االســتغالل، وقــد تلقــى الدي ــة تتن صحفي
اخلمــس الســابقة عــدداً مــن الشــكاوى، بعضهــا متــت معاجلتــه مــع جهــات االختصــاص وبعضهــا لــم يلــَق اســتجابة.

بيئة االستقالية واحليادية يف عمل ديوان الرقابة
· آلية تعيني رئيس ديوان الرقابة والعاملني فيه	

ينــص قانــون ديــوان الرقابــة صراحــة علــى أنّ رئيــس ديــوان الرقابــة يتــم تعيينــه بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 
بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء وبعــد املصادقــة علــى تعيينــه باألغلبيــة املطلقــة للمجلــس التشــريعي، كمــا ينــص 
القانــون علــى أن يتــم تعيــني نائــب رئيــس الديــوان ومديــر عــام الديــوان بقــرارات مــن مجلــس الــوزراء وبتنســيب مــن 
ــوان مــن  ــوان وفقــاً للمــادة )4( بتعيــني عــدٍد كاٍف مــن املوظفــني لتمكــني الدي ــوان، كمــا يقــوم رئيــس الدي رئيــس الدي
ــر العــام وعــدٍد مــن  ــه واملدي ــوان ونائب ــوان مــن رئيــس الدي ل الدي ــى أن يُشــكَّ ــون عل ــام مبهامــه11 ، كمــا ينــص القان القي
املــدراء واملستشــارين واخلبــراء واملفّتشــني والفنيــني واملوظفــني وفقــاً للهيــكل التنظيمــي وجــدول تشــكيالت الوظائــف 
املعتمــد مــن املجلــس التشــريعي، ويكــون رئيــس الديــوان بدرجــة وزيــر، ونائــب رئيــس الديــوان بدرجــة وكيــل وزارة12. إاّل 
أنّ الواقــع غيــر ذلــك، حيــث أنّــه وبعــد االنقســام الداخلــي فــإن رئيــس الديــوان يتــم تعيينــه بتنســيب مــن رئيــس جلنــة 
متابعــة العمــل احلكومــي ثــم تتــم املصادقــة علــى التعيــني مــن قبــل املجلــس التشــريعي يف غــزة13، وال يوجــد يف الوقــت 
احلالــي نائــب لرئيــس الديــوان حيــث يقــوم مبهامــه مديــر عــام الديــوان الــذي مت تعيينــه مــن قبــل جلنــة متابعــة العمــل 

11  انظر/ي املادة )4( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.

12 انظر/ي املادة )13( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.

13  ملحق رقم )1( من قرار رقم )1472/غ. ع 1/5(، تعيني رئيس الديوان – الدورة غري العادية الخامسة، الجلسة األوىل، االجتامع الخامس.
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احلكومــي وبتنســيب مــن رئيــس الديــوان، أمــا باقــي املوظفــني فيتــم تعيينهــم مــن خــالل ديــوان املوظفــني العــام بعــد 
إجــراء االمتحانــات واملقابــالت الالزمــة معهــم، ويشــير الديــوان إلــى قيامــه بتعيــني )11( موظفــاً جديــداً يف العــام 

2020 علــى بنــد العقــود14.

فيمــن  توافرهــا  يجــب  وواضحــة  أساســية  شــروطا  واإلداريــة  املاليــة  الرقابــة  ديــوان  قانــون  تضّمــن 
يكــون  وأن  واالختصــاص،  الكفــاءة  ذوي  مــن  يكــون  وأن  فلســطينياً،  يكــون  الرقابــة، كأن  ديــوان  يــرأس 
مــن  أديــن  قــد  يكــون  وأاّل  ســنة،  أربعــني  عــن  عمــره  يقــّل  وأاّل  الســمعة،  وحســن  بالنزاهــة  لــه  مشــهوداً 
األمــوال15 جرائــم  مــن  جرميــة  أو  األمانــة  أو  بالشــرف  مخلّــة  جنحــة  أو  جنايــة  بأّيــة  مختصــة   محكمــة 
، وبفحــص مــدى توافــر هــذه الشــروط يف آليــات التعيــني الســابقة لرؤســاء الديــوان، فــإن الواقــع يشــير إلــى توّفرهــا 

يف الرؤســاء الثالثــة الســابقني للديــوان منــذ مباشــرة أعمالــه يف العــام 2009. 

· مدة رئاسة الديوان	

حدد قانون الديوان مدة رئاسة الديوان بسبع سنوات ولفترة واحدة غير قابلة للتجديد، وال يجوز عزل رئيس الديوان 
ألّي سبب من األسباب إاّل باألغلبية املطلقة للمجلس التشريعي، كما أّن حتديد الراتب واحلقوق املالية األخرى لرئيس 
 الديــوان يتــم بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة ومصادقــة املجلــس التشــريعي وينشــر القرار يف اجلريدة الرســمية16

. وبفحــص واقــع هــذا املؤشــر، يتبــني أّن الرئيســنْي الســابقنْي للديــوان لــم يتجــاوزا املــدة القانونيــة املنصــوص عليهــا 
ــوان يف  ــي( أدار الدي ــوان بعــد االنقســام )يوســف الكيال ــث إّن أول رئيــس للدي ــون وهــي ســبع ســنوات، حي يف القان
الفتــرة الواقعــة مــا بــني عامــي 2009 وحتــى 2014 وكان بدرجــة وكيــل وزارة حيــث مت تكليفــه برئاســة الديــوان 
وانتقــل بعدهــا لرئاســة ديــوان املوظفــني العــام ضمــن سلســلة تنقــالت بــني املســؤولني، إاّل أّن الظــروف واألســباب 
التــي أدت الــى انتهــاء املــدة القانونيــة للســيد يوســف الكيالــي غيــر متوافقــة مــع قانــون ديــوان الرقابــة، حيــث نصــت 
ــزل17 ــاة أو االســتقالة أو الع ــّد شــاغراً يف حــاالت الوف ــوان يع ــس الدي ــز رئي ــى أّن مرك ــون عل ــادة )14( مــن القان  امل

ــوان وكان  ــى 2017 رئيســاً للدي ــام 2014 حت ــني الع ــرة ب ــذي قضــى الفت ــوظ( ال ــك )إســماعيل محف ــد ذل ــاله بع ، ت
بدرجــة وزيــر، لكّنــه تقــدم باســتقالته عنــد تــرك رئاســة الديــوان، كمــا أّن الرئيــس احلالــي للديــوان )محمــد الرقــب( 
ــرك رئاســة  ــم يت ــة ول ــدة القانوني ــم يتجــاوز امل ــام 2017 ول ــذ الع ــوان من ــد تســلم رئاســة الدي ــر ق وهــو بدرجــة وزي

الديــوان حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر.

· حصانة رئيس الديوان وموظفيه	

ــة عــن  ــوان باحلصان ــام وموظفــي الدي ــر الع ــه واملدي ــوان ونائب ــع رئيــس الدي ــى متّت ــة عل ــوان الرقاب ــون دي ينــص قان
كّل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم، مــا يوفــر حصانــة ضــد تأثيــرات الســلطة التنفيذيــة أو أّيــة 
ــدة  تأثيــرات خارجيــة أخــرى )سياســية، أو جماعــات مصالــح، أو أجهــزة أمنيــة(، ولكــّن تلــك احلصانــة تبقــى مقّي
باملهــام الرقابيــة التــي ينّفذهــا موظفــو الديــوان وال متتــد إلــى احلصانــة ضــد قضايــا الفســاد، كمــا لــم يحــدد القانــون 
أّيــة آليــات لتقــدمي شــكاوى مــن قبــل الديــوان علــى أّيــة تدخــالت أو ضغوطــات خارجيــة، إاّل أّن عمليــة تدويــر رئيــس 
ــوان  ــة رئيــس الدي ــوان األول )يوســف الكيالــي( مــن قبــل الســلطة القائمــة يف قطــاع عــزة تضعــف مــن حصان الدي
ــة  ــة متابع ــة يف جلن ــة املتمثل ــر الســلطة التنفيذي ــاً لتأثي ــوان خاضع ــح الدي ــث أصب ــوان نفســه بحي واســتقاللية الدي

العمــل احلكومــي.

· موازنة الديوان	

مــن الناحيــة العمليــة يوجــد لديــوان الرقابــة موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة العامــة للحكومــة يف غــزة، ويتــم الصــرف 
علــى بنــود املوازنــة مــن خــالل األوامــر املاليــة التــي تصرفهــا وزارة املاليــة لــه شــأنه يف ذلــك شــأن باقــي الــوزارات 
واملؤسســات احلكوميــة، ويعانــي الديــوان يف الفتــرة احلاليــة مــن نقــٍص يف متويــل نفقاتــه بســبب األزمــة املاليــة 
الســائدة يف احلكومــة الفلســطينية يف غــزة، كمــا أّن النظــم املاليــة واإلداريــة للديــوان هــي نفســها املّتبعــة يف باقــي 

14  مقابلة مع يوسف أبو سلمية، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية 2021/4/1.

15  انظر/ي املادة )6( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.

16  انظر/ي املادة )10( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004.
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ــوان يؤكــد عــدم وجــود أّي  ــر عــام الدي ــه، إاّل أّن مدي ــي أو إداري خــاص ب مؤسســات احلكومــة18، وال يوجــد نظــام مال
تأثيــر لذلــك علــى االســتقاللية يف عمــل الديــوان حيــث ال تتعــدى طبيعــة اإلجــراءات املاليــة واإلداريــة الســياق الطبيعــي 

لهــا مثــل إغــالق الســلف وإقــرار بنــود املوازنــة وتعيــني الــكادر الوظيفــي.

بيئة النزاهة يف عمل الديوان
· مدّونة السلوك	

ال توجــد للديــوان مدّونــة ســلوك خاصــة بــه، وإّنــا يتــم العمــل مبدّونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة 
العامــة الصــادرة عــن ديــوان املوظفــني العــام بغــزة عــام )2016(19 التــي شــارك الديــوان يف صياغتهــا20، ويتــم تدريــب 
موظفــي الديــوان عليهــا، شــأنهم يف ذلــك شــأن باقــي موظفــي القطــاع العــام، وجتــدر اإلشــارة إلــى أّن موظفــي ديــوان 
الرقابــة اجلــدد لــم يتلقــوا حتــى إعــداد هــذا التقريــر أّي تدريــب علــى مدّونــة الســلوك مــن قبــل ديــوان املوظفــني العــام.

· سياسة منع تضارب املصالح وتلقي الهدايا	

ــح خاصــة  ــني أو لوائ ــا ال يوجــد قوان ــا، كم ــوان سياســة واضحــة ومســتقلة بخصــوص اســتقبال الهداي ال توجــد للدي
تتضمــن تعليمــات وإرشــادات بخصــوص تضــارب املصالــح الــذي قــد ينشــأ بــني مفتشــي الديــوان وبــني اجلهــات 
اخلاضعــة لرقابتــه، إاّل أّن الديــوان يؤكــد علــى حظــر اســتالم أّي نــوع مــن الهدايــا مبناســبة قيامــه بواجباتــه ومهامــه 
الوظيفيــة، كمــا أّن مدّونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة الصــادرة عــن ديــوان املوظفــني العــام 
بغــزة والتــي يعمــل بهــا ديــوان الرقابــة حتظــر علــى مفتشــي الديــوان القيــام بأّيــة نشــاطات تــؤدي إلــى تضــارب املصالــح 
وتوجــب عليهــم إخطــار رؤســائهم املباشــرين خطيــاً يف حالــة وجــود أّي نــوع مــن تضــارب املصالــح، ويشــير الديــوان إلــى 
عــدم تســجيل أّي ســابقة مخالفــة للقانــون بخصــوص اســتقبال الهدايــا أو حــاالت تضــارب املصالــح، إاّل أّنــه ال يوجــد 

ســجل بتلــك احلــاالت وال يتــم اإلفصــاح عنهــا21. 

بيئة الشفافية يف عمل الديوان
ال يوجــد حاليــا للديــوان يف غــزة موقــع إلكترونــي رســمي وفعــال، حيــث أّن املوقــع اإللكترونــي غيــر مفّعــل منــذ العــام 
2017، وبالرغــم مــن وجــود صفحــة للديــوان علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، إاّل أّنهــا ال تشــمل نشــاطات 
الديــوان الرقابيــة وال يتــم اســتخدامها لنشــر أّيــة معلومــات رســمية خاصــة بالتقاريــر التــي يصدرهــا أو اخلطــط 

واألهــداف اخلاصــة بــه وال يتــم اإلفصــاح عــن املهــام واألنشــطة الرقابيــة التــي يقــوم بهــا.

السرية وحماية املبلغني يف عمل الديوان
ــه ال يتــم اإلفصــاح عــن اســم أّي مواطــن  يشــير الديــوان إلــى التعامــل بســّرية مطلقــة مــع البالغــات عــن الفســاد وأّن
أو جهــة تقــوم باإلبــالغ عــن حالــة فســاد معينــة22، إالّ أنّــه ال توجــد أّيــة سياســات رســمية خاصــة ومنشــورة بخصــوص 
حمايــة املبلغــني عــن الفســاد، كمــا ال يوجــد نظــام أو دليــل إجــراءات منشــور لسياســة تلقــي الشــكاوى، بالرغــم مــن تلقــي 

الديــوان لشــكاوى املواطنــني واملوظفــني واملؤسســات بشــكل مســتمر وتخصيــص طاقــم ملتابعتهــا مــع اجلهــات املعنية.

فعالية دور الديوان يف الرقابة العامة
ــة  ــرز مؤسســات الرقاب ــة يف فلســطني ويشــّكل أحــد أب ــى للرقاب ــاز األعل ــة اجله ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــر دي يعتب
الرســمية، ويتمتــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بصالحيــات رقابيــة تتســم بالشــمولية حيــث تخضــع لرقابتــه كافــة 
18  نصت املادة )2( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية عىل أن يكون للديوان موازنة خاصة ضمن املوازنة العامة لدولة فلسطني، وأن يتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة واألهلية القانونية الكاملة ملامرسة املهام واالختصاصات الواردة يف 

قانونه الخاص والواردة بالقوانني واألنظمة ذات العالقة.

19  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير بعنوان: النزاهة واالستقاللية يف عمل ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2019.

20  مقابلة مع السيد يوسف أبو سلمية، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2021/4/1.

21 مقابلة مع السيد يوسف أبو سلمية، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2021/4/1

22 مقابلة مع السيد يوسف أبو سلمية، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2021/4/1.
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املؤسســات العامــة يف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ويقــع علــى عاتقــه ضمــان ســالمة األداء يف املؤسســات العامــة 
وانســجام أنشــطتها املاليــة واإلداريــة مــع القوانــني والسياســات العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

األهداف، املنهجية، آلية العمل يف ديوان الرقابة

تتمثــل األهــداف الرئيســية مــن األعمــال الرقابيــة التــي يقــوم بهــا الديــوان بضمــان ســالمة العمــل واالســتقرار 
املالــي واإلداري يف مؤسســات الســلطة الوطنيــة املختلفــة )التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة(، وكشــف أوجــه 
االنحــراف املالــي واإلداري كافــة مبــا فيهــا حــاالت اســتغالل الوظيفــة العامــة، والتأكــد مــن أّن األداء العــام يتفــق 
ــه مُيــاَرس بأفضــل  مــع أحــكام القوانــني واألنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة ويف حدودهــا وأّن

طريقــة وبأقــّل تكلفــة ممكنــة.

ويف ســبيل القيــام باختصاصــات الديــوان املنصــوص عليهــا يف القانــون23، تقــوم فــرق التفتيــش يف الديــوان وبتوجيــه 
ــر  ــى إعــداد تقاري ــة باإلضافــة ال ــة والتفتيشــية اإلجرائي ــام الرقابي ــواع مــن امله ــا بعــدة أن مباشــر مــن اإلدارة العلي
ودراســات بحثيــة تشــمل مالحظــات علــى األداء العــام وتوصيــات لتحســينه، وتشــمل تلــك املهــام الرقابــة الدوريــة 
ــني  ــن املواطن ــة م ــق، ودراســة الشــكاوى املقدم ــة ألغــراض خاصــة، واملشــاركة يف جلــان التحقي الســنوية، والرقاب

ومتابعتهــا مــع اجلهــات التنفيذيــة، وإعــداد دراســات وتقاريــر بحثيــة يف مجــال السياســات العامــة.

· مؤشرات أداء ديوان الرقابة	

بلغــت التقاريــر الرقابيــة التــي أعّدهــا ديــوان الرقابــة خــالل الفتــرة مــا بــني عامــي 2015-2020 )420( تقريــراً 	 
رقابيــاً عــن الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة والهيئــات احملليــة واجلمعيــات. يوضــح اجلــدول التالــي عــدد 

التقاريــر وحالتهــا خــالل تلــك الفتــرة24:

املجموع201520162017201820192020بيان

1079585336139420إجمالي التقارير 

967157265426330تقارير مت الرد عليها

52228761179تقارير لم يتم الرد عليها

62001211تقارير ال حتتاج إلى ردود

خرجــت تقاريــر ديــوان الرقابــة خــالل الفتــرة مــا بــني عامــي 2017–2019 بتوصيــات بلــغ عددهــا )1,846( 	 
توصيــة للجهــات التــي متــت الرقابــة عليهــا بنســبة إجنــاز مــن قبــل اجلهــات املوصــى لهــا بلغــت 65.38% ،ففــي 
العــام 2017 كان عــدد التوصيــات )812( توصيــة25، مت إجنــاز )499( منهــا، بينمــا كانــت التوصيــات يف العــام 
2018 )359( توصيــة، مت إجنــاز )203( منهــا، وكانــت توصيــات العــام 2019 )675( توصيــة، مت إجنــاز )505( 

منهــا26.  

يشــير الديــوان أيضــاً إلــى حتويلــه )18( قضيــة فســاد إلــى النيابــة العامــة للتحقيــق فيهــا خــالل الفتــرة مــا بــني 	 
عامــي 2018-2020، حيــث بلــغ عــدد القضايــا احملّولــة للنيابــة يف العــام 2018 )9( قضايــا، ويف العــام 2019 

)4( قضايــا، ويف العــام 2020 )5( قضايــا27. 

23  انظر/ي املادة )23( من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم 15 للعام 2005.

24  حسب تقارير وحدة التخطيط واملتابعة يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

25  منها )192( توصية تتعلق بتجويد بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة والحكم الرشيد.

26  مقابلة مع السيد أرشف الرشفا، مدير وحدة التخطيط واملتابعة يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2021/4/18.

27  مقابلة مع السيد بشير جاد اهلل، مدير عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية، ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2021/4/15.



واقع حيادية وفاعلية هيئات ومؤسسات الرقابة العامة ومكافحة الفساد يف قطاع غزة

17

كمــا بلــغ عــدد الشــكاوى الــواردة للديــوان خــالل الفتــرة مــا بــني عامــي 2015-2020 )375( شــكوى، وهــي موضحــة 	 
يف اجلــدول التالــي28:

خــالل األعــوام القليلــة املاضيــة وأثنــاء العــام احلالــي، يؤكــد ديــوان الرقابــة أّنــه باإلضافــة إلــى إعــداده للتقاريــر 	 
الرقابيــة فإّنــه مــارس وميــارس رقابــة متزامنــة علــى كثيــر مــن العمليــات واألنشــطة التــي تنفذهــا اجلهــات 
احلكوميــة والهيئــات احملليــة وغيرهــا مــن اجلهــات اخلاضعــة لرقابتــه، وقــد تدّخــل بشــكل مباشــر لــدى اجلهــات 
احلكوميــة يف كثيــر مــن األحيــان لتصويــب أوضــاع بعــض العمليــات واألنشــطة واملشــاريع بطريقــة أدت أحيانــاً إلــى 

إلغــاء قــرارات حكوميــة أو تعديلهــا29.

ــى 	  ــات وتصنيفــات للمخالفــات املســجلة عل ــره الســنوي ليشــمل إحصائي ــوان مــن تقري يف العــام 2020 طــّور الدي
اجلهــات اخلاضعــة لرقابتــه، فقــد أحصــى )1670( مخالفــة علــى تلــك اجلهــات موزعــة مــا بــني مخالفــات لقواعــد 
ــة، ومخالفــات لقوانــني  ــة، ومخالفــات لقوانــني وأنظمــة إداري احلكــم الرشــيد، ومخالفــات لقوانــني وأنظمــة مالي

وتشــريعات، ومخالفــات لقواعــد احلوســبة.

واجــه ديــوان الرقابــة حتديــات كثيــرة يف الرقابــة علــى قطاعــي العدالــة واألمــن يف األعــوام الســابقة، وكان مــن 
ــا  ــني فيه ــن والعامل ــوى األم ــات ق ــوق وواجب ــات وحق ــام وصالحي ــي حتــدد مه ــة الت أبرزهــا قصــور التشــريعات األمني
وتضبــط وتنّظــم عمــل تلــك القــوى، وعــدم وجــود هيــكل تنظيمــي موّحــد لكافــة األجهــزة األمنيــة، وعــدم ثبــات الهيــاكل 
ــة  ــوان الرقاب ــات دي ــدور ومهــام وصالحي ــادات قطــاع األمــن ل ــم قي ــى عــدم تفّه ــة املعمــول بهــا، باإلضافــة إل التنظيمي
املاليــة واإلداريــة؛ األمــر الــذي أّدى إلــى ضعــف التنســيق والتعــاون بــني تلــك القيــادات وبــني ديــوان الرقابــة، وحــّد مــن 
ممارســة الديــوان لــدوره الرقابــي علــى الوجــه املطلــوب، كمــا كان مــن ضمــن التحديــات عــدم وجــود تنســيق وتكامــل مــن 
قبــل أجهــزة الرقابــة الداخليــة يف قطاعــي األمــن والعدالــة مــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وضعــف التنســيق بــني 
أجهــزة قطــاع األمــن ومؤسســات قطــاع العدالــة، األمــر الــذي أّدى إلــى وجــود تداخــل وتعــارض بــني مهــام القطاعــنْي30.

 أعــدّ الديــوان خّطــة رقابيــة شــاملة للرقابــة علــى اجلهــاز القضائــي يف العــام )2020(، فقــد توســعت ممارســته ملهامــه 
الرقابيــة إلــى اجلهــاز األعلــى للقضــاء والنيابــة العامــة وقــام بتحويــل عــدٍد مــن القضايــا إلــى النيابــة العامــة للتحقيــق 

28  حسب تقارير وحدة التخطيط واملتابعة يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
29  مقابلة مع السيد يوسف أبو سلمية، مدير عام ديوان الرقابة، 2021/4/1. 

30  يوسف أبو سلمية. نهاد أبو هويدي. حتديات عمل ديوان الرقابة املالية واإلدارية يف الرقابة على قطاعي األمن والعدالة. 2018.
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فيهــا 31، كمــا امتــدت مهامــه الرقابيــة إلــى الرقابــة علــى اإلدارة والتنظيــم يف وزارة الداخليــة، واملاليــة املركزيــة، 
والدفــاع املدنــي، وكليــة الربــاط، وراقــب أيضــاً علــى املســابقات اخلاصــة بتعيــني رجــال األمــن، ومســابقات تعيــني 

وكالء ومعاونــي النيابــة يف القضــاء العســكري32.

دور المجلس التشريعي في الرقابة ومكافحة الفساد في قطاع غزة

اإلطار املؤسسي للمجلس التشريعي
ــم الدســتوري  ــة املنتخبــة ضمــن التنظي ــة الســلطة التشــريعية والرقابي ــر املجلــس التشــريعي الفلســطيني مبثاب يُعتب
ــى أعمــال  ــة عل ــة كســلطتي التشــريع والرقاب ــف وســلطات أصيل ــع بوظائ ــو يتمّت ــة الفلســطينية، فه للســلطة الوطني
الســلطة التنفيذيــة وسياســاتها، وميــارس املجلــس مهامــه يف مجــال تعزيــز الدميقراطيــة وبنــاء قواعدهــا، كمــا 
ميــارس املجلــس الدبلوماســية البرملانيــة ومهــام سياســية،  إضافــة ملمارســته دور متثيــل املواطنــني وتوثيــق عالقاتــه 
ــة الرئاســة34،  ــب هيئ ــي بانتخــاب مكت ــاً لنظامــه الداخل ــس التشــريعي وتطبيق ــة33. ويقــوم املجل ــة واخلارجي الداخلي
ــه وأمــني الســر35، كمــا توجــد للمجلــس أمانــة عامــة وهــي مبثابــة املســتوى  الــذي يتكــّون مــن رئيــس املجلــس ونائبيْ

ــه. ــى دعــم وتعزيــز وتنفيــذ أعمال ــى املســؤول عــن اجلســم اإلداري الــذي يعمــل عل التنفيــذي األعل

مت انتخــاب آخــر مجلــس تشــريعي يف العــام 2006 عندمــا مت تنظيــم انتخابــات برملانيــة عامــة، إاّل أّن الســاحة 
السياســية الداخليــة شــهدت انقســاماً بــني املكًونــات السياســية يف العــام 2007 مــا انعكــس ســلباً علــى أداء املجلــس 
التشــريعي ومهامــه، ففــي حــني ظــل املجلــس ينعقــد يف غــزة مــن قبــل أعضــاء كتلــة التغيــر واإلصــالح دون مشــاركة 
ــة،  ــس كهيئ ــم ينعقــد املجل ــا إذ ل ــراً جذري ــن، شــهد الوضــع يف الضفــة تغّي ــم واألعضــاء اآلخري ــل والقوائ باقــي الكت
ومارســت الكتــل األخــرى واألعضــاء املوجــودون يف الضفــة الغربيــة بعــض املهــام إمــا بصــورة جماعيــة أو فرديــة36. 

بيئة االستقالية والنزاهة والشفافية يف عمل املجلس التشريعي

· آلية االنتخاب 	
يحــدد قانــون االنتخابــات مــدة املجلــس التشــريعي بأربــع ســنوات مــن تاريــخ انتخابــه، بحيــث جتــري االنتخابــات مــرة 
كّل أربــع ســنوات بصــورة دوريــة37، وتنتهــي مــدة واليــة املجلــس التشــريعي القائــم عنــد أداء أعضــاء املجلــس اجلديــد 

املنتخــب اليمــني الدســتورية38.

· حصانة عضو املجلس التشريعي  	

نــص قانــون واجبــات وحقــوق أعضــاء املجلــس التشــريعي رقــم )10( لســنة 2004 م صراحــة علــى منــح عضــو 
ــه املتعلقــة  ــه أو أعمال ــاً بســبب آرائ ــاً أو مدني ــة بحيــث ال جتــوز مســاءلته جزائي ــة برملاني املجلــس التشــريعي حصان
مبهامــه، أو لتصويتــه علــى نحــو معــني يف جلســات املجلــس أو يف أعمــال اللجــان39، كمــا ال يجــوز التعــرض لــه بــأّي 
شــكل مــن األشــكال، وال يجــوز إجــراء أّي تفتيــش يف أمتعتــه أو بيتــه أو محــل إقامتــه أو ســيارته أو مكتبــه أو أّي عقــار 

31  بشير جاد اهلل، مدير عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2021/4/15. 
32  مقابلة مع السيد حسن عقيالن، مدير عام اإلدارة العامة للرقابة على الداخلية واألمن يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 2021/4/1. 

33  تقرير دور املجلس التشريعي يف مكافحة الفساد-هيئة الكتل والقوائم ومجموعات العمل البرملانية، سلسلة تقارير رقم 64، 2013.
34  انظر/ي املادة )2( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي. 
35  انظر/ي املادة )4( من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

36  تقرير دور املجلس التشريعي يف مكافحة الفساد-هيئة الكتل والقوائم ومجموعات العمل البرملانية، سلسلة تقارير رقم 64، 2013.
37  انظر/ي املادة )47( من القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

38  انظر/ي املادة )47( من القانون األساسي لسنة 2005م اخلاص بتعديل بعض أحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003م.
39  انظر/ي املادة )21( من قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم )10( لسنة 2004م.
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ــة إجــراءات  خــاص بــه طيلــة مــدة احلصانــة40، كمــا منــح القانــون عضــو املجلــس التشــريعي احلصانــة مــن اتخــاذ أّي
جزائيــة فوريــة ضــده، علــى أن يُبلــغ املجلــس التشــريعي فــوراً مــن قبــل النائــب العــام باإلجــراءات املتخــذة ضــد العضــو 
ليتخــذ املجلــس مــا يــراه مناســبا41ً، وتســتثنى مــن ذلــك حــاالت التلبــس بجنايــة حيــث يقــدم النائــب العــام طلبــاً لرفــع 
م طلــب رفــع احلصانــة خطيــاً  احلصانــة عــن العضــو الــذي وجــد متلبســاً، ويف حالــة رفــع احلصانــة عــن العضــو يُقــَدّ
مــن النائــب العــام إلــى رئيــس املجلــس التشــريعي الــذي يحيلــه إلــى اللجنــة القانونيــة يف املجلــس التــي تقــوم ببحثــه، 
ثــم يأخــذ املجلــس قــراره برفــع احلصانــة عــن العضــو بأغلبيــة الثلثــني بعــد االســتماع إلــى رأي عضويـْـن مــع وعضويـْـن 

آخريــن ضــد موضــوع الطلــب42.
· مدّونة السلوك وسياسات تضارب املصالح	

ال توجــد مدّونــة ســلوك خاصــة بأعضــاء املجلــس التشــريعي أو لوائــح تضمــن تعليمــات تضــارب املصالــح أو تعليمــات 
ــا، إاّل أّن الفصــل الثانــي )الواجبــات( يف قانــون واجبــات وحقــوق أعضــاء املجلــس التشــريعي رقــم )10(  تلقــي الهداي
لســنة 2004 م ينــص علــى بعــض الواجبــات والشــروط يف عمــل عضــو املجلــس، كعــدم جــواز اســتخدام أّيــة معلومــات 
ســرية ممــا حصــل عليــه العضــو بصفتــه نائبــاً يف غيــر عملــه البرملانــي، وعــدم جــواز شــراء أو اســتئجار شــيٍء مــن أمــوال 
ــة يف أّي مجلــس استشــاري أو إشــرايف أو  الدولــة أو تأجيــر الدولــة أو بيعهــا شــيئاً مــن أموالــه، وعــدم جــواز العضوّي

إداري أليٍّ مــن املؤسســات التابعــة للدولــة43.

فعالية دور املجلس التشريعي يف غزة يف الرقابة العامة ومكافحة الفساد
· مؤشرات أداء املجلس التشريعي	

ــرة الواقعــة مــا بــني عامــي  ــه خــالل الفت ــة التغييــر واإلصــالح( إحصائيــة بنتائــج أعمال نشــر املجلــس التشــريعي )كتل
2006–2021 تشــمل إحصائيــة بعــدد اجللســات واالســتجوابات والزيــارات امليدانيــة وباقــي األنشــطة التــي شــاركت 
فيهــا جلانــه، كمــا توجــد خطــة ســنوية لــدى نــواب كتلــة التغييــر واإلصــالح )األعضــاء يف جلــان املجلــس التشــريعي يف 
غــزة(، تشــمل أنشــطة وفعاليــات ذات بعــد رقابــي علــى مؤسســات وهيئــات الســلطة التنفيذيــة والقضائيــة، وتتــم متابعــة 
وتقييــم أنشــطة اخلطــة مــن خــالل اجللســات الدوريــة التــي يعقدهــا نــواب الكتلــة، لكــن ال يتــم إعــداد تقاريــر تقييــم 

اإلجنــاز التــي تشــمل مقارنــة مــا مت فعــاًل مــن األنشــطة مــع مــا هــو مخطــط. 

 
· جلنة الرقابة العامة يف املجلس	

حســب النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي، فــإّن جلنــة الرقابــة تعمــل وبالتنســيق والتعــاون مــع بقيــة جلــان املجلــس 
علــى مراقبــة ومتابعــة أعمــال الســلطة التنفيذيــة ومؤسســاتها لضمــان عــدم إســاءة اســتعمال الســلطة ترســيخاً ملنهــج 
املســاءلة وضمــان ســيادة القانــون وتطبيقــه املتكافــئ وحمايــة احلقــوق واحلريــات األساســية للفــرد واجلماعــات 
وللمجتمــع بشــكل عــام، ويف ســبيل ذلــك قامــت اللجنــة بعقــد جلســات اســتماع واستشــارة واســتجواب واســتدعاء لــذوي 
العالقــة بهــدف احلصــول علــى إجابــات مــن اجلهــات الرســمية أو اســتيضاح أمــور محــددة مــن ذوي االختصــاص أو 

االســتماع إلــى إفــادات الشــهود وفقــاً ملقتضيــات احلالــة44.
يشــير الواقــع إلــى وجــود تراجــع يف أداء جلنــة الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة واقتصــار ممارســة الرقابــة البرملانيــة 
علــى أعضــاء قائمــة التغييــر واإلصــالح فقــط نتيجــة حلالــة االنقســام السياســي الســائدة45، وقــد أشــار النائــب يحيــى 
موســى رئيــس جلنــة الرقابــة إلــى أّن اللجنــة يف املجلــس جتتمــع فقــط بحضــور أربعــة أعضــاء مــن أصــل 27 عضــواً، 
وأّن األعضــاء الذيــن ميارســون مهامهــم حاليــاً يف اللجنــة هــم مــن قائمــة التغييــر واإلصــالح فقــط وال يشــارك باقــي 

40  انظر/ي املادة )22( من قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم )10( لسنة 2004م.
41  انظر/ي املادة )24( من قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم )10( لسنة 2004م.
42  انظر/ي املادة )26( من قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم )10( لسنة 2004م.

43  انظر/ي املواد )8،4،3( من قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم )10( لسنة 2004م.
44  املوقع الرسمي للمجلس التشريعي الفلسطيني www.plc.ps ،آلية عمل اللجان، تاريخ االّطالع 2021/3/25. 

45  تؤكد كتلة التغيير واإلصالح أّنها ترسل دعوات لكافة األعضاء من باقي الكتل البرملانية للمشاركة يف أنشطة وفعاليات املجلس التشريعي، وهناك استجابة متواضعة يف بعض 
األحيان من بعض األعضاء.
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أعضــاء جلنــة الرقابــة املمثلــني عــن القوائــم األخــرى46. 
قامــت جلنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان يف املجلــس التشــريعي بنشــر بعــض التقاريــر التــي تتعلــق بقضايــا الشــأن 
العــام مثــل تقريرهــا حــول أزمــة الكهربــاء يف قطــاع غــزة، وتقريرهــا حــول موازنــة الســلطة الفلســطينية لســنة 2014، 
باإلضافــة إلــى نشــر نتائــج وتوصيــات بعــض جلــان تقصــي احلقائــق البرملانيــة التــي شــّكلها املجلــس التشــريعي 
فيمــا يتعلــق ببعــض القضايــا التــي أُثيــر حولهــا الــرأي العــام وســاهمت التقاريــر الصحفيــة االســتقصائية يف كشــفها 
ونشــرها، كمــا كان هنــاك تدّخــٌل مباشــٌر مــن قبــل جلنــة الرقابــة يف املجلــس بخصــوص ضمــان حريــة األعضــاء 
ــة  ــدى وزارة الداخلي ــد تدخــل بشــكل مباشــر ل ــم، فق ــة له ــر احلماي املشــاركني يف احلــراك ضــد شــركة جــوال وتوفي
لإلفــراج عــن املوقوفــني. اجلــدول التالــي يبــني عينــة مــن قــرارات املجلــس التشــريعي يف الشــأن الرقابــي خــالل الفتــرة 

ــني عامــي 2008 و201847: ــا ب ــدة م املمت

التوصياتاملوضوعالقرار
1133/1/3

لعام 2008
قبول توصيات جلنة الداخلية 

واألمن.
علــى وزارة الداخليــة العمــل علــى حتويــل امللفــات التــي انتهــى التحقيــق فيهــا إلــى 	 

القضــاء، وإلــزام قــوى األمــن والشــرطة بعــدم التدخــل يف القضايــا السياســية.
تفعيــل دور القضــاء العســكري والشــرطة القضائيــة ملعاجلــة جتــاوز منتســبي 	 

أجهــزة األمــن والشــرطة للقانــون )التوقيــف دون مذكــرات مــن النيابــة العامــة، 
ــد  ــة، وممارســة التعذيــب عن واإلفــراج عــن متهمــني دون أمــر القضــاء أو النياب

االعتقــال وأثنــاء التحقيــق(.
3/1/1151

لعام 2008
قبول تقرير جلنة الرقابة العامة 

حول مراكز التوقيف واحلجز 
التابعة لوزارة الداخلية.

االلتــزام الكامــل بقانــون اإلجــراءات اجلزائيــة واتبــاع الطــرق القانونيــة يف عمليــات 	 
الضبــط والتوقيــف والتحقيــق.

3/1/1193

لعام 2008
قبول تقرير جلنة الرقابة العامة 

وحقوق اإلنسان واحلريات 
العامة حول مخالفات جمعية 

حسام لألسرى واحملررين 
سابقاً.

إحالــة املوضــوع للنيابــة العامــة إلجــراء التحقيقــات الالزمــة بشــأن مخالفــات 	 
اجلمعيــة.

ضــرورة اإلســراع يف تفعيــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وتعيــني رئيــس لــه 	 
ــون. ــام مبهامــه حســب القان ملباشــرة القي

1300/غ. 
ع1/4 لعام

2011

تشكيل جلنة تقصي حقائق 
برملانية بخصوص إدخال 

التحفظ الفوري والعاجل على جميع أوراق السيارات لدى هيئة املعابر.	 السيارات من األنفاق.
اإلسراع بتشكيل هيئة الكسب غير املشروع.	 

1302/غ. 
ع1/4

لعام 2012

قبول تقرير جلنة الرقابة العامة 
وحقوق اإلنسان واحلريات 

العامة حول القضاء.
إقــرار موازنــة مســتقلة ملرافــق القضــاء بحيــث تضمــن االســتقالل املالــي للســلطة 	 

القضائيــة.
إلــزام وزارتــي العــدل والداخليــة واألمــن الوطنــي بااللتــزام بالقوانــني املعمــول بهــا 	 

التــي حتــدد اختصاصــات وصالحيــات كلٍّ مــن القضــاء النظامــي والقضــاء 
العســكري، وإذا وجــد بعــض الغمــوض أو عــدم الوضــوح أو التداخــل يجــب أن 
توضــع يف تشــريعات بالتعــاون مــع مجلــس القضــاء األعلــى تعــرض علــى املجلــس 

التشــريعي لإلقــرار حســب األصــول.
إلــزام مرافــق القضــاء جميعــاً بالتــزام القانــون يف التعيينــات وذلــك عــن طريــق 	 

األصــول. حســب  واختبــارات  مســابقات وإعالنــات 

46  مقابلة مع السيد يحيى موسى العبادسة، رئيس جلنة الرقابة يف املجلس التشريعي، 2021/3/28.
47  املصدر: كتاب القرارات الفلسطينية )2006–2008(. املجلس التشريعي الفلسطيني.
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1313/غ. 
ع1/4

لعام 2012

قبول تقرير جلنة تقصي 
احلقائق البرملانية حول األنفاق.

تشــكيل جلنــة فنيــة مشــتركة مــن كافــة الــوزارات املعنيــة بامللــف مبرجعيــة مدنيــة 	 
ــون أعضاؤهــا مــن ســكان  ــة التشــريعي وأاّل يك ــوزراء ورقاب بإشــراف مجلــس ال

رفح.
متكــني اجلهــات الرقابيــة مــن ممارســة الرقابــة الفعليــة علــى هيئــة احلــدود 	 

واألنفــاق، والقيــام بعمليــات التدويــر اإلداري املســتمر للموظفــني.
توريد كافة مداخيل هيئة األنفاق إلى احلساب املوّحد يف وزارة املالية.	 
تفعيــل قانــون الكســب غيــر املشــروع بهــدف مســاءلة مــن يظهــر عليــه ثــراء 	 

األنفــاق. ملــف  يف  عملــه  مفاجــئ نتيجــة 
1521/غ. 

ع1/5
لعام 2018

قبول تقرير جلنة تقصي 
احلقائق البرملانية حول الصيد 

يف حوض ميناء غزة.

الطلــب إلــى وكيــل وزارة الداخليــة إيقــاف مديــر عــام جهــاز الشــرطة البحريــة 	 
عــن العمــل وإحالتــه امللــف للجهــات القضائيــة املختصــة.

بالرغــم مــن إصــدار ونشــر املجلــس التشــريعي )كتلــة التغييــر واإلصــالح( لعــدد مــن التقاريــر ونتائــج جلــان تقصــي 
احلقائــق، إاّل أّن هنــاك بعــض التقاريــر التــي حتتــوي علــى معلومــات عــن إيــرادات احلكومــة يف غــزة لــم يتــم نشــرها 
حتــت مبــرر عــدم التضييــق علــى مصــادر دخــل احلكومــة يف غــزة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية. كمــا أّن هنــاك جلــان 
ــا  ــم نشــر نتائجه ــم يت ــي ل ــدوره الرقاب ــر واإلصــالح( ب ــة التغيي ــس التشــريعي )كتل ــا املجل ــق شــارك فيه تقصــي حقائ
ــة  ــى قضي ــة إل ــة، باإلضاف ــات تنفيذي ــا جله ــل املســؤولية فيه ــي مت حتمي ــرات والت ــق النصي ــة حري ــا كقضي وتوصياته
املوّلــدات التــي شــكلت قضيــة رأي عــام يف اآلونــة األخيــرة ولــم يتمكــن املجلــس التشــريعي مــن القيــام بــدوره الرقابــي 
عليهــا، حيــث مت تشــكيل جلنــة لدراســة امللــف مــن قبــل جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي واشــتكى املجلــس التشــريعي 
)كتلــة التغييــر واإلصــالح( مــن تعــدد اللجــان التــي تولــت اإلشــراف علــى حــل القضيــة، كمــا أنّ املجلــس لــم يعمــل حتــى 
اآلن علــى معاجلــة القصــور يف القوانــني واألنظمــة اخلاصــة بحمايــة املســتهلك مــا يســبب ارتفــاع أســعار كثيــر مــن 

الســلع يف ظــل األزمــات احملليــة48.

لــم يخــلُ عمــل جلــان املجلــس التشــريعي )كتلــة التغييــر واإلصــالح( مــن تدخــالت أطــراف خارجيــة مــا شــكل عائقــاً 
أمــام اســتقاللية جلانــه العاملــة وخصوصــاً جلنــة الرقابــة، فوظيفــة املســاءلة ملســؤولي الســلطة التنفيذيــة والتــي هــي 
مــن صميــم عمــل املجلــس التشــريعي أصبحــت ضعيفــة بســبب الوضــع السياســي القائــم، حيــث يــرى رئيــس جلنــة 
الرقابــة أّن الوضــع السياســي والداخلــي ال يســمح باســتجواب املســؤولني نظــراً ألّن اإلدارة احلاليــة لقطــاع غــزة هــي 
إدارة أزمــة فقــط، مــا انعكــس ســلباً علــى فاعليــة عمــل اللجــان البرملانيــة وأدى إلــى تهميــش كثيــر مــن وظائــف املجلــس 

التشــريعي49.

بالرغــم مــن التحديــات التــي يواجههــا املجلــس التشــريعي وجلنــة الرقابــة علــى وجــه اخلصــوص نتيجــة الوضــع 
السياســي القائــم، إاّل أّنــه لــم يتــم منــع املجلــس وجلنــة الرقابــة فيــه مــن ممارســة جــزء مــن الرقابــة البرملانيــة، حيــث 
يؤكــد رئيــس جلنــة الرقابــة علــى أّن املجلــس داعــم ألّي توجــه يســعى لســّن تشــريعات وقوانــني خاصــة مبكافحــة 
الفســاد ومــا مينعــه حتــى اآلن هــو عــدم توفـّـر مقومــات لذلــك50، باإلضافــة إلــى ذلــك، يولــي املجلــس التشــريعي أهميــة 
كبيــرة لتقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وقــد زاد هــذا االهتمــام يف اآلونــة األخيــرة وخصوصــاً خــالل العــام 
2020، حيــث يتــم توزيــع كّل تقاريــر ديــوان الرقابــة علــى اللجــان البرملانيــة ملتابعتهــا مــع اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة 

الديــوان، ويتــم اســتدعاء وكالء الــوزارات ورؤســاء الهيئــات ملتابعــة توصيــات الديــوان معهــم51.

48  مقابلة مع السيد يحيى موسى العبادسة، رئيس جلنة الرقابة يف املجلس التشريعي، 2021/3/28.

49  مقابلة مع السيد يحيى موسى العبادسة، رئيس جلنة الرقابة يف املجلس التشريعي، 2021/3/28.

50  مقابلة مع السيد يحيى موسى العبادسة، رئيس جلنة الرقابة يف املجلس التشريعي، 2021/3/28.
51  زاهر عطا اهلل، املقرر اإلداري للجنة الرقابة يف املجلس التشريعي.
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ــة، وهــي  ــق العدال ــون وحتقي ــاذ القان ــة بإنف ــات املكلّف ــة يف فلســطني مــن الســلطات والهيئ ــف قطــاع العدال يتأل

ــل  ــة )مث ــة بقطــاع العدال ــا ذات الصل ــة مبكوناته ــة، والســلطة التشــريعية، والســلطة التنفيذي الســلطة القضائي
ــوى والتشــريع(52، وســيتم التطــرق يف  ــوان الفت ــة القضــاء العســكري، ودي ــة، وهيئ ــة العام ــدل، والنياب وزارة الع
هــذا القســم مــن التقريــر إلــى مؤسســتنْي مهمتــنْي مــن مؤسســات قطــاع العدالــة ذات الصلــة بالرقابــة العامــة 

ــا. ــة مكافحــة الفســاد ومحكمــة العــدل العلي ومكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة، وهمــا نياب

األطر املؤسسية لنيابة مكافحة الفساد ومحكمة العدل العليا
أُنشـــئت نيابـــة مكافحـــة الفســـاد يف فلســـطني مبوجــب القـــرار رقـــم )29( لســـنة 2006م الصـــادر عـــن النائـــب 
العـــام، إاّل أّنــه وبعــد االنقســام الداخلــي يف العــام 2007 مت إلغــاء بعــض النيابــات املتخصصــة مبــا فيهــا هــذه 
النيابة التي انتقلـــت جميـــع اختصاصاتهـــا إلـــى نيابـــة املؤسسات واجلمعيات األهلية التـــي أُسســـت عـــام 2010، 
واســتمر ذلــك األمــر حتــى إعــادة تفعيــل نيابـــة مكافحـــة الفســـاد يف العــام 2018 بنــاًء علــى قــراٍر مــن النائب العام 
يف غــزة53. وتعتبــر نيابـــة مكافحـــة الفســـاد مــن النيابــات املتخصصــة يف الهيــكل التنظيمــي للنيابــة العامــة، ومــن 
ضمــن اختصاصاتهــا التحقيــق يف جرائــم ســوء اســتخدام الســلطة والتعــدي علــى املــال العــام واســتغالل النفــوذ 
ــا الرشــوة واالختــالس، ومالحقــة الكســب غيــر املشــروع وغســل وتبييــض األمــوال والتهــّرب  الوظيفــي وقضاي

الضريبــي54، ولنيابــة مكافحــة الفســاد رئيــٌس ووكالءُ ومعاونــون يتــم تعيينهــم بقــراٍر مــن النائــب العــام.

 ويشــير رئيــس نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال احلالــي إلــى وجــود تطويــر وإعــادة هيكلــة لنيابــة 
مكافحــة الفســاد يف الهيــكل التنظيمــي اجلديــد للعــام 2021، حيــث ســيتم الفصــل بــني وظائــف نيابــة مكافحــة 
الفســاد التقليديــة عبــر إنشــاء ثــالث نيابــات وهــي نيابــة مكافحــة الفســاد التــي تعنــى بقضايــا الفســاد بأنواعــه 
كالرشــوة واالختــالس واســتغالل النفــوذ الوظيفــي، ونيابــة جرائــم األمــوال التــي تنظــر يف قضايــا جرائــم 
األمــوال اخلاصــة، ونيابــة املؤسســات التــي تنظــر يف قضايــا التجــاوزات يف املؤسســات العامــة والنقابــات 

ومنظمــات املجتمــع املدنــي، وســيتم إنشــاء مكتــب حتقيــق مركــزي يخــدم النيابــات الثــالث يف آن واحــد55.  

ــى  ــس األعل ــا يف املجل ــة العلي ــة النقــض احملكم ــع محكم ــل م ــا متّث ــا، فإّنه ــدل العلي ــة الع ــا بخصــوص محكم أّم
للقضــاء، وتنعقــد محكمــة العــدل العليــا مــن رئيــس احملكمــة العليــا وقاضيــنْي علــى األقــل، وعنــد غيــاب الرئيــس 
يــرأس احملكمــة أقــدُم نّوابــه، فالقاضــي األقــدم يف هيئــة احملكمــة، وتنظــر احملكمــة بالطعــون اخلاصــة بالقرارات 
اإلداريــة واملنازعــات اخلاصــة بالوظائــف العموميــة الصــادرة عــن احملكمــة اإلداريــة، وذلــك بعــد صــدور قانــون 

املنازعــات اإلداريــة بتاريــخ 2016/04/20 الــذي أصبــح ســاري املفعــول بتاريــخ 201656/5/20.

بيئة االستقالية والنزاهة والشفافية يف قطاع العدالة
· آلية التعيني يف الوظائف القضائية	

ــس  ــن مجل ــى تنســيب م ــاًء عل ــس الســلطة الفلســطينية بن ــن رئي ــراٍر م ــون بق ــة يك ــف القضائي إّن شــغل الوظائ
القضاء األعلى57، كما أّن النائـــب العـــام يتم تعيينه بقـــراٍر مـــن رئيـــس الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية بنـــاًء علـــى 
تنســـيب مـــن مجلـــس القضـــاء األعلى58، إاّل أّن التعيني على الوظائف القضائية يف النيابة العامة يف قطاع غزة 
يتســم بعــدم الوضــوح وال يتــم حســب القانــون )اضطراريــاً حســب رأي النيابــة العامــة وذلــك بســبب االنقســام 

52  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، مراجعة حتليلية لقطاع العدالة-املنظومة التشريعية واملؤسساتية والسياساتية. 2011.
53  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، فاعلية واستقاللية وحيادية النيابة العامة يف متابعة جرائم الفساد يف قطاع غزة، 2018.

 .http://www.gp.gov.ps/ar/page/s-prosecution54  املوقع اإللكتروني للنيابة العامة–قطاع غزة، على الرابط التالي
55  مقابلة مع السيد مؤنس حمودة رئيس نيابة مكافحة الفساد، 2021/4/19.

56  التقرير السنوي الثاني، املجلس األعلى للقضاء، 2020.
57 انظر/ي املادة )18( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.

58  انظر/ي املادة )63( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
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السياســي59( نتيجــة لغيــاب دور رئيــس الســلطة النــاجت عــن حالــة االنقســام، وبالتالــي فــإّن عمليــة تعيــني النائــب العــام 
تتم من خالل جلنة متابعة العمل احلكومي، فعلـــى ســـبيل املثال مّت تعيـــن النائـــب العـــام الســـابق إســـماعيل جبـــر بقـــراٍر 
مـــن مجلـــس الـــوزراء عام 2008 بعـــد تنســـيبه مـــن وزيـــر العـــدل، يف حيـــن مّت تعيـــن النائـب العـــام احلالي ضيـاء الديـن 
املدهــون بواســـطة التنســـيب مـــن املجلــس األعلــى للقضـــاء عبـــر جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي ومبصادقــة املجلــس 

التشــريعي60.

تأثــرت عمليــة التعيــني يف وظائــف النيابــة العامــة ووظائــف املجلــس األعلــى للقضــاء باالنقســام السياســي احلاصــل 
وغيــاب دور مؤسســة الرئاســة يف قطــاع غــزة، مــا جعلهــا تتــم خــارج اإلطــار القانونــي الناظــم لعمليــة التعيــني، حيــث تتــم 
عمليــة تعيــني رئيــس نيابــة مكافحــة الفســاد مــن خــالل اختيــار النائــب العــام لوكيــل نيابــة قضــى فتــرة زمنيــة محــددة 
)يتــم تقديرهــا مــن دائــرة التفتيــش القضائــي( كرئيــس لنيابــة مكافحــة الفســاد، ويتــم بعــد ذلــك التنســيب مــن وكيــل 
وزارة العــدل )نظــراً لعــدم وجــود وزيــر بشــكل فعلــي( ومــن ثــم املصادقــة مــن جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي، أّمــا تعيــني 
وكالء النيابــة فيتــم مــن خــالل التنســيب مــن النائــب العــام لــوزارة العــدل ثــم املصادقــة مــن قبــل جلنــة متابعــة العمــل 
ــٍي  ــم األمــر مــن خــالل إعــالٍن وظيف ــل يت ــة مكافحــة الفســاد بشــكل خــاص ب ــي نياب ــم تعيــني معاون احلكومــي، وال يت
ينّظمــه املجلــس األعلــى للقضــاء بالتعــاون مــع ديــوان املوظفــني العــام يف غــزة الســتقطاب معاونــي نيابــة للنيابــة العامــة 
بشــكل عــام، ثــم يتــم اختيــار معاونــي نيابــة مكافحــة الفســاد مــن بينهــم وفقــاً ملعاييــر معينــة، حيــث تشــير نيابــة مكافحــة 
الفســاد هنــا إلــى أّنــه يتــم اختيــار األكثــر هــدوءاً وكفــاءًة بعــد خضوعهــم لعمليــة تقييــم مكثفــة، وباملثــل، فــإّن التعيــني يف 
وظائــف املجلــس األعلــى للقضــاء يتــم مــن خــالل إعــالن ينّظمــه ديــوان املوظفــني العــام يف غــزة ويصــادق علــى تعيينهــم 
رئيــس املجلــس التشــريعي باإلنابــة حاليــاً كمــا حــدث مؤخــراً عندمــا مت تعيــني 20 قاضــَي صلــٍح بتاريــخ 7/2/ 2019 61.    

ــا هــي نفســها الشــروط الواجــب  ــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال ومحكمــة العــدل العلي شــروط التعيــني يف نياب
ُ يف الوظائــف القضائيــة62، وهــي شــروط تتعلــق باجلنســية والكفــاءة واملؤهــالت وحســن الســيرة،  توافرهــا فيمــن يَُعــنيَّ
ــى  ــر األطــراف السياســية عل ــد التعيــني لضمــان عــدم تأثي ــة يف أّي حــزب سياســي عن ــاء العضوي ــى إنه باإلضافــة إل
الســلطة القضائيــة، إاّل أّن شــرط إنهــاء العضويــة يف أّي حــزب سياســي ال ميكــن التحقــق منــه نظــراً لسياســة عــدم 
الوضــوح يف عضويــة األحــزاب السياســية يف فلســطني، فيمــا حــدد القانــون شــروطاً خاصــة لتعيــني القضــاة يف 
احملكمــة العليــا )محكمــة النقــض ومحكمــة العــدل العليــا( منهــا أن يكــون القاضــي قــد شــغل ملــدة ثــالث ســنوات علــى 
ــا بالنيابــة العامــة أو عمــل محاميــاً مــدة ال تقــل عــن عشــر  األقــل وظيفــة قــاٍض مبحاكــم االســتئناف أو مــا يعادله
ُ رئيســاً للمحكمــة العليــا أو نائبــاً لــه أن يكــون قــد جلــس للقضــاء بدوائــر احملكمــة  ســنوات، كمــا يشــترط فيمــن يَُعــنَيّ

العليــا مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات أو عمــل محاميــاً ملــدة ال تقــل عــن خمــس عشــرة ســنة63.

لـــم يحـــدد القانـــون مـــدة والية النائـــب العـــام وال رؤســاء النيابة ووكالئها ومعاونيها ما يشــير إلى إمكانية بقاء أعضاء 
النيابــة لفتــرة غيــر محــددة، وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى صــدور قانــون معــدل لقانــون الســلطة القضائيــة يف العــام 2005 
يحتــوي علــى شــروط واضحــة وتفصيليــة لشــغل الوظائــف القضائيــة وحتديــد مــدة الواليــة فيهــا، إاّل أّنــه قــد مت الطعــن 

فيــه لــدى احملكمــة الدســتورية ولــم يتــم العمــل بــه. 

· حصانة أعضاء نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال وقضاة محكمة العدل العليا	

أكــد قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني )غيــر املفّعــل يف قطــاع غــزة (علــى متّتع أعضاء الســلطة القضائيــة باحلصانة 
اإلجرائيــة، علــى نحــو يشــمل القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، وذلــك بغيــة حمايــة العمــل القضائــي مــن الكيــد 
والتعســف، وينــص القانــون علــى أّن طلــب رفــع احلصانــة يرتبــط بوجــود شــبهات قويــة علــى ارتــكاب جــرم الفســاد مــن 
م ذلــك الطلــب مــن قبــل رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد إلــى مجلــس القضــاء  قبــل عضــو الســلطة القضائيــة، حيــث يقــدَّ
األعلــى، وبــدوره يقــوم مبنــح اإلذن لغايــات رفــع احلصانــة، متــى حتققــت شــروط ذلــك، وتســتثنى حالــة التلّبــس مــن 
التقّيــد بإجــراءات رفــع احلصانــة، حيــث يجــوز القبــض علــى عضــو الســلطة القضائيــة أو توقيفــه وبشــكٍل فــوري، علــى 

59  مقابلة مع السيد مؤنس حمودة رئيس نيابة مكافحة الفساد، 2021/4/19.
60  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، بيئة النزاهة والشفافية يف عمل قطاع العدالة، 2019.

61  مقابلة مع السيد ماهر الرفاتي، مدير عام احملاكم يف املجلس األعلى للقضاء، 2021/3/31. 
62  انظر/ي املادة )16( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
63  انظر/ي املادة )20( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002.
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أن يتــّم تبليــغ مجلــس القضــاء األعلــى بذلــك، وحتديــداً خــالل الســاعات األربــع والعشــرين التاليــة للقبــض، حيــث 
يقــوم املجلــس –حينئــٍذ- باتخــاذ املقتضــى القانونــي وفقــاً ألحــكام قانــون الســلطة القضائيــة64.

تشــــير نيابة مكافحة الفســاد إلــــى أّن النائــــب العــــام وأعضــــاء النيابــــة العامــــة ورؤســاء النيابات املتخصصة ال 
يتمتعــون بــأّي حصانــة قانونيــة، وينطبــق عليهــم نــص املـادة )72( مـن قانـون السـلطة القضائيـة65، التـي تنـص 
علـى أّن أعضـاء النيابـة العامـة تسـري عليهم أحـكام مسـاءلة القضـاة وتقـام عليهـم الدعـوى التأديبيـة مـن قبـل 

النائـب العـام مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاًء علـى طلـٍب مـن وزيـر العـدل.

· مدّونة السلوك وسياسات تضارب املصالح وتلقي الهدايا	

يتــم العمــل يف نيابــة مكافحــة الفســاد وجرائــم األمــوال مبدّونــة ســلوك أعضــاء النيابــة العامــة التــي قامــت 
بإعدادهــا جلنــة خاصــة مت تشــكيلها بقــراٍر مــن النائــب العــام، وبالرغــم مــن أّن هــذه املدّونــة مقــّرة ويتــم العمــل 
بهــا يف النيابــة العامــة إاّل أّنهــا غيــر منشــورة حتــى اآلن، كمــا ال توجــد سياســة خاصــة بالنيابــة بخصــوص تضــارب 
املصالــح وتلقــي الهدايــا، وإّنــا يتــّم العمــل مبدّونـــة الســـلوك الوظيفـــي وأخالقيـــات الوظيفــة العامــة الصــادرة عن 
ديوان املوظفني العام التي حتتـــوي علـــى مـــواد متنع املوظف العام مـــن القيـــام بـــأّي نشـــاط يـــؤدي إلـــى تضـــارب 
حقيقـــي أو محتمـــل بـــني مصاحله الشـــخصية ومســـؤولياته الوظيفيـــة66، وباملثل فيما يخص محكمة العدل العليا 
حيــث يتــم العمــل مبدّونــة الســلوك اجلديــدة )مدّونــة القضــاة( التــي اعتمدهــا املجلــس األعلــى للقضــاء يف العــام 

2020 ولكّنهــا غيــر منشــورة حتــى اآلن67.

· اإلفصاح عن الذمم املالية	
مبــا أّن قانــون مكافحــة الكســب غيــر املشــروع رقــم )1( لســنة 2005 غيــر مفّعــل، وقانــون مكافحــة الفســاد 
)املعــدل( رقــم )1( لســنة 2005 غيــر مطبقــنْي مــن قبــل املجلــس األعلــى للقضــاء والنيابــة العامــة يف قطــاع غــزة، 
إالّ أنّ قانــون الســلطة القضائيــة ينــص علــى أن يقــدم كلُّ قــاٍض عنــد تعيينــه إقــراراً بالذمــة املاليــة اخلاصــة بــه 
وبزوجــه وأوالده القّصــر68، وقــد أكــد رئيــس نيابـــة مكافحـــة الفســـاد وجرائـــم األمــوال الســابق أّنـــه يُطلـــب مـــن 
موظفـــي النيابـــة الكشـــف عـــن ثرواتهـــم يف بدايـــة التعيـــني69، لكّن هـــذه القرارات تبقى روتينيـة وإجرائيـة حيث ال 

يتــم تقــدمي إقــرار للذمــة املاليــة لــدى احملكمــة العليــا.

· موازنات قطاع العدالة	
ال توجــد موازنــة خاصــة بنيابـــة مكافحـــة الفســـاد، بـــل إّن موازنتهــا جـــزء مـــن موازنــة النيابـــة العامـــة، وبالتالــي ال 
توجــد مخصصــات خاصــة بأنشــطة مكافحـــة الفســـاد، كمــا ال يوجــد نظــام مالــي وإداري مســتقل للنيابــة حيــث 
70، وكذلــك األمــر بالنســبة حملكمــة العــدل العليــا، شــأنها يف ذلــك  تعتبــر جــزءاً مــن النيابــة العامــة ماليــاً وإداريــاً
شــأن باقــي احملاكــم التــي تعتبــر موازنتهــا وأنظمتهــا املاليــة واإلداريــة جــزءاً مــن موازنــة وأنظمــة املجلــس األعلــى 

للقضــاء71.

· حماية املبلغني عن قضايا الفساد	
ال يوجـــد قانـــون ُمقـــّر وال سياســات أو تعليمــات واضحــة ومنشــورة يف نيابـــة مكافحـــة الفســـاد خاصــة بحمايـــة 
املبلغــني عـــن جرائـــم الفســـاد، حيــث تشــير النيابــة إلــى أّنــه يف جميــع احلــاالت يتــم اإلفصــاح للمتهمــني عــن كامــل 

التفاصيــل إلثبــات التهــم املوجهــة لهــم.72

64  أحمد البراك، احلصانة من منظور املواجهة اجلزائية لظاهرة الفساد يف التشريع الفلسطيني، مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية، 2020. 
65  مقابلة مع السيد مؤنس حمودة رئيس نيابة مكافحة الفساد، 2021/4/19.
66  مقابلة مع السيد مؤنس حمودة رئيس نيابة مكافحة الفساد، 2021/4/19.

67  مقابلة مع السيد ماهر الرفاتي، مدير عام احملاكم يف املجلس األعلى للقضاء، 2021/3/31.
68  انظر/ي الفقرة الثانية من املادة )28( من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.

69  نبيل حليوة، رئيس نيابة مكافحة الفساد سابقاً يف تصريح لدراسة سابقاً الئتالف أمان.
70  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، فاعلية واستقاللية وحيادية النيابة العامة يف متابعة جرائم الفساد يف قطاع غزة، 2018.

71  مقابلة مع السيد مؤنس حمودة رئيس نيابة مكافحة الفساد، 2021/4/19.
72  مقابلة مع السيد مؤنس حمودة رئيس نيابة مكافحة الفساد، 2021/4/19.
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فعالية دور قطاع العدالة يف مكافحة الفساد
· نيابة مكافحة الفساد	

تعمــل نيابــة مكافحــة الفســاد حاليــاً بعــدد قليــل جــداً مــن الــكادر البشــري ســواء يف املجــال الفنــي أو اإلداري، حيــث 
ــاب  ــة كت ــني، وأربع ــني إداري ــة موّظف ــس، وأربع ــى الرئي ــة إل ــة أعضــاء باإلضاف ــا بواســطة أربع ــة أعماله ــيِّر النياب تَُس
ضبــط، وقــد حتتــاج عمليــة إعــادة الهيكلــة اجلديــدة للنيابــة وتقســيمها إلــى ثــالث نيابــات إلــى ضعــف العــدد املوجــود 
مــن الــكادر البشــري، وتشــير النيابــة يف هــذا الصــدد إلــى أّن هنــاك اســتجابة مــن قبــل جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي 
بخصــوص تزويدهــا بالــكادر املطلــوب73. وكانــت البيانــات الــواردة مــن نيابــة مكافحــة الفســاد عــن العــام 2020 

كالتالــي74: 

العددالقضاياالرقم
36عدد القضايا احملالة إلى نيابة مكافحة الفساد1

2
إجمالي القضايا احملالة التي مت التحقيق فيها لدى نيابة مكافحة الفساد وغسل 

1222األموال

494عدد القضايا احملفوظة لدى نيابة مكافحة الفساد وجرائم األموال3

3حاالت رفع احلصانة4

خــالل األعــوام )2017، 2018، 2019، 2020( بلــغ عــدد املعامــالت التــي مت إيــداع قضايــا فســاد فيهــا مــن قبــل 
احملاكــم يف قطــاع غــزة )627( قضيــة فســاد وكانــت علــى النحــو التالــي: )114( قضيــة يف عــام 2017، )124( قضيــة 
يف عــام 2018، )187( قضيــة يف عــام 2019، )202( قضيــة يف عــام 2020، بينمــا تشــير بيانــات طلبــات رجــال 
القضــاء إلــى ورود طلبــنْي يف العــام 2017م فيمــا لــم يتــم الفصــل يف أّي طلــب، وورود )4( طلبــات يف العــام 2018م 
والفصــل يف )5( طلبــات، وورود )4( طلبــات يف العــام 2019م دون الفصــل يف أّي طلــب، وورود طلــب واحــد يف العــام 

ــات75.  2020 والفصــل يف )7( طلب

· محكمة العدل العليا 	
مــن الناحيــة العمليــة ال يوجــد فصــل بــني محكمــة النقــض ومحكمــة العــدل العليــا كهيئتــني تشــكالن احملكمــة العليــا، 
حيــث تنعقــد كلتــا احملكمتــنْي مــن نفــس القضــاة وعددهــم )8( هــم قضــاة احملكمــة العليــا، ونفــس الطاقــم اإلداري 

املكــون مــن )15( موظفــاً إداريــاً وكاتبــاً يعملــون يف احملكمتــنْي76.
ورد خــالل العــام 2020 حملكمتــي العــدل العليــا والنقــض )2,973( ملفــاً، باإلضافــة لـــ )2,160( ملفــاً مــدّوراً، وفصلــت 
احملكمــة العليــا يف )3,079( ملفــاً بنســبة 103.57 % وكان عبــئ القاضــي الواحــد يف العــام 2020م )642( ملفــاً 
ســنوياً، بزيــادة عــن عــام 2019م الــذي بلــغ عبــئ القاضــي فيــه )555( ملفــاً، وبلــغ إجنــاز القاضــي يف عــام 2020م 

)385( ملفــاً ســنوياً، بزيــادة عــن عــام 2019م الــذي بلــغ إجنــاز القاضــي فيــه )333( ملفــاً.

وتشــير نتائــج ومؤشــرات عمــل محكمــة العــدل العليــا يف عــام 2020م إلــى ورود )85( طعنــاً وطلبــاً بنســبة انخفــاض 
بلغــت 38.41 % عــن عــام 2019م، وبلــغ عــدد الطعــون اإلداريــة الــواردة )47( طعنــاً فيمــا بلــغ عــدد الطلبــات )38( 
طلبــاً، فصلــت احملكمــة بـــ )125( طعنــاً وطلبــاً منهــا )83( طعنــاً إداريــاً و)42( طلبــاً، وبلــغ عــدد امللفــات املــدّورة احلالــي 
لــدى احملكمــة )58( طعنــاً وطلبــاً منهــا )51( طعنــاً إداريــاً. وقــد حققــت احملكمــة تقدمــاً علــى مســتوى نســبة الفصــل 
إلــى الــوارد والتــي بلغــت 147.06 %، حيــث ارتفعــت عــن العــام الــذي ســبقه بنســبة 13.64 % وبلغــت نســبة الفصــل 
إلــى مجمــوع الــوارد واملــدّور 68.31 % وبذلــك يتبقــى لــدى احملكمــة )58( طعنــاً وطلبــاً تشــكل مــا نســبته 0.05 % 

مــن املجمــوع الكلــي77. 

73  مقابلة مع السيد مؤنس حمودة رئيس نيابة مكافحة الفساد، 2021/4/19.
74  مراسلة من النيابة العامة الئتالف أمان لصالح تقرير الفساد 2020.

75  التقرير السنوي الثاني، املجلس األعلى للقضاء، 2020، ص 47.
76  مقابلة مع السيد ماهر الرفاتي، مدير عام احملاكم يف املجلس األعلى للقضاء، 2021/3/31.

77  التقرير السنوي الثاني، املجلس األعلى للقضاء، 2020، ص 46.
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تقــوم دائــرة التفتيــش القضائــي يف املجلــس األعلــى للقضــاء بالتأكــد مــن التــزام القضــاة يف احملكمــة اإلداريــة ومراعاتهــم 
لقواعــد الســلوك الناظمــة لعملهــم وتنــاط بهــا مهــام اإلشــراف علــى حســن ســير العمــل القضائــي والتفتيــش علــى أعمــال 
القضــاة، حيــث يقــوم املفتــش يف الدائــرة بإعــداد تقريــر تقييــم كفــاءة للقاضــي متضمنــاً مالحظــات علــى عملــه يــزود بهــا 
ــى للقضــاء، باإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم دائــرة التفتيــش القضائــي بتقييــم فاعليــة  القاضــي نفســه ورئيــس املجلــس األعل
احملاكــم مــن خــالل بعــض املؤشــرات مثــل عــدد القضايــا الــواردة يف الســنة مضافــاً إليهــا القضايــا املرحلــة مــن الســنوات 

الســابقة، وعــدد القضايــا املفصــول بهــا، وعــدد القضايــا املعلقــة.

يشــير األمــني العــام للمجلــس األعلــى للقضــاء يف غــزة إلــى وجــود بعــض املعيقــات التــي حتــّد مــن فاعليــة العمــل القضائــي 
يف محكمــة العــدل العليــا واحملكمــة اإلداريــة منهــا نقــص الــكادر القضائــي واإلداري والفنــي، األمــر الــذي يؤثــر علــى طاقــة 

العمــل للقاضــي وســرعة الفصــل يف القضايــا.  
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دور سلطة النقد الفلسطينية في الرقابة 

اإلطار املؤسسي لسلطة النقد الفلسطينية
ــات  ــى العمليـ ــث يقــوم باإلشــراف علـ ــع القــرار يف ســلطة النقــد الفلســطينية حي ــة لصن ــى هيئ ــس اإلدارة أعل ــر مجل يعتب
ــق األهــداف احملــددة،  ــة لتحقي ــك إدارة السياســات النقدي ــرارات املتعلقــة بالسياســات الواســعة مبــا يف ذل ــاد القـ واعتمـ

ــة78. ــة املؤسســات املالي ــادة هيكل ــى إع ــة إل ــص باإلضاف ــاء التراخي ــح وإلغ ــة، ومن ــح االحترازي ــاد ونشــر اللوائ واعتم

يتكــــون املجلــس مــــن تســعة أعضــــاء مبــا فيهــم احملافــظ ونائــــب احملافــظ، إضافــة إلــى ممثــل عــن وزارة املاليــة، وســتة مــن 
كبــار املتخصصــني يف الشــؤون املصرفيــة واملاليــة واالقتصاديــة والقانونيــة القادريــن علــى املســاهمة يف حتقيــق أهــداف 
ســلطة النقد79، ويعتبر احملافظ املســؤول التنفيـــذي األول عـــن إدارة أعمـــال ســـلطة النقـــد، ويكـــون مســاءالً أمـــام مجلـــس 
اإلدارة عـــن تنفيـــذ القـــرارات التـــي يتخذهـــا املجلــس80، ويقــدم احملافــظ إلــى مجلــس اإلدارة تقريــراً دوريــاً كّل ثالثة أشـــهر 
وكلمـــا دعـــت احلاجة إلدارة ومتابعـــة ســـلطة النقـــد لعملياتهـــا ووضـــع النظـــام املصريف، وأوضـــاع األسواق النقديـــة واملالية 
وأســـواق النقـــد األجنبي، وجميـــع األحداث والظـــروف التـــي تؤثـــر علـــى ســـلطة النقـــد81، كما يجيز القانون ملجلس اإلدارة 
االســتعانة بخبــراء وحتديــد مكافآتهــم، ويجــوز للمحافــظ حســب القانــون أن يعــني جلنــة استشــارية مــن خــارج موظفــي 

ســلطة النقــد طلبــاً ملشــورتها82. 

تنقســم هيكليــة ســلطة النقــد إلــى أربــع مجموعــات رئيســية وهــي مجموعــة املكاتــب املســتقلة وعددهــا خمســة، ومجموعــة 
االســتقرار املالــي، ومجموعــة االســتقرار النقــدي، واملجموعــة اإلداريــة، وينــدرج حتــت املجموعــات الثــالث األخيــرة عــدٌد 

مــن الدوائــر واألقســام83.

بيئة االستقالية واملساءلة والشفافية يف عمل سلطة النقد الفلسطينية
· آلية التعيني	

آليــة تعيــني احملافــظ ونائبــه وباقــي أعضــاء مجلــس اإلدارة جــاءت واضحــة يف قانــون ســلطة النقــد، حيــث يَُعــنيَّ احملافــظ 
ونائــب احملافــظ بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء، ويَُعــنَيّ منــدوب وزارة املاليــة 
بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بتنســيٍب مــن وزارة املاليــة، ويَُعــنَيّ عضــوان آخــران بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة، 
وثالثــة أعضــاء آخريــن بتنســيٍب مــن مجلــس الــوزراء وبقــراٍر رئيــس الســلطة الوطنيــة، وعضــو آخــر بتنســيٍب مــن احملافــظ 
وبقــرار رئيــس الســلطة84، إاّل أّن صــدور قانــون معــّدل لقانــون ســلطة النقــد85 والــذي احتــوى علــى تعديــل بضــرورة مصادقــة 
املجلــس التشــريعي الفلســطيني علــى تعيــني احملافــظ86 يجعــل سياســة تعيــني احملافــظ غيــر ســليمة وغيــر مكتملــة نتيجــة 
ــب احملافــظ وباقــي  ــني نائ ــى تعي ــس التشــريعي عل ــة املجل ــا أنّ عــدم مصادق ــس التشــريعي، كم ــة املجل افتقارهــا ملصادق
ــى سياســات وقــرارات ســلطة النقــد  ــة عل ــد مــن ســيطرة الســلطة التنفيذي ــس اإلدارة يف ســلطة النقــد يزي أعضــاء مجل

ويزيــد مــن احتماليــة وجــود تأثيــرات خارجيــة ذات بعــد سياســي. 

بالرغــم مــن أّن قانــون ســلطة النقــد حــدد مــدة العضويــة للمحافــظ ونائبــه بأربــع ســنوات ومــدة عضويــة أعضــاء املجلــس 
ــني  ــل سياســة التعي ــس اإلدارة يجع ــه أو عضــو مجل ــني احملافــظ أو نائب ــه بجــواز إعــادة تعي ــالث ســنوات87، إاّل أّن نّص بث
ــث ميكــن إعــادة  ــة وإضعــاف اســتقاللية املؤسســة، وافتقارهــا للنزاهــة والشــفافية بحي مجــاالً لتدخــل الســلطة التنفيذي

78  موقع سلطة النقد الفلسطينية، www.pma.ps ، تاريخ االّطالع 2020/4/12. 
79  انظر/ي املادة )14( من قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية. 
80  انظر/ي املادة )24( من قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية.
81  انظر/ي املادة )25( من قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية.
82  انظر/ي املادة )29( من قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية.
83  موقع سلطة النقد الفلسطينية، www.pma.ps ، تاريخ االّطالع 2020/4/12.
84  انظر/ي املادة )15( من قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية.

85  قانون رقم )18( لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية.
86  تنص املادة )93( من القانون األساسي املعدل لسنة 2003 كذلك على أّن تعيني محافظ سلطة النقد يجب أن يصاَدق عليه من املجلس التشريعي.

87  قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية، املادة )15(.
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تعيــني أيٍّ منهــم وفقــاً لرؤيــة الســلطة التنفيذيــة.  

تنتهــي خدمــات احملافــظ أو نائبــه أو أّي عضــو مــن أعضــاء املجلــس حكمــاً إذا ُحكــم عليــه بجنايــة أو جنحــة مخلـّـة بالشــرف 
أو األمانــة، أو إذا أعلــن إفالســه، أو إذا فقــد أهليتــه أو ُعــزل عــن ممارســة مهامــه بقــرار قضائــي، وتنتهــي خدمـــات 
ــة مــن  ــب عــن حضــور ثــالث جلســات متتالي ــة إذا تغّي ــه أو أّي عضــو بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطني ــظ أو نائب احملافـ
جلســات املجلــس دون عــذر مقبــول، أو إذا أهمــل إهمــاالً جســيماً أو أحلــق ضــرراً فادحــاً مبصالــح ســلطة النقــد، أو إذا 

خالــف أحــكام قانــون ســلطة النقــد أو أّي قانــون آخــر يتعلــق بالنشــاط املصــريف88.

ــو مجلـــس اإلدارة يف ســلطة النقــد غيــر كافيــة، حيــث لــم يشــمل  تعتبــر شــروط تعيــني احملافــظ ونائـــب احملافــظ وعضـ
القانــون معاييــر مهمــة كنــوع اخلبــرة )التقنيـــة أو اإلداريـــة أو املعرفيـــة أو مزيـــج مـــن ذلـــك( والكفــاءة واألهليــة89 وخلــو ملــف 
املرّشــح مــن أّي قضايــا أو أحــكام جنائيــة، فقــد اقتصــرت شــروط التعيــني علــى معياريـْـن شــكلينْي وهمــا ضــرورة املواطنــة 
الفلســطينية وأداء اليمــني القانونيــة أمــام رئيــس الســلطة الفلســطينية، األمــر الــذي قــد ينعكــس ســلباً علــى أداء املؤسســة 

ورؤيتهــا ورســالتها. 

· املساءلة 	

بالرغــم مــن خضــوع ســلطة النقــد لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ومســاءلة املجلــس التشــريعي، إاّل أّنــه وبســبب 
االنقســام السياســي احلاصــل ال يوجــد أّي دوٍر رقابــي ســواء لديــوان الرقابــة يف غــزة أو للمجلــس التشــريعي علــى مكتــب 

ســلطة النقــد يف غــزة.

· مدّونة السلوك وسياسات تضارب املصالح وتلقي الهدايا	

مدّونــة الســلوك يف ســلطة النقــد مدّونــة داخليــة غيــر منشــورة وهــي باســم »مدّونــة ضوابــط ومعاييــر ســلوك وأخالقيــات 
العمــل اخلــاص مبوظفــي ســلطة النقــد«، وتتضّمــن ضوابــط العمــل ومعاييره الســلوكية واألخالقيــة، ويعتبر التعهــد بااللتزام 
بهــا مــن شــروط وأســس التعيــني، ويشــّكل االلتــزام املســتمر بهــا أحــد أهــم معاييــر تقييــم األداء والترقيــة، كمــا أّن املوظــف 
يخضــع يف حــال مخالفتــه ألحــكام املدّونــة أو ارتكابــه أليٍّ مــن األعمــال احملظــورة للمســاءلة وفقــاً لإلجــراءات التأديبيــة 
احملــددة مبوجــب القــرار )109( لســنة 2011 بشــأن نظــام موظفــي ســلطة النقــد الفلســطينية، كمــا وتشــمل املدّونــة معاييــر 
التــزام املوظــف بإقــرار الذمــة املاليــة، وتعليمــات خاصــة بتلقــي الهدايــا وتضــارب املصالــح90، وتشــير ســلطة النقــد أيضــاً 
ــة أجنــدات أو  إلــى أّن سياســاتها وأنظمتهــا الداخليــة حتتــوي علــى ســبيل املثــال علــى تعليمــات خاصــة بعــدم اســتالم أّي

وســائل دعائيــة مــن البنــوك بشــكل مباشــر وذلــك لضمــان عــدم التأثيــر علــى موظفــي ســلطة النقــد91.

 فعالّية دور سلطة النقد يف الرقابة على السياسات النقدية واملالية
ــى اجلهــات اخلاضعــة لرقابتهــا حيــث تســتخدم  ــة عل تقــوم ســلطة النقــد بإعــداد خطــة عمــل ســنوية لإلشــراف والرقاب
أدوات التحليــل املكتبــي والتفتيــش امليدانــي، كمــا تقــوم ســلطة النقــد مبعاجلــة شــكاوى املواطنــني علــى البنــوك حيــث عملــت 
علــى إنشــاء قســم وقايــة مصرفيــة للنظــر يف شــكاوى العمــالء املقّدمــة علــى املؤسســات املاليــة، باإلضافــة إلــى مطالبتهــا 
للمصــارف بإنشــاء وظيفــة تتولــى اســتقبال ومعاجلــة شــكاوى العمــالء والبــّت فيهــا خــالل مــدة زمنيــة ال تتجــاوز10 أيــام، 
ويبلــغ عــدد موظفــي ســلطة النقــد يف مكتــب غــزة )89( موظفــاً يعملــون وفقــاً ألدّلــة وسياســات وإجــراءات عمــل واضحــة92، 

مــن ضمنهــم )14( موظفــاً يعملــون يف دائــرة الرقابــة والتفتيــش. 

رقابــة ســلطة النقــد علــى البنــوك العاملــة يف األراضــي الفلســطينية تتطلّــب مــن البنــوك تعيــني ضابــط امتثــال وضابــط 

88  قانون رقم )2( لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية، املادة )31(.
89  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل سلطة النقد الفلسطينية، 2017.

90  إجابة واردة عبر البريد اإللكتروني من سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 2021/4/14.
91  مقابلة مع الدكتور عماد األعرج، مستشار محافظ سلطة النقد للعمليات النقدية، 2021/3/29. 

92  إجابة واردة عبر البريد اإللكتروني من سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 2021/4/14.
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غســل أمــوال للتأكــد مــن امتثــال تلــك البنــوك لتعليمــات وسياســات ســلطة النقــد، فعلــى ســبيل املثــال يقــوم مكتــب االمتثــال 
يف البنــك بالرقابــة الداخليــة علــى عمليــات البنــك والتأكـّـد مــن االمتثــال وااللتــزام بتعليمــات ســلطة النقــد، ويعتبــر ضابــط 
االمتثــال يف البنــك مســتقاًل عــن إدارة البنــك حيــث يتــّم تعيينــه وإقالتــه وتنظيــم اســتقالته مــن ســلطة النقــد وليــس مــن 
إدارة البنــك93، ومــن األمثلــة علــى اإلجــراءات الفّعالــة لســلطة النقــد يف مراقبــة عمــل البنــوك إجبارهــا للبنــك العربــي علــى 
إعــادة فتــح مكتبــه يف غــزة بعــد اتخــاذ قــرار بإغالقــه وفرضهــا عقوبــة عليــه مببلــغ 100،000 دوالر تقريبــاً نتيجــة عــدم 

امتثالــه لتعليمــات ســلطة النقــد94.

بالرغــم مــن فاعليــة مكتــب ســلطة النقــد يف قطــاع غــزة يف الرقابــة علــى املصــارف، إاّل أّن التنســيق مــع اجلهــات القضائيــة 
والنيابــة العامــة يــكاد يكــون مفقــوداً بســبب الظــروف التــي ولّدهــا االنقســام السياســي الداخلــي، حيــث ال يوجــد أّي نــوع 
مــن التعــاون بــني ســلطة النقــد ونيابــة مكافحــة الفســاد يف غــزة، إّنــا يقتصــر تعامــل ســلطة النقــد مــع اجلهــات القضائيــة 
يف غــزة علــى قــرارات احملاكــم يف بعــض األمــور املتعلقــة بعمــالء البنــوك كاألحــكام القضائيــة اخلاصــة بالورثــة أو مــا شــابه 

ذلك95.

دور الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في الرقابة 

اإلطار املؤسسي للهيئة
الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان »ديــوان املظالــم« هــي هيئــة وطنيــة فلســطينية تعنــى مبتابعــة وضمــان توافــر متطلبــات 
صيانــة حقــوق اإلنســان يف مختلــف القوانــني والتشــريعات واألنظمــة الفلســطينية، ويف عمــل مختلــف الدوائــر واألجهــزة 
واملؤسســات يف دولــة فلســطني ومنظمــة التحريــر الفلســطينية وقــد أنشــئت الهيئــة بقــراٍر/ مرســوم صــادر عــن الرئيــس 
الراحــل ياســر عرفــات بتاريــخ 1993/9/30، وبــدأت متــارس نشــاطاتها يف بدايــة عــام 1994 م. ينــص القانــون األساســي 
الفلســطيني علــى أّن تشــكيل الهيئــة وحتديــد مهامهــا واختصاصهــا يتــم مــن خــالل إقــرار وإصــدار قانــون خــاص بهــا96، 
وبالرغــم مــن صــدور قانــون الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان97 رقــم )3( لســنة 2010 م مــن املجلــس التشــريعي يف غــزة 
والــذي نُشــر يف العــدد 77 مــن الوقائــع الفلســطينية والــذي مبوجبــه ترتبــط الهيئــة باملجلــس التشــريعي وتكــون مســؤولة 
ــوق  ــه حتــدد احلق ــة، ومبوجب ــس إدارة الهيئ ــس التشــريعي بتشــكيل مجل ــراٌر عــن املجل ــه أيضــاً يصــدر ق ــه، ومبوجب أمام
املاليــة لرئيــس وأعضــاء املجلــس، ومبوجبــه حتــدد مــدة املجلــس بثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد وال يجــوز أن متتــد واليــة 
ــٍد بســبب  ــأِت بجدي ــم ي ــر مكتمــل ول ــون غي ــر هــذا القان ــة تعتب ــنْي، إاّل أّن الهيئ ــنْي متتاليت ــر مــن دورت ــس ألكث رئيــس املجل
تعّطــل املجلــس التشــريعي بعــد االنقســام الفلســطيني، وأّنــه قــد مت إقــراره مــن قبــل كتلــة التغييــر واإلصــالح فقــط وليــس 

مبشــاركة باقــي الكتــل البرملانيــة98.

يشــرف علــى عمــل الهيئــة مجلــس مفّوضــني يتكــون مــن 19 مفوضــاً ومفوضــة، وينبثــق عــن مجلــس املفّوضــني مكتــب 
تنفيــذي )يتــم اختيــاره مــن قبــل مجلــس املفّوضــني ويكــون ممثــاًل باملفــًوض العــام ونائبــه وباقــي أعضــاء املكتــب( يشــرف 
علــى عمــل وأداء الهيئــة، ويرأســه املفــّوض العــام الــذي يعتبــر العنــوان األّول للهيئــة. ويســاعده املديــر العــام للهيئــة والــذي 
يتــم تعيينــه مــن قبــل املكتــب التنفيــذي ويكــون املســؤول األّول عــن إدارة أقســامها وعــن أداء طواقمهــا يف املكاتــب الرئيســّية 
والفــروع، وتتشــكل اإلدارة العامــة للهيئــة مــن املديــر العــام الــذي يقــود الهيئــة بطاقــم مكــون مــن )68( موظفــاً وموظفــة، 
ويوجــد نائــب للمديــر العــام يف قطــاع غــزة يقــوم بعــدة مهــام تتمثــل مبســاهمته يف وضــع اســتراتيجيات الهيئــة وخصوصــاً 
يف قطــاع غــزة، والعمــل علــى تطويرهــا مبــا يخــدم مصلحــة الهيئــة وأهدافهــا، وقيــادة الفريــق الفنــي وإدارة العمــل اليومــي 
يف القطــاع والتأكــد مــن تنفيــذ كافــة األنظمــة املقــّرة للهيئــة كالنظــام اإلداري والنظــام املالــي ونظــام تقييــم األداء وإجــراءات 

93  مقابلة مع الدكتور عماد األعرج، مستشار محافظ سلطة النقد للعمليات النقدية، 2021/3/29. 
94  مكاملة هاتفية مع الدكتور عماد األعرج، مستشار محافظ سلطة النقد للعمليات النقدية، 2021/4/15.
95  مكاملة هاتفية مع الدكتور عماد األعرج، مستشار محافظ سلطة النقد للعمليات النقدية، 2021/4/15.

96  نصت املادة )31( من القانون األساسي الفلسطيني، الذي أقّره املجلس التشريعي عام 1997، وصدر ونُشر يف الوقائع الفلسطينية عام 2002، على أن: »تنشأ بقانون هيئة مستقلة 
حلقوق اإلنسان، ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها، وتقّدم تقاريرها لكلٍّ من رئيس السلطة الوطنية، واملجلس التشريعي الفلسطيني.”

97  مت جتميد العمل به حالياً.
98  مقابلة مع السيد بكر التركماني، منسق وحدة الشكاوى والتحقيقات، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، 2021/4/12.
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العمــل املنبثقــة عــن هــذه األنظمــة وفــق الصالحيــات واملســؤوليات احملــددة99.

بيئة االستقالية والنزاهة والشفافية يف عمل الهيئة
· آلية التعيني يف الهيئة	

للهيئــة نظــام داخلــي ملجلــس مفوضيهــا مت إقــراره يف العــام 2015 100، ووفقــاً لهــذا النظــام تكــون فتــرة عضويــة املفــوض 
يف مجلــس املفوضــني ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد مرتــني فقــط )9 ســنوات بحــد أقصــى(101، ويتــم إعــالم املفــوض قبــل 
انتهــاء دورتــه )كّل ثــالث ســنوات( قبــل 90 يومــاً علــى األقــل مــن انتهائهــا إلبــداء الرغبــة بالتجديــد لــدورة ثانيــة و/أو قــرب 
ــار وتعيــني  ــة اختي ــى آلي ــي صراحــة عل ــس املفوضــني102. كمــا ينــص النظــام الداخل ــة مجل ــة لعضوي ــه القانوني ــاء مدت انته
أعضــاء مجلــس املفوضــني حيــث يتــم النشــر علــى املــأل عــن فتــح بــاب الترشــح للعضويــة مــن خــالل اإلعــالن الرســمي يف 
صحيفتــنْي محليتــنْي علــى األقــل وعلــى صفحــة الهيئــة اإللكترونيــة، األمــر الــذي تؤكــد الهيئــة أّنــه يتــم العمــل بــه فعليــا103ً. 
كمــا حــدد النظــام الداخلــي ملجلــس املفوضــني الشــروط الواجــب توفرهــا يف املفــوض العــام أو عضــو مجلــس املفوضــني 
فباإلضافــة إلــى شــروط اجلنســية واألهليــة القانونيــة واخلبــرة يشــترط النظــام الداخلــي يف املفــوض أو عضــو مجلــس 
املفوضــني أاّل يكــون عنــد ترّشــحه لعضويــة املجلــس أو بعــد تعيينــه متقلـّـداً ملنصــب تنفيــذي رســمي أو موظفــاً يف املؤسســات 

الرســمية. 

مت اإلعــالن يف العــام 2016 علــى موقــع الهيئــة عــن فتــح بــاب تنســيب أعضــاء جــدد ملجلــس مفوضــي الهيئــة104، وقــد حــدد 
اإلعــالن الشــروط الواجــب توفرهــا يف املرشــح ومت تشــكيل جلنــة فــرز شــارك فيهــا أعضــاء مــن املجلــس التشــريعي، وقــد 
مت توجيــه دعــوات ألعضــاء مــن كتلــة التغييــر واإلصــالح يف املجلــس التشــريعي ولكنهــم لــم يســتجيبوا105، كمــا أنّ هنــاك 
ل أيُّ  معاييــر واضحــة يف جلنــة الفــرز تضمــن عــدم تدخــل أطــراف خارجيــة يف التأثيــر علــى عمليــة االختيــار، ولــم تســجَّ
ســابقة ألّي تدّخــل يف االختيــار، كمــا تؤكــد الهيئــة أّنــه يف حالــة وجــود أّي نــوع مــن أنــواع التدخــل أو التأثيــر اخلارجــي يف 

عمليــة االختيــار فإّنــه يتــم إعــالم مجلــس املفّوضــني فــوراً ليتــم اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة لتحييــد هــذا التأثيــر106.

كمــا تشــير الهيئــة أّن سياســة التوظيــف فيهــا تخضــع ملعاييــر مهنيــة، حيــث يتــم اســتقطاب املوّظفــني مــن خــالل إعــالن 
ــاك  ــة وخارجهــا، كمــا أّن هن ــى جلــان املقابــالت أطــراٌف داخــل الهيئ ــة ويشــرف عل ــى موقــع الهيئ ــم نشــره عل خارجــي يت

ــني وآخــر الســتقطاب املتطوعــني107.  ــاً الســتقطاب املتدرب نظامــاً داخلي

· الشفافية يف عمل الهيئة	

يتــم متويــل الهيئــة مــن مجموعــة ممولــني مســتقلني مــن خمــس دول أوروبيــة ويســمى احتــاد املمولــني، كمــا تتلقــى الهيئــة 
ــه يتــم اإلفصــاح عــن التمويــل  مســاهمة ماليــة مــن املوازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة منــذ العــام 2008، وتؤكــد الهيئــة أّن
يف املوقــع اإللكترونــي للهيئــة، كمــا تؤكــد أّن هــذا التمويــل غيــر مشــروط حيــث إّنهــا رفضــت ذات مــرة متويــاًل مــن جهــة 
ــة عــن شــروطها، بالرغــم  ــة املمول ــم تراجعــت الدول ــل ث ــة تســييس التموي ــه كان مشــروطاً وقــد رفضــت الهيئ ــة ألّن أوروبي
مــن ذلــك فــإنّ اإلفصــاح الدقيــق عــن التمويــل ليــس كافيــاً علــى موقــع الهيئــة، حيــث أّن آخــر تقريــر منشــور علــى املوقــع 
اإللكترونــي للهيئــة بخصــوص التمويــل يغطــي الفتــرة مــا بــني عامــي 2008-2010 وال يحتــوي املوقــع اإللكترونــي علــى أّيــة 

تقاريــر أخــرى تغطــي الفتــرات التــي تلــي ذلــك108.
99  مقابلة مع السيد بكر التركماني، منسق وحدة الشكاوى والتحقيقات، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، 2021/4/12.

100  أقر النظام يف االجتماع السنوي العام ملجلس املفوضني يف 23-24 نيسان 2015، ومت إدخال تعديالت بشأن رفع عدد أعضاء مجلس املفوضني من 17 إلى 21 عضواً يف االجتماع 
السنوي العام ملجلس املفوضني يف 17-18 كانون أول 2015، حيث كان العدد هو 17 عضواً فقط.

101  النظام الداخلي ملجلس مفوضي الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، مادة )3( فقرة )3(.
102  النظام الداخلي ملجلس مفوضي الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، مادة )3( فقرة )4(.

103  مقابلة مع السيد بكر التركماني، منسق وحدة الشكاوى والتحقيقات، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، 2021/4/12.
104  انظر/ي موقع الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، قسم املواضيع املهمة، 2017-8-2.

105  متت املشاركة من بعض أعضاء املجلس التشريعي من غير األعضاء يف كتلة التغيير واإلصالح، وذلك بعد حل املجلس التشريعي.
106  مقابلة مع السيد بكر التركماني، منسق وحدة الشكاوى والتحقيقات، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، 2021/4/12.
107  مقابلة مع السيد بكر التركماني، منسق وحدة الشكاوى والتحقيقات، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، 2021/4/12

.Program completion report 2010-www.ichr.ps 2008 ،108   انظر/ي موقع الهيئة
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تتطلــب مبــادئ الشــفافية أيضــاً إفصــاح املؤسســات عــن خططتهــا الســنوية واالســتراتيجية وتقاريــر تقييــم أعمالهــا، 
ويظهــر املوقــع اإللكترونــي للهيئــة اخلطــة التنفيذيــة الســنوية للعامــني 2010 و2011 فقــط دون اإلفصــاح عــن خطــط باقــي 
الســنوات، كمــا أنّ التقاريــر املنشــورة علــى موقــع الهيئــة ال تظهــر اخلطــط االســتراتيجية لهــا للفتــرة مــا بعــد عــام 2018، 
باإلضافــة إلــى ذلــك فــإّن آخــر تقريــر تقييــم خارجــي للهيئــة منشــور علــى موقعهــا اإللكترونــي هــو عــن العــام 2013 ولــم 

يتــم نشــر تقاريــر تقييــم أخــرى بعــد تلــك الفتــرة. 

فعالية دور الهيئة يف الرقابة على انتهاكات حقوق اإلنسان 
ــاكات  ــف انتهــ ــة لكشــ ــد األدوات الهامــ ــوق اإلنســان يف فلســطني كأحــ ــة حقــ ــر ســنوية تصــف حالــ ــة تقاري تصــدر الهيئ
حقــــوق اإلنسان، وكشــــف أّيــــة اختــــالالت بنيويــــة، أو سياســــاتية، أو تشريعية، تســــهم يف وقــــوع، أو اســـتمرار وقـــوع هـــذه 
ــق بانتهــاكات احلــق يف  ــك االنتهــاكات يف كلٍّ مــن الضفــة وغــزة فيمــا يتعل ــاً لتل ــة وصف ــر الهيئ االنتهــاكات، وتشــمل تقاري
احليــاة، وانتهــاكات عــدم اخلضــوع للتعذيــب وســوء املعاملــة، وانتهــاكات احلــق يف احلريــة واألمــان الشــخصي، وانتهــاكات 
ــر، وانتهــاكات احلــق يف التجمــع الســلمي، وانتهــاكات  ــرأي والتعبي ــة ال ــة التنقــل، وانتهــاكات احلــق يف حري احلــق يف حري
احلــق يف تكويــن اجلمعيــات، وانتهــاكات احلــق يف تقلــد الوظائــف العامــة، واالنتهــاكات بحــق املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، 
وانتهــاكات احلــق يف العمــل، وانتهــاكات احلــق يف الصحــة والتعليــم، هــذا وقــد بلــغ مجمــوع الشــكاوى التــي وردت للهيئــة 
يف قطــاع غــزة خــالل العــام 2020 حوالــي 800 شــكوى109، أّمــا عــدد ونــوع االنتهــاكات التــي ســجلتها الهيئــة يف القطاعــات 
املختلفــة يف قطــاع غــزة كاألمــن والداخليــة والقضــاء واملــال واالقتصــاد وقطــاع اخلدمــات خــالل األعــوام 2017، 2018، 

2019 فهــي موّضحــة يف اجلــدول التالــي110: 

االجمالي7	0	8	0	9	0	االنتهاك

60967620293314احلق يف ضمانات احملاكمة العادلة

4617018982060حق املواطن يف السالمة اجلسدية
80194123397احلق يف تقلد الوظيفة العامة

القيــام بواجــب قانونــي أو االمتنــاع عــن 
القيــام

33146171350

728088240احلق يف الضمان االجتماعي
197497190التعسف يف استعمال السلطة

16146172334احلق يف التقاضي
193291142احلق يف الصحة

1309204936697027مجموع االنتهاكات

ــاً بالتنســيق مــع اجلهــات  ــاً ميداني ــة حــاّلً فوري ــب مــن الهيئ ــى شــكاوى ســهلة تتطل ــة إل ــرد للهيئ ــي ت تنقســم الشــكاوى الت
املعنيــة، وشــكاوى عاديــة تقتضــي إرســال مراســلة رســمية أو عقــد اجتمــاع مــع اجلهــة الــوارد بحقهــا الشــكوى للمطالبــة 
بتشــكيل جلنــة حتقيــق، وشــكاوى مركزيــة وتتمثــل بطبيعتهــا املتقدمــة عــن الشــكوى العامــة وتتطلــب مســتوى متقدمــاً مــن 
االتصــال مــع اجلهــات املعنيــة وعلــى مســتويات أعلــى، وشــكاوى اســتراتيجية وهــي ذات بعــد قانونــي وسياســاتي تتطلــب 
تواصــاًل مــع رئاســة الســلطة الفلســطينية. وتؤكــد الهيئــة أّنــه يف حالــة ثبــت مــن خــالل التحقــق أّن رد اجلهــة املعنيــة غيــر 
ــب األمــر مــن  ــان يتطل ــرد ويف بعــض األحي ــى ال ــداء مالحظاتهــا عل ــم إعــادة االتصــال باجلهــة نفســها إلب ــه يت مــرٍض فإّن
الهيئــة مطالبــة اجلهــة املشــتكى عليهــا بإعــادة االســتماع للمشــتكي وإعــادة التحقيــق يف الشــكوى، كمــا تؤكــد الهيئــة أن آخــر 
مــا تلجــأ إليــه هــو اإلعــالم يف متابعــة الشــكاوى الــواردة إليهــا وذلــك بعــد اســتنفاذ جميــع وســائل التواصــل مــع اجلهــات 
املعنيــة، كمــا وتشــير الهيئــة إلــى وجــود حتســن يف مســتوى االســتجابة والــرد مــن قبــل اجلهــات التنفيذيــة علــى استفســارات 

ومطالبــات الهيئــة بخصــوص الشــكاوى الــواردة إاّل أّن مســتوى االســتجابة لشــكاوى املواطنــني ليــس كافيــا111ً. 

حققــت الهيئــة تطــوراً يف اآلونــة األخيــرة يف حــل بعــض القضايــا املهمــة وذلــك بالتواصــل الفّعــال مــع اجلهــات احلكوميــة 

109  مقابلة مع السيد بكر التركماني، منسق وحدة الشكاوى والتحقيقات، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، 2021/4/12.
110  التقارير السنوية للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان )2017،2018،2019(.

111  مقابلة مع السيد بكر التركماني، منسق وحدة الشكاوى والتحقيقات، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، 2021/4/12.
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والفصائليــة كاملوافقــة علــى تصويــت نــزالء الســجون يف االنتخابــات التشــريعية والرئاســية القادمــة، باإلضافــة إلــى قيامهــا 
بعقــد تدريــب مشــترك جلهــاز الشــرطة إلعــداد دليــل شــكاوى خــاص بــه، فضــاًل عــن تأســيس مجموعــات واتــس آب مــع 
بعــض الــوزارات كــوزارة الصحــة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة لتبــادل الشــكاوى والــردود واملراســالت بطريقــة أكثــر ســرعة 

وفاعليــة112. 

تقييم تعامل املؤسسات الرسمية مع الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى يف قطاع غزة

تقــوم الهيئــة بنشــر تقييــم لتعامــل املؤسســات الرســمية معهــا فيمــا يتعلــق الشــكاوى، فقــد بــني تقريــر الهيئــة للعــام 2019 
تقييمــاً لطبيعــة الشــكاوى وكيــف مت إغالقهــا113: 

مجموع الجهة الوارد عليها الشكوى
الشكاوى

الشكاوى 
المغلقة

شكاوى 
أغلقت بتعاوٍن 

ونتيجٍة 
مرضية

شكاوى 
أغلقت بتعاوٍن 
ونتيجٍة غير 

مرضية

شكاوى دون 
تعاون

563051015وزارة التنمية االجتماعية 

218116وزارة الصحة

2211326وزارة األشغال العامة واإلسكان

46318417212955جهاز الشرطة

11819379جهاز األمن الداخلي

129907686مراكز التأهيل واإلصالح 

112  مقابلة مع السيد بكر التركماني، منسق وحدة الشكاوى والتحقيقات، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان، 2021/4/12.
113  التقرير السنوي اخلامس والعشرون، الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان.



واقع حيادية وفاعلية هيئات ومؤسسات الرقابة العامة ومكافحة الفساد يف قطاع غزة

33

االستنتاجات

البيئة القانونية والتشريعية ملؤسسات وهيئات الرقابة العامة ومكافحة الفساد
· ســاهم االنقســام الفلســطيني يف إفــراز تباينــات واضحــة يف اإلطــار القانونــي الناظــم لعمــل مؤسســات الرقابــة العامــة 	

ــني الصــادرة  ــرارات بقوان ــك يف الق ــل ذل ــة وقطــاع غــزة، ومتث ــة الغربي ــني كلٍّ مــن الضف ــات مكافحــة الفســاد ب وهيئ
ــا أّدى  ــق يف جــزٍء مــن أرض الوطــن دون اجلــزء اآلخــر، كم ــي يطّب ــة إطــار قانون عــن مؤسســة الرئاســة، وهــي مبثاب
االنقســام إلــى غيــاب اإلطــار القانونــي املوحــد الــذي يخــدم شــطري الوطــن، األمــر الــذي نتــج عنــه اختــالف يف الهيــاكل 
التنظيميــة ومنظومــة التشــريعات والقــرارات يف املؤسســات الرقابيــة والتشــريعية والتنفيذيــة يف كلٍّ مــن غــزة والضفــة، 

مــا انعكــس ســلباً علــى نزاهــة احلكــم وشــفافيته.

· افتقــار املنظومــة القانونيــة والتشــريعية ملؤسســات الرقابــة العامــة ومكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة ألّيــة حتســينات 	
مقترحــة علــى القوانــني واألنظمــة والتشــريعات التــي تســاهم يف تعزيــز العمــل الرقابــي وجهــود مكافحــة الفســاد، حيــث 

أّن قانــون مكافحــة الفســاد غيــر مفّعــل يف غــزة وال توجــد هيئــة مســتقلة ملكافحــة الفســاد.

· أبــرز االنقســام الفلســطيني الداخلــي حالــًة مــن التفــّرد يف صياغــة بعــض القوانــني واألنظمــة والتشــريعات، وأضعــف 	
مبــدأ الفصــل بــني الســلطات، وأّدى إلــى تغــّول الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطتنْي القضائيــة والتشــريعية، وزاد مــن 

احتماليــة تدّخــل األطــراف السياســية واحلزبيــة وتأثيرهــا علــى الســلطات الثــالث. 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية
· هنــاك حتّســن ملحــوظ يف أداء ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مقارنــة بالســنوات الســابقة مــن حيــث توســع مهامــه 	

الرقابيــة، وحتســني قــدرات الــكادر البشــري، وتطويــر الهيــكل التنظيمــي، لكــن مــازال التــزام اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة 
الديــوان بتنفيــذ توصياتــه ميثــل حتديــاً للديــوان.

· قــام الديــوان بتطويــر خطــة رقابيــة شــاملة للرقابــة علــى اجلهــاز القضائــي يف العــام 2020، وقــام بتنفيــذ بعــض 	
املهمــات الرقابيــة خــالل العــام 2020 التــي يجــري اســتكمالها خــالل العــام 2021.

· ال يوجــد جتــاوز يف املــدد القانونيــة لرؤســاء ديــوان الرقابــة منــذ بــدأ أعمالــه يف غــزة، كمــا لــم تســّجل أّي حالــة عــزل 	
أليٍّ مــن الرؤســاء، إاّل أّن نقــل رؤســاء الديــوان دون اعتبــار لآلجــال الزمنيــة احملــددة يف قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة 

واإلداريــة ميثــل تدخــاًل يف عمــل الديــوان مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة. 

· ــى 	 ــه مــا ينطبــق عل ــا الفســاد، كمــا أّن رئيســه ينطبــق علي ــأّي حصانــة ضــد قضاي ــة ب ــوان الرقاب ــع موظفــو دي ال يتمت
ــه بدرجــة وزيــر.  ــة كون ــواع احلصان ــوزراء مــن أن ال

· تعيني رئيس الديوان يتم بتنسيب من رئيس جلنة متابعة العمل احلكومي ومصادقة املجلس التشريعي فقط.	

· ــة قواعــد الســلوك 	 ــل مبدّون ــم العم ــا يت ــة، وإّن ــوان الرقاب ــني يف دي ــة ســلوك خاصــة بالعامل ــوان مدّون ال توجــد للدي
الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة الصــادرة عــن ديــوان املوظفــني العــام.

· ال توجــد للديــوان سياســة واضحــة ومســتقلة بخصــوص اســتقبال الهدايــا، وكذلــك ال توجــد قوانــني أو لوائــح خاصــة 	
تتضّمــن تعليمــاٍت وإرشــاداٍت بخصــوص تضــارب املصالــح الــذي قــد ينشــأ بــني مفّتشــي الديــوان وبــني اجلهــات 

ــه. ــة لرقابت اخلاضع

· ال توجد أّية سياسات رسمية خاصة ومنشورة لديوان الرقابة بخصوص حماية املبلغني عن الفساد.	

·  ال يوجــد نظــام أو دليــل إجــراءات منشــور لسياســة تلقــي الشــكاوى بالرغــم مــن تلقــي الديــوان لشــكاوى املواطنــني 	
واملوظفــني واملؤسســات بشــكل مســتمر.

· ال يوجد للديوان يف غزة موقع إلكتروني رسمي وفّعال لنشر التقارير الرقابية واألنشطة والفعاليات. 	
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املجلس التشريعي الفلسطيني
· هنــاك حتســن يف إيــالء املجلــس التشــريعي أهميــة كبيــرة لتقاريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة واهتمامــه مبتابعــة 	

تنفيــذ توصياتهــا.

· توجــد خطــة ســنوية رقابيــة لــدى نــواب كتلــة التغييــر واإلصــالح )األعضــاء يف جلــان املجلــس التشــريعي يف غــزة(، 	
ويتــم متابعــة وتقييــم أنشــطة اخلطــة مــن خــالل اجللســات الدوريــة التــي يعقدهــا نــواب الكتلــة. 

· بالرغــم مــن أّن أعضــاء املجلــس ورئيســه قــد جتــاوزوا املــدة القانونيــة لواليــة املجلــس إاّل أّن الواقــع يشــير إلــى 	
اســتمرار واليتهــم وممارســة مهامهــم مســتندين إلــى تفســيرات بعــض مــواد القانــون األساســي املعــدل.

· نتيجــة حلالــة االنقســام السياســي الســائدة فــإنّ ممارســة الرقابــة البرملانيــة تقتصــر علــى كتلــة التغييــر واإلصــالح 	
فقــط دون مشــاركة مــن أعضــاء الكتــل البرملانيــة األخــرى.

· ال توجــد مدّونــة ســلوك خاصــة بأعضــاء املجلــس التشــريعي أو لوائــح تتضّمــن تعليمــات تضــارب املصالــح أو تعليمــات 	
تلقــي الهدايا.

· ــي يعقدهــا ملســؤولني يف 	 ــق واالســتجوابات الت ــج جلــان تقصــي احلقائ ــس التشــريعي بنشــر كافــة نتائ ال يقــوم املجل
ــة. الســلطة التنفيذي

· أدى االنقســام السياســي إلــى إضعــاف الــدور الرقابــي للمجلــس التشــريعي، ومّثــل تأثيــر األطــراف السياســية عائقــاً 	
أمــام اســتقاللية جلانــه العاملــة وخصوصــاً جلنــة الرقابــة.

· لــم يعمــل املجلــس التشــريعي علــى معاجلــة القصــور يف القوانــني واألنظمــة اخلاصــة بحمايــة املســتهلك مــا يســبب 	
ارتفــاع أســعار كثيــر مــن الســلع يف ظــل األزمــات املتعاقبــة.

· ال يتــم إعــداد تقاريــر تقييــم إجنــاز تشــمل مقارنــة مــا مت فعــاًل مــن أنشــطة مــع مــا هــو ُمقــررٌّ يف اخلطــة الرقابيــة 	
الســنوية.  

قطاع العدالة والقضاء
· مت إقــرار خطــة تطويــر وإعــادة هيكلــة نيابــة مكافحــة الفســاد وذلــك بتقســيمها إلــى ثــالث نيابــات منفصلــة )نيابــة 	

مكافحــة الفســاد، ونيابــة جرائــم األمــوال، ونيابــة املؤسســات(.

· التعيــني يف الوظائــف القضائيــة ســواء يف املجلــس األعلــى للقضــاء أو النيابــة العامــة يتســم بعــدم الوضــوح حيــث يتــم 	
ــس التشــريعي يف غــزة فقــط دون وجــود أّي دوٍر لرئيــس الســلطة  ــة العمــل احلكومــي واملجل ــة متابع مــن خــالل جلن

الفلســطينية.

· ال توجـــد مدّونـــة ســـلوك خاصـــة بأعضـــاء نيابــة مكافحــة الفســاد، إّنــا يتــم العمــل مبدّونــة ســلوك أعضــاء النيابــة 	
ــة خاصــة مّت تشــكيلها بقــراٍر مــن النائــب العــام. ــي قامــت بإعدادهــا جلن العامــة الت

· ال توجــد مدّونــة خاصــة مبحكمــة العــدل العليــا وإنــا يتــم العمــل مبدّونــة الســلوك اجلديــدة التــي اعتمدهــا املجلــس 	
األعلــى للقضــاء يف العــام 2020 ولكّنهــا غيــر منشــورة حتــى اآلن. 

· ال توجــد موازنــة خاصــة بنيابـــة مكافحـــة الفســـاد، بـــل إّن موازنتهــا جـــزء مـــن موازنــة النيابـــة العامـــة، وكذلــك األمــر 	
بالنســبة حملكمــة العــدل العليــا حيــث إّن موازنتهــا جــزء مــن موازنــة املجلــس األعلــى للقضــاء.

· تعمل نيابة مكافحة الفساد حالياً بعدد قليل جداً من الكادر البشري أّثر على مستوى خدماتها.	

· قانــون مكافحــة الفســاد غيــر مفّعــل يف نيابــة مكافحــة الفســاد يف غــزة، مــا يضعــف أداء النيابــة ويجعلــه مقتصــراً علــى 	
تفســيرات غيــر واضحة.
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سلطة النقد الفلسطينية
· رقابــة ســلطة النقــد علــى البنــوك العاملــة يف األراضــي الفلســطينية تتطلـّـب مــن البنــوك تعيــني ضابــط امتثــال وضابــط 	

غســل أمــوال للتأكــد مــن امتثــال تلــك البنــوك لتعليمــات وسياســات ســلطة النقــد.

· ضابــط االمتثــال يف البنــك مســتقٌل عــن إدارة البنــك حيــث يتــم تعيينــه وإقالتــه وتنظيــم اســتقالته مــن ســلطة النقــد 	
وليــس مــن إدارة البنــك.

· سياسة تعيني محافظ سلطة النقد غير سليمة وغير مكتملة حيث تفتقر إلى مصادقة املجلس التشريعي.	

· عــدم مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى تعيــني نائــب احملافــظ وباقــي أعضــاء مجلــس اإلدارة يف ســلطة النقــد يزيــد 	
مــن ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى سياســات وقــرارات ســلطة النقــد ويزيــد مــن احتماليــة وجــود تأثيــرات خارجيــة 

ذات بعــد سياســي.

· ال يوجــد أّي نــوع مــن الرقابــة ميارســه ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف غــزة علــى ســلطة النقــد، كمــا أّنهــا ال تخضــع 	
ملســاءلة املجلس التشــريعي.

· مدّونة السلوك يف سلطة النقد مدّونة داخلية غير منشورة.	

· ال يوجــد أّي نــوع مــن التعــاون بــني ســلطة النقــد ونيابــة مكافحــة الفســاد يف غــزة، مــا يضعــف دور النيابــة يف مكافحــة 	
جرائــم األمــوال ومتابعــة قضايــا الفســاد.

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان

· وجود نظام مالي وإداري خاص بالهيئة مينحها درجة عالية من االستقاللية عن السلطة التنفيذية.	

· التزام الهيئة بآلية اختيار وتعيني أعضاء مجلس املفوضني كما نص عليها النظام الداخلي للهيئة.	

· توجــد معاييــر واضحــة يف جلنــة الفــرز للمرشــحني ملجلــس املفوضــني تضمــن عــدم تدخــل أطــراف خارجيــة يف التأثيــر 	
علــى عمليــة االختيــار.

· يوجد نظام داخلي واضح يف الهيئة بخصوص استقطاب املتدربني واملتطوعني.	

· ترفض الهيئة تسييس التمويل الدوري الذي تتلقاه من مؤسسات خارجية.	

· هناك اهتمام كبير مبتابعة شكاوى املواطنني الواردة للهيئة مع اجلهات املعنية. 	

· اإلفصــاح عــن متويــل الهيئــة، وخططهــا االســتراتيجية، وتقاريــر التقييــم اخلارجــي ألعمالهــا علــى موقعهــا اإللكترونــي 	
ليــس كافيــاً األمــر الــذي يضعــف مــن شــفافيتها.

· وجــود حتســن يف مســتوى االســتجابة والــرد مــن قبــل اجلهــات التنفيذيــة علــى استفســارات ومطالبــات الهيئــة 	
بخصــوص الشــكاوى الــواردة، إاّل أّن مســتوى االســتجابة لشــكاوى املواطنــني ليــس كافيــاً حتــى اآلن ويحتــاج إلــى مزيــد 

مــن االهتمــام.
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التوصيات

البيئة القانونية والتشريعية ملؤسسات وهيئات الرقابة العامة ومكافحة الفساد
· ضــرورة قيــام جميــع األطــراف السياســية يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة مبواءمــة القوانــني والتشــريعات اخلاصــة 	

بعمــل مؤسســات الرقابــة ومكافحــة الفســاد.
· ضــرورة إعــادة النظــر يف جميــع القــرارات بقوانــني الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الفلســطينية وعرضهــا علــى املجلــس 	

التشريعي.
· ضــرورة قيــام النيابــة العامــة بتفعيــل قوانــني مكافحــة الفســاد املطبقــة يف الضفــة الغربيــة بعــد عرضهــا وإقرارهــا مــن 	

املجلــس التشــريعي.

ديوان الرقابة املالية واإلدارية
· ضرورة قيام ديوان الرقابة بتطوير مدّونة سلوك خاصة به.	
· ضــرورة قيــام ديــوان الرقابــة بتطويــر سياســة واضحــة ومســتقلة بخصــوص اســتقبال الهدايــا، باإلضافــة إلــى إعــداد 	

دليــل سياســات خــاص بتضــارب املصالــح وتلقــي الهدايــا.
· ضرورة وجود سياسات رسمية خاصة ومنشورة لديوان الرقابة بخصوص حماية املبلغني عن الفساد.	
· ضرورة قيام ديوان الرقابة بإعداد نظام أو دليل إجراءات منشور لسياسة تلقي الشكاوى.	
· ضرورة قيام ديوان الرقابة بتطوير موقعه اإللكتروني لنشر تقاريره السنوية ونتائج جلان التحقيق.	

املجلس التشريعي
· ضرورة إعادة تفعيل احلياة البرملانية يف املجتمع الفلسطيني وذلك باإلسراع بعقد االنتخابات التشريعية. 	

· ضرورة مشاركة باقي الكتل البرملانية يف الرقابة البرملانية.	

· ضــرورة قيــام املجلــس التشــريعي بتطويــر مدّونــة ســلوك ولوائــح خاصــة بــه تتضمــن تعليمــات تضــارب املصالــح أو 	
تعليمــات تلقــي الهدايــا.

· ضــرورة قيــام املجلــس التشــريعي بنشــر كافــة نتائــج جلــان تقصــي احلقائــق واالســتجوابات التــي يعقدهــا ملســؤولني 	
يف الســلطة التنفيذيــة.

· ضمان عدم تدخل األطراف السياسية واجلهات التنفيذية يف عمل املجلس التشريعي.	

· ضرورة قيام املجلس التشريعي بالعمل على معاجلة القصور يف القوانني واألنظمة اخلاصة بحماية املستهلك.	

· ضــرورة قيــام املجلــس التشــريعي يف غــزة بإعــداد تقاريــر تقييــم إجنــاز تشــمل مقارنــة مــا مت فعــاًل مــن أنشــطة رقابيــة 	
مــع مــا هــو مقــّرٌر يف اخلطــة الرقابيــة الســنوية.  

قطاع العدالة والقضاء
· ضمان الشفافية يف اقتراحات تطوير وإعادة هيكلة نيابة مكافحة الفساد والفصل بني إداراتها. 	

· ضرورة قيام املجلس األعلى للقضاء والنيابة العامة بتصحيح أوضاع التعيينات خالل فترة االنقسام.	

· ضرورة تطوير مدّونـة سـلوك خاصـة بأعضـاء نيابة مكافحة الفساد.	

· ضرورة نشر مدّونات السلوك اخلاصة بالوظائف القضائية. 	
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· ضرورة تخصيص موازنة خاصة بأنشطة مكافحة الفساد.	

· تعزيز الكادر البشري يف النيابة العامة وخصوصاً نيابة مكافحة الفساد.	

· ضرورة العمل بقانون مكافحة الفساد يف قطاع غزة.	

سلطة النقد الفلسطينية
· إعادة تصويب وقوننة التعيينات اخلاصة بسلطة النقد مبا يشمل تعيني احملافظ ونائبه.	

· ضــرورة إيجــاد آليــة لتعزيــز التنســيق بــني ســلطة النقــد واملؤسســات الرقابيــة والقضائيــة يف قطــاع غــزة وعــدم إبقــاء 	
ذلــك رهينــة للمتغّيــرات السياســية الداخليــة. 

· ضرورة نشر مدّونة السلوك اخلاصة مبوظفي سلطة النقد.	

· ضرورة خضوع سلطة النقد الفلسطينية لرقابة ديوان الرقابة ومساءلة املجلس التشريعي.	

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
· التأكيد على سياسة الهيئة يف رفض تسييس التمويل الذي تتلقاه من مؤسسات خارجية.	

· ــى 	 ــم اخلارجــي ألعمالهــا عل ــر التقيي ــة باإلفصــاح عــن متويلهــا، وخططهــا االســتراتيجية، وتقاري ــام الهيئ ضــرورة قي
ــزاً لشــفافيتها. ــي تعزي ــا اإللكترون موقعه

· ــة متابعــة العمــل احلكومــي واألطــراف السياســية يف قطــاع غــزة بإيــالء اهتمــام خــاص لشــكاوى 	 ــام جلن ضــرورة قي
ــة. ــواردة للهيئ املواطنــني ال

· ضــرورة قيــام اجلهــات التنفيذيــة يف قطــاع غــزة باالســتجابة الســريعة والتعــاون التــام مــع الهيئــة للحــد مــن انتهــاكات 	
حقــوق اإلنســان.
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