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الملخص التنفيذي

نشــأت فكــرة تأســيس مؤسســات الرقابــة الرســمية املســتقلّة يف معظــم الــدول الدميقراطيــة بعــد أن كان هــذا الــدور يقتصــر 
يف مســاءلة مســؤولي الســلطة احلاكمــة علــى البرملانــات التــي متّثــل املواطنــني يف الرقابــة علــى إدارة الشــأن واملــال العــام. 
حيــث طــّورت البرملانــات آليــات مســاندة ملســاعدتها يف الرقابــة املباشــرة علــى أداء مســؤولي أجهــزة مؤسســات الدولــة، 
والتأكــد مــن مــدى تنفيذهــا واحترامهــا ألحــكام القانــون والسياســات املعتمــدة واملقــّرة وفــق األصــول إلدارة الشــأن العــام 
وتقــدمي اخلدمــات العامــة للمواطنــني. وقــد ســّنت البرملانــات تشــريعات خاصــة لتنظيــم عمــل هــذه الهيئــات باالســتناد إلــى 
مجموعــة مــن املبــادئ األساســية مثــل احليادّيــة يف عمــل مســؤوليها والفاعليــة يف قدراتهــا، وذلــك حتــى تتمكــن مــن أداء 
مهامهــا مبنــأى عــن أّيــة ضغوطــات خارجيــة وبشــكل خــاص تدخــات مســؤولي الســلطة التنفيذيــة بكافــة أجهزتهــا، ويعتبــر 
جناحهــا يف أداء مهامهــا أحــد أهــم ضمانــات املســاءلة للطبقــة السياســية احلاكمــة وضمانــاً لنزاهــة احلكــم يف الدولــة، 
ناهيــك عــن كونهــا إحــدى أهــم اآلليــات ملنــع وضبــط مخاطــر الفســاد وكشــف الفاســدين والتأكــد مــن أّن القــرارات املتخــذة 

واملمارســة تســتهدف حتقيــق الصالــح العــام بعيــداً عــن املصالــح الفئويــة واحلزبيــة أو السياســية.
ــة يف الضفــة  ــّول الســلطة التنفيذي ــى تغ ــام 2007 بســبب االنقســام السياســي إل ــذ الع ــس التشــريعي من ــاب املجل أّدى غي
الغربيــة مــن خــال اســتخدام ســلطة الرئيــس املمنوحــة لــه واملقّيــدة يف حــاالت الضــرورة التــي ال حتتمــل التأخيــر يف ســن 
ــا  ــددة ومــن بينه ــس التشــريعي بخصــوص مجــاالت متع ــني الصــادرة عــن املجل ــا القوان ــت مبوجبه ــني ُعّدل ــرارات بقوان ق

تشــريعات مّســت باالســتقال املمنــوح للهيئــات الرقابيــة.  
يهــدف التقريــر إلــى تشــخيص واقــع حياديــة وفاعليــة مؤسســات وهيئــات الرقابــة العامــة ومكافحــة الفســاد يف الدولــة 
ــد،  ــة، وســلطة النق ــم اإلداري ــة الدســتورية، واحملاك ــة مكافحــة الفســاد، واحملكم ــة، وهيئ ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب )دي
والهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان(، وذلــك مــن خــال مؤّشــرات عامــة ومحــددة، بغــرض اخلــروج بتوصيــات عملّيــة تعــزز 

فعاليــة عمــل هــذه املؤسســات باعتبــار ذلــك أحــد ضمانــات نزاهــة احلكــم يف فلســطني.

االستنتاجات العامة: 

ســلبت القــرارات بقوانــني املجلــس التشــريعي العديــد مــن الصاحيــات التــي كانــت ممنوحــة لــه مبوجــب القانــون . 1
األصلــي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، وأُســندت هــذه الصاحيــات للســلطة التنفيذيــة ورئيــس الدولــة ســواء 
فيمــا يتعلــق بتحديــد احلقــوق املاليــة لرئيــس الديــوان أو املصادقــة علــى الهيــكل التنظيمــي للديــوان وقبــول 
ــع مجلــس  ــه، إلــى جانــب متّت اســتقالة رئيســه، األمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر علــى اســتقالية الديــوان يف عمل
الــوزراء وكذلــك الرئيــس بصاحيــات واســعة يف عمليــة التنســيب والتعيــني دون ضوابــط واضحــة ومنشــورة 
باســتثناء مــا ورد النــص عليــه يف القانــون مــن شــروط. فضــًا عــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى العديــد مــن 

املفاصــل املتعلقــة بعمــل الديــوان، ومــا قــد يتبــع ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى نزاهــة احلكــم.
علــى الرغــم مــن أّن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يتمّتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال املالــي واإلداري، . 2

إاّل أّنــه لــم تصــدر للديــوان أّيــة أنظمــة ماليــة أو إداريــة خاصــة بــه، كمــا أّن املوازنــة التــي يتــّم تخصيصهــا للديــوان 
ــه الرقابــي ورفــع كفــاءة موّظفيــه واســتقطاب اخلبــرات  مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة ال تعــّد كافيــًة لتطويــر عمل

والكفــاءات الازمــة لعملــه، وإّنــا هــي موازنــة كافيــة للمصاريــف العاديــة للديــوان فقــط. 
يعتبــر منــح رئيــس الدولــة صاحيــة تعيــني رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد بنــاًء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء وإلغــاء . 3

مصادقــة املجلــس التشــريعي علــى عمليــة التعيــني أمــراً مــن شــأنه املســاس باســتقالية الهيئــة خاصــة وأّن رئيــس 
الدولــة ومجلــس الــوزراء مــن اجلهــات اخلاضعــة ألحــكام قانــون مكافحــة الفســاد.

علــى الرغــم مــن أّن قانــون مكافحــة الفســاد قــد حــدد الشــروط الواجــب توّفرهــا يف رئيــس الهيئــة، إاّل أّن تلــك . 4
الشــروط فضفاضــة، وقــد تفتــح املجــال واســعاً لتعيــني أشــخاٍص يفتقــرون إلــى الكفــاءة واخلبــرة املتخصصــة يف 

مجــال عمــل الهيئــة.
يعتبــر منــح مجلــس الــوزراء صاحيــة إصــدار نظــام يحــدد امتيــازات رئيــس احملكمــة الدســتورية وقضاتهــا، . 5

إضافــة إلــى منــح رئيــس الدولــة صاحيــة تعيــني أمــني عــام احملكمــة الدســتورية مدخــًا للتأثيــر علــى اســتقالية 
احملكمــة وحيادّيتهــا ونزاهتهــا وإخــاالً مببــدأ الفصــل بــني الســلطات، مــا يؤثــر ســلباً علــى نزاهــة احلكــم خاّصــة 

وأّن احملكمــة ســيكون لهــا اختصــاص النظــر يف دســتورية األنظمــة التــي يصدرهــا مجلــس الــوزراء ذاتــه.
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كمــا يشــكل منــح رئيــس الدولــة صاحيــة نــدب القضــاة للقيــام بأعمــال قضائيــة أو قانونيــة غيــر أعمالهــم أو . 6
باإلضافــة إليهــا -وذلــك بنــاًء علــى تنســيب اجلمعيــة العامــة للمحكمــة- وســيلًة بيــد رئيــس الدولــة واجلمعيــة 
العامــة للمحكمــة إلقصــاء بعــض القضــاة مــن الوظائــف القضائيــة إلــى وظائــف قانونيــة ســواء داخــل أو خــارج 
الســلطة القضائيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر علــى اســتقالية القاضــي وأمنــه الوظيفــي ويؤثــر علــى 
حيادّيتــه يف النظــر يف الدعــاوى والطعــون املرفوعــة إليــه. كذلــك فــإّن منــح رئيــس الدولــة صاحيــة تعيــني أمــني 
ــا –املعــنّي أصــًا بقــرار مــن الرئيــس  ــة العلي ــى تنســيب رئيــس احملكمــة اإلداري ــاًء عل ــة بن عــام احملكمــة اإلداري
منفــرداً- يعــّد مدخــًا لهيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى كاّفــة الشــؤون اإلداريــة للمحاكــم ويؤثــر علــى اســتقاليتها 

وحيادهــا بحيــث تغــدو كأنهــا دائــرة مــن دوائــر الســلطة التنفيذيــة.
ُ محافظــاً أو نائــَب محافــظ أو عضــواً يف مجلــس . 7 اكتفــى قانــون ســلطة النقــد بوضــع مواصفــات عامــة فيمــن يُعــنَيّ

إدارة ســلطة النقــد، حيــث ال تتوافــر بطاقــة وصــف وظيفــي تتضمــن شــروطاً تفصيليــة لشــغل هــذه املواقــع، كمــا 
أّن آليــات التنســيب والتعيــني غيــر واضحــة وغيــر منشــورة. 

عملــت ســلطة النقــد علــى وضــع العديــد مــن التعليمــات التــي تعــزز النزاهــة يف العمــل، منهــا تعليمــات خاصــة . 8
بشــأن قبــول الهدايــا وتضــارب املصالــح وممارســات الفســاد واإلبــاغ عنــه، إضافــة إلــى وضــع مدّونــة ســلوك 
للموّظفــني، كمــا عملــت ســلطة النقــد علــى إنشــاء مكتــب ألخاقيــات العمــل -وهــو معّطــل يف الوقــت احلاضــر- 
ــة التــي حتــّد مــن مخاطــر  بهــدف تعزيــز النزاهــة يف عملهــا. إاّل أّن ســلطة النقــد لــم تتخــذ اإلجــراءات الكفيل
نشــوء تضــارب املصالــح بــني أعضــاء مجلــس اإلدارة واجلهــات التــي تشــرف عليهــا ســلطة النقــد، وذلــك وفقــاً ملــا 

ورد يف التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لســنة 2019.
عــدم وجــود قانــون خــاص ينّظــم عمــل الهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان وذلــك خافــاً ملــا يتطلّبــه القانــون . 9

األساســي بهــذا اخلصــوص، مــع اإلشــارة إلــى وجــود مشــروع قانــون للهيئــة مقــرٍّ بالقــراءة العامــة يف املجلــس 
التشــريعي.

وجــود آليــات واضحــة ومواصفــات محــددة ملــن يعــنّي مفوضــاً عامــاً للهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان أو عضــواً . 10
يف مجلــس مفوضــي الهيئــة مت النــص عليهــا يف النظــام الداخلــي ملجلــس املفوضــني، ويتــم اّتبــاع تلــك اآلليــات 
ــى  ــة عل ــس مفوضــي الهيئ ــي ملجل ــص النظــام الداخل ــم ين ــن ل ــني. لك ــة التعي ــك الشــروط يف عملي ــزام بتل وااللت

ــاً للهيئــة. شــروط ومواصفــات وآليــات محــددة ينبغــي توّفرهــا واتباعهــا فيمــن يعــنّي مديــراً تنفيذّي

التوصيات
إعــادة النظــر يف كافــة القــرارات بقوانــني الصــادرة بشــأن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة والتــي ســلبت املجلــس . 1

التشــريعي االختصاصــات املمنوحــة لــه بشــأن الديــوان، وذلــك مبــا يعــزز اســتقالية الديــوان يف ممارســة 
الصاحيــات املناطــة بــه. وضــرورة النــص علــى آليــات واضحــة حتكــم عمليــة التنســيب لشــغل منصــب رئيــس 

الديــوان، إضافــة إلــى االلتــزام باملــدة القانونيــة احملــددة لرئيــس الديــوان.
ــة مكافحــة الفســاد وذلــك مبــا . 2 ــى تعيــني رئيــس هيئ ضــرورة مصادقــة املجلــس التشــريعي -حــال انعقــاده- عل

يعــزز مــن اســتقاليتها يف ممارســة الصاحيــات املناطــة بهــا. وكذلــك ضــرورة النــص علــى شــروط ومواصفــات 
وخبــرات تفصيليــة ينبغــي توّفرهــا فيمــن يعــنّي رئيســاً للهيئــة، إضافــة إلــى اصــدار نظــام مالــّي خــاص للهيئــة 

وذلــك يف ســبيل تعزيــز اســتقالية الهيئــة ماليــاً وإداريــاً.
احلــد مــن تغــّول الســلطة التنفيذيــة علــى احملكمــة الدســتورية وذلــك مــن خــال إلغــاء الصاحيــات املمنوحــة . 3

قانونــاً ملجلــس الــوزراء يف إصــدار نظــام لتحديــد امتيــازات رئيــس احملكمــة وقضاتهــا، وأن تكــون تلــك االمتيــازات 
ــني أمــني عــام  ــة باالســتقالية يف تعي ــة للمحكم ــة العام ــع اجلمعي ــى ضــرورة متّت ــة إل ــون. إضاف محــددة بالقان

احملكمــة دون أّي تدخــل مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة.
ــنّي لشــغل منصــب محافــظ . 4 ــة وصــف وظيفــي محــددة فيمــن يع ــة وبطاق ــاٍت تفصيلي ــد شــروٍط ومواصف حتدي

ســلطة النقــد أو عضــواً يف مجلــس إدارتهــا، وأن تكــون تلــك اآلليــات والشــروط واضحــة ومنشــورة. إلــى جانــب 
ضــرورة تفعيــل مكتــب أخاقيــات العمــل املنصــوص علــى إنشــائه يف النظــام اإلداري لســلطة النقــد ومبــا يعــزز 
مــن نزاهتهــا ونزاهــة العاملــني فيهــا يف ممارســة الصاحيــات القانونيــة املناطــة بهــا. إضافــة إلــى ضــرورة اتخــاذ 
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ــس اإلدارة  ــني أعضــاء مجل ــح ب ــي حتــّد مــن مخاطــر نشــوء تضــارب املصال ســلطة النقــد كافــة اإلجــراءات الت
واجلهــات التــي تشــرف عليهــا ســلطة النقــد. 

إقــرار قانــون خــاص ينّظــم عمــل الهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان وذلــك اســتجابة إلرادة املشــّرع الدســتوري . 5
بهــذا اخلصــوص ومبــا يعــّزز مــن دور واســتقالية الهيئــة يف القيــام باملهــام املناطــة بهــا.

ــة املســتقلة حلقــوق . 6 ــر التنفيــذي للهيئ ــة تعيــني املدي ــات التــي حتكــم عملي ــد الشــروط واملواصفــات واآللي حتدي
االنســان وذلــك مبــا يكفــل قيامــه باملهــام املناطــة بــه يف إدارة الهيئــة بــكل كفــاءة واقتــدار، وأن تكــون تلــك الشــروط 

واآلليــات واضحــة ومنشــورة.
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تمهيد:
نشــأت فكــرة انشــاء مؤسســات الرقابــة الرســمية املســتقلة، يف معظــم الــدول الدميقراطيــة، بعــد أن كان يقتصــر 
هــذا الــدور علــى مســاءلة مســؤولي الســلطة احلاكمــة علــى البرملانــات التــي متثــل املواطنــني يف الرقابــة علــى إدارة 
الشــأن واملــال العــام؛ حيــث طــورت البرملانــات آليــات مســاندة ملســاعدتها يف الرقابــة املباشــرة علــى أداء مســؤولي 
أجهــزة مؤسســات الدولــة، والتأكــد مــن مــدى تنفيذهــا واحترامهــا أحــكام القانــون والسياســات املعتمــدة املقــرة وفــق 
األصــول، إلدارة الشــأن العــام وتقــدمي اخلدمــات العامــة للمواطنــني. وقــد ســنت البرملانــات تشــريعات خاصــة لتنظيم 
عمــل هــذه الهيئــات باالســتناد علــى مجموعــة مــن املبــادئ األساســية، مثــل: احلياديــة يف عمــل مســؤوليها، والفاعليــة 
ــة، وبشــكل خــاص تدخــات  ــأى عــن اي ضغوطــات خارجي ــا مبن ــى تتمكــن مــن أداء مهامه ــك حت ــا، وذل يف قدراته
مســؤولي الســلطة التنفيذيــة بكافــة أجهزتهــا. ويعتبــر جناحهــا يف أداء مهامهــا أحــد أهــم ضمانــات املســاءلة للطبقــة 
السياســية احلاكمــة، إضافــة لضمــان نزاهــة احلكــم يف الدولــة، ناهيــك عــن كونهــا أحــد أهــم اآلليــات ملنــع وضبــط 
مخاطــر الفســاد وكشــف الفاســدين، والتأكــد مــن ان القــرارات املتخــذة واملمارســة تســتهدف حتقيــق الصالــح العــام 

بعيــداً عــن املصالــح الفئويــة واحلزبيــة أو السياســية.
ــه وشــفاف  ــا بشــكل نزي ــم انتخــاب اعضائه ــي يت ــى واالســاس والت ــان، املؤسســة الرســمية األول ــب البرمل ــى جان وإل
للرقابــة علــى أداء مســؤولي ســلطات نظــام احلكــم، توجــد هيئــات متخصصــة للرقابــة علــى مختلــف قطاعــات 
الدولــة مثــل “ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة”، الــذي يعتبــر جهــازا رئيســيا للرقابــة اإلداريــة واملاليــة يف الدولــة، 
الرقابة على دســتورية القوانني واألنظمــة وشــرعية  التــي تختــص يف  الدســتورية واحملاكــم اإلداريــة  واحملكمــة 
القــرارات االداريــة، إلــى جانــب هيئــة مكافحــة الفســاد والهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان. ناهيــك عــن االجســام 
التنظيميــة الرقابيــة األخــرى، مثــل: هيئــة ســوق رأس املــال وســلطة النقــد، ومراقــب الشــركات التــي تراقــب علــى 

ــة عليهــا. ــاط بهــا الرقاب املؤسســات املن
ــة يف  ــول الســلطة التنفيذي ــى تغ ــام 2007 بســبب االنقســام السياســي، إل ــذ الع ــس التشــريعي من ــاب املجل أدى غي
الضفــة الغربيــة، مــن خــال اســتخدام ســلطة الرئيــس املمنوحــة لــه، واملقيــدة يف حــاالت الضــرورة التــي ال حتتمــل 
التأخيــر، يف ســن قــرارات بقوانــني عدلــت مبوجبهــا القوانــني الصــادرة عــن املجلــس التشــريعي، بخصــوص مجــاالت 

متعــددة، ومــن بينهــا تشــريعات مســت باالســتقال املمنــوح للهيئــات الرقابيــة.  
وضمــن دور وجهــود ائتــاف أمــان لتعزيــز دور املؤسســات وهيئــات الرقابــة العامــة واملســاءلة، وتأكيــد أهميــة عملهــا 
بحياديــة وفاعليــة، وتطويــر أنظمــة عملهــا للرقابــة واحملاســبة علــى ســوء اســتخدام الســلطة تعزيــزاً لنزاهــة احلكــم، 
واحلــد مــن مخاطــر الفســاد، جــاء إعــداد هــذا التقريــر بهــدف تشــخيص واقــع حياديــة وفاعليــة مؤسســات وهيئــات 
ــات  ــة ومحــددة، واخلــروج بتوصي ــن خــال مؤشــرات عام ــك م ــة وذل ــة، ومكافحــة الفســاد يف الدول ــة العام الرقاب

عمليــة تعــزز فعاليــة عمــل هــذه املؤسســات باعتبــار ذلــك أحــد ضمانــات نزاهــة احلكــم يف فلســطني.
مت إعــداد التقريــر باســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك مــن خــال مراجعــة األبحــاث والدراســات والتقاريــر 
ذات العاقــة، ومراجعــة اإلطــار التشــريعي واملؤسســي لهــذه املؤسســات يف املجــاالت ذات العاقــة، والتركيــز 
علــى القــرارات بقوانــني التــي صــدرت لتعديلهــا بعــد غيــاب املجلــس التشــريعي، وفحــص واقــع املؤشــرات املتعلقــة 
باحلياديــة والفاعليــة واالســتقالية لعمــل هــذه املؤسســات، وإجــراء العديــد مــن املقابــات مــع ذوي العاقــة، وذلــك 

للخــروج بخاصــات وتوصيــات محــددة تعــزز مــن نزاهــة احلكــم يف فلســطني.

أوال: ديوان الرقابة المالية واإلدارية
أ: اإلطار التشريعي لديوان الرقابة املالية واالدارية

يخضع الديوان يف عمله للعديد من التشريعات املتمثلة يف:
ــوان . 1 ــة رقــم )15( لســنة 2004: يعتبــر هــذا القانــون هــو املنشــأ لدي ــة املاليــة واالداري ــوان الرقاب قانــون دي

ــة  ــة القانوني ــة واالهلي ــون بالشــخصية االعتباري ــوان مبوجــب القان ــع الدي ــة، ويتمت ــة واإلداري ــة املالي الرقاب
ملباشــرة األعمــال والنشــاطات التــي أنــشئ مــن أجلهــا. وقــد تنــاول القانــون اإلجــراءات واألعمــال الرقابيــة 
والضوابــط القانونيــة املتعلقــة برئيــس الديــوان وموظفيــه، واختصاصــات الديــوان واجلهــات اخلاضعــة 
لرقابتــه، والتزامــات تلــك اجلهــات جتــاه الديــوان، املخالفــات املاليــة واإلداريــة، نظــام املوظفــني يف الديــوان، 

وغيــر ذلــك مــن األحــكام.
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قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 2017 بشــأن تعديــل قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة رقــم )15( لســنة . 2
2004: ومت أثــار هــذا القــرار بقانــون العديــد مــن التعديــات علــى القانــون االســاس للديــوان، وتتمثــل أبــرز 

هــذه التعديــات يف:
· ــة املعتمــدة 	 ــات الرقاب ــوان آللي ــة الدي ــى يف فلســطني، وإخضــاع موازن ــة األعل ــوان جهــاز الرقاب ــار الدي اعتب

علــى املوازنــة العامــة.
· منــح الديــوان اختصــاص الرقابــة املتزامنــة والاحقــة علــى اجلهــات اخلاضعــة لرقابتــه، وفقــا ألحــكام 	

القانــون واملعاييــر الدوليــة، بحيــث تكــون رقابــة الديــوان رقابــة امتثــال وأداء ورقابــة ماليــة.
· تعيــني نائــب رئيــس الديــوان بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، بعــد ان كان يعــني 	

يف ظــل القانــون األصلــي بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب رئيــس الديــوان.
· إخضــاع موظفــي الديــوان لقانــون اخلدمــة املدنيــة، إلــى حــني صــدور الئحــة اداريــة عــن مجلــس الــوزراء 	

بشــأنهم، بنــاء علــى تنســيب رئيــس الديــوان.
· نشــر التقريــر الســنوي للديــوان والتقاريــر التــي تصــدر عــن الديــوان لاطــاع العــام يف اجلريــدة الرســمية 	

او الصحــف او املوقــع االلكترونــي للديــوان، وذلــك بعــد أن كان النشــر مقصــورا يف ظــل القانــون األصلــي 
علــى اجلريــدة الرســمية. 

· منــح رئيــس الديــوان راتبــا يعــادل الراتــب املخصــص للــوزراء ويتمتــع باالمتيــازات املمنوحــة لهــم، ويســتحق 	
ــب الشــهري عــن كل ســنة قضاهــا يف  ــا يســاوي 20 % مــن الرات ــده مبلغ ــه مــن بع ــوان او ورثت ــس الدي رئي
الديــوان بحــد اقصــى ال يتجــاوز 80 % مــن املبلــغ االجمالــي احملــدد للراتــب الشــهري مربوطــا بجــدول 
غــاء املعيشــة، ويجــب ان ال يقــل الراتــب التقاعــدي لرئيــس الديــوان عــن 50 % مــن الراتــب الشــهري أيــا 
كانــت املــدة التــي قضاهــا يف املنصــب، ومعاملــة رؤســاء الديــوان الســابقني وكأنهــم عملــوا وفقــا ألحــكام هــذا 
القــرار بقانــون وتنطبــق عليهــم أحكامــه. مبعنــى آخــر مــّد ســريان هــذا القــرار بقانــون إلــى املاضــي، وذلــك 
علــى خــاف األصــل العــام لســريان القواعــد القانونيــة بأثــر فــوري ومباشــر ومســتقبلي. يف حــني كان يحــدد 
ــة  ــس الســلطة الوطني ــن رئي ــرار م ــي بق ــون األصل ــوان يف ظــل القان ــس الدي ــة لرئي ــوق املالي ــب واحلق الرات

ومصادقــة املجلــس التشــريعي الفلســطيني وينشــر القــرار يف اجلريــدة الرســمية.
· ــة الوفــاة والعــزل واالســتقالة فقــط. 	 ــي يف حال ــون األصل ــوان شــاغرا يف ظــل القان يعــّد مركــز رئيــس الدي

وقــد جــاء القــرار بقانــون ليفصــل يف هــذه احلــاالت ويزيــد عليهــا، حيــث أصبحــت االســتقالة تتطلــب موافقــة 
رئيــس الدولــة عليهــا، والعــزل يتطلــب مصادقــة املجلــس التشــريعي. وأضيــف إلــى حــاالت شــغور املنصــب 
حــاالت أخــرى متمثلــة يف انتهــاء املــدة القانونيــة لرئيــس الديــوان، وفقــدان األهليــة القانونيــة وادانتــه بحكــم 

قضائــي قطعــي بجنايــة او جنحــة مخلــة بالشــرف واألمانــة مــن احملاكــم املختصــة.
· إضافــة إلــى اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة الديــوان مبوجــب القانــون األصلــي، مت مبوجــب القــرار بقانــون 	

إضافــة جهــات أخــرى خاضعــة لرقابــة الديــوان وهــي: األنديــة والشــركات غيــر الربحيــة ومؤسســات التعليــم 
العالــي احلكوميــة والعامــة واللجــان الشــعبية وجلــان اخلدمــات، مــع تأكيــد القــرار بقانــون علــى أن متتــع 
إحــدى اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة الديــوان باالســتقال اإلداري واملالــي او الفنــي، ال يحــول دون مباشــرة 

الديــوان الختصاصــه يف الرقابــة والتدقيــق عليهــا.
· منــح مجلــس الــوزراء، بنــاء علــى تنســيب الديــوان، صاحيــة إصــدار اللوائــح الازمــة لتنفيــذ القانــون، 	

بعــد ان كان مجلــس الــوزراء ميلــك هــذه الصاحيــة يف القانــون األصلــي بنــاء علــى اقتــراح الديــوان، وبعــد 
ــة العامــة يف املجلــس التشــريعي. ــة املوازن التنســيق مــع جلن

التحريــر . 3 2017 بشــأن إخضــاع دوائــر ومؤسســات وهيئــات منظمــة  مرســوم رئاســي رقــم )5( لســنة 
واإلداريــة: املاليــة  الرقابــة  ديــوان  قانــون  الدبلوماســية ألحــكام  والبعثــات  واملمثليــات  والســفارات  الفلســطينية 
ــوان  ــون دي ــوان املرســوم، ألحــكام قان ــوارد ذكرهــا يف عن ــات ال ــا ألحــكام هــذا املرســوم، تخضــع اجله وفق
ــة فلســطني،  ــى تكليــف مــن رئيــس دول ــاء عل ــا بن ــة عليه ــوان بالرقاب ــة، ويقــوم الدي ــة واإلداري ــة املالي الرقاب
رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية. ويعــّد هــذا األمــر خلطــا دســتوريا ال مبــرر لــه بــني 
مؤسســات املنظمــة ومؤسســات الســلطة، خاصــة أن رقابــة الديــوان علــى مؤسســات املنظمــة ال تتــم بشــكل 

تلقائــي، وانــا بنــاء علــى مــا يطلبــه الرئيــس وفقــا ملنطــوق القــرار بقانــون.
قرار رقم )61( لسنة 2010 بشأن حتديد الراتب واحلقوق املالية لرئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية:. 4
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ــة أخــرى  ــة مســتحقات تقاعدي ــة، وأي ــني مســتحقاته التقاعدي ــع ب ــوان اجلم ــس الدي ــون لرئي ــرار بقان أجــاز الق
مــن املوازنــة العامــة، مبــا ال يتجــاوز احلــد األقصــى املنصــوص عليــه يف هــذا القــرار بقانــون، كمــا حظــر القــرار 
بقانــون علــى رئيــس الديــوان اجلمــع بــني املكافــأة والراتــب الشــهري، وأيــة مكافــأة وراتــب تقاعــدي آخــر مــن 

املوازنــة العامــة.
ــف . 5 ــكل التنظيمــي وجــدول تشــكيات الوظائ ــى الهي ــون رقــم )12( لســنة 2007 بشــأن املصادقــة عل قــرار بقان

ــة: ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب لدي
مت مبوجــب القــرار بقانــون الصــادر مــن قبــل الســيد الرئيــس املصادقــة علــى الهيــكل التنظيمــي املذكــور أعــاه، 
علمــا ان الهيــكل التنظيمــي وجــدول تشــكيات الوظائــف، تتــم املصادقــة عليــه مبوجــب القانــون األصلــي للديــوان 

مــن قبــل املجلــس التشــريعي.
· عــززت القــرارات بقوانــني يف جانــب منهــا مــن رقابــة الديــوان علــى اجلهــات اخلاضعــة لرقابتــه، وشــمول جهــات 	

جديــدة بالرقابــة، إضافــة إلــى تعزيــز شــفافية عمــل الديــوان مــن خــال نشــر التقاريــر الرقابيــة يف الصحــف 
او علــى املوقــع االلكترونــي للديــوان. علمــا ان التقريــر الســنوي يتــم نشــره يف اجلريــدة الرســمية وعلــى املوقــع 

االلكترونــي للديــوان وال يتــم نشــره يف الصحــف احملليــة.
· ســلبت القــرارات بقوانــني املجلــس التشــريعي العديــد مــن الصاحيــات التــي كانــت ممنوحــة لــه، مبوجــب القانــون 	

األصلــي للديــوان، واســندت هــذه الصاحيــات للســلطة التنفيذيــة ورئيــس الدولــة، ســواء فيمــا يتعلــق بتحديــد 
احلقــوق املاليــة لرئيــس الديــوان واملصادقــة علــى الهيــكل التنظيمــي للديــوان وقبــول اســتقالة رئيــس الديــوان، 
وإقــرار السياســات واألنظمــة الازمــة لعمــل الديــوان، األمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر علــى اســتقالية الديــوان 
يف عملــه، وهيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى العديــد مــن املفاصــل املتعلقــة بعمــل الديــوان، ومــا قــد يســتتبع ذلــك 

مــن آثــار ســلبية علــى نزاهــة احلكــم.
· ــر الفــوري واملباشــر 	 ــدأ األث ــون، وهــو مب ــادئ العامــة املســتقرة للقان خرقــت بعــض القــرارات بقوانــني أحــد املب

للقواعــد القانونيــة، وعــدم ســريانها بأثــر رجعــي إال يف أضيــق احلــدود، وبالــذات يف املســائل اجلنائيــة ومبــا هــو 
أصلــح للمتهــم. ويتمثــل ذلــك اخلــرق مبــد ســريان األحــكام املتعلقــة باحلقــوق املاليــة لرئيــس الديــوان علــى كل 
رؤســاء الديــوان الســابقني، بغــض النظــر عــن املــدة التــي قضوهــا يف رئاســة الديــوان، وحتميــل اخلزينــة العامــة 

أعبــاء ماليــة اضافيــة.
ب: البناء املؤسسي لديوان الرقابة املالية واالدارية:

يتمتــع الديــوان بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال املالــي واإلداري واألهليــة القانونيــة الكاملــة ملباشــرة أعمالــه وفقــا 
للقانــون اخلــاص بــه، وميــارس الديــوان رقابــة متزامنــة والحقــة علــى اجلهــات اخلاضعــة لرقابتــه، ســواء أكانــت رقابــة 
ــواد  ــد حــددت امل ــة االنتوســاي. وق ــة الصــادرة عــن منظم ــر الدولي ــا للمعايي ــك وفق ــة، وذل ــة مالي ــال او أداء او رقاب امتث

ــه. ــوان وموظفي ــون التشــكيل اإلداري للدي ــن القان )13،18،19،20( م
وتخضــع لرقابــة الديــوان وفقــا القانــون األصلــي للديــوان العديــد مــن اجلهــات التــي أشــار اليهــا القانــون. وقــد اخضــع 
املرســوم الرئاســي رقــم )5( لســنة 2017 لرقابــة الديــوان -إضافــة ملــا ســبق- كل مــن دوائــر وهيئــات ومؤسســات منظمــة 
التحريــر الفلســطينية، والســفارات واملمثليــات والبعثــات الدبلوماســية بنــاء علــى تكليــف صــادر مــن رئيــس دولــة فلســطني 
إلــى الديــوان بذلــك. وبالتالــي فــإن رقابــة الديــوان علــى هــذه اجلهــات موقوفــة علــى تكليــف مــن الرئيــس، األمــر الــذي 
مينــح رئيــس الدولــة ســلطة تقديريــة واســعة بشــأن إصــدار هــذا التكليــف مــن عدمــه، او ان يكــون التكليــف جزئيــا 
يشــمل بعــض اجلهــات وال يشــمل البعــض اآلخــر. إضافــة لذلــك، فــان شــمول رقابــة الديــوان لهيئــات ومؤسســات منظمــة 
التحريــر يثيــر التســاؤل حــول طبيعــة وشــكل العاقــة بــني مؤسســات الســلطة ومؤسســات املنظمــة. كذلــك فــان الســفارات 
واملمثليــات والبعثــات الدبلوماســية تتبــع مباشــرة لــوزارة اخلارجيــة، وهــي إحــدى الــوزارات اخلاضعــة لرقابــة الديــوان، 
وبالتالــي فــإن األصــل يف الرقابــة الديــوان علــى هــذه اجلهــات ان تتــم بشــكل تلقائــي ومباشــر، ال أن يكــون ذلــك موقوفــا 

علــى تكليــف الديــوان بالرقابــة مــن قبــل رئيــس الدولــة.

ويــرى القائمــون علــى الديــوان تعليقــا علــى هــذا األمــر ان متويــات اخلزينــة ملؤسســات منظمــة التحريــر ال حتتــاج إلــى 
إذن مــن الرئيــس للرقابــة عليهــا، اذ ميــارس الديــوان رقابتــه عليهــا يف إطــار رقابتــه علــى املوازنــة العامــة واملــال العــام، 
أمــا التمويــات مــن خــارج اخلزينــة ملؤسســات منظمــة التحريــر فهــي تلــك التــي حتتــاج إلــى إذن رئاســي، علمــا ان الديــوان 
ال ميلــك االمكانيــات الكافيــة للرقابــة علــى الســفارات ومؤسســات منظمــة التحريــر خــارج فلســطني، ولــم يســبق للديــوان 
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ان قــام بهــذه الرقابــة، باســتثناء مــرة واحــدة كانــت بخصــوص جمعيــة الهــال االحمــر الفلســطيني يف جمهوريــة مصــر 
العربية.1

ج: بيئة االستقاللية والنزاهة واحلياد يف عمل الديوان
1- االستقالية

· مبدأ التعيني وتقييد العزل لرئيس الديوان ونائبه	
وفقــا ألحــكام املــادة )4( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، يعــني رئيــس الديــوان بقــرار مــن رئيــس الســلطة 
الوطنيــة، بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، وبعــد املصادقــة علــى تعيينــه باألغلبيــة املطلقــة مــن املجلــس التشــريعي.
بعــد تعطــل أعمــال املجلــس التشــريعي، انفــرد رئيــس الســلطة الوطنيــة يف تعيــني رؤســاء الديــوان بنــاًء علــى تنســيب 
مجلــس الــوزراء، وأحــل الرئيــس نفســه محــل املجلــس باملصادقــة علــى التعيــني، حيــث يصــدر الرئيــس ابتــداء قــرار 
التعيــني ، ثــم يتبعــه بقــرار بقانــون باملصادقــة علــى التعيــني.2 علمــا ان صاحيــة املصادقــة علــى تعيــني رئيــس الديــوان 
ــة يف  ــى الســلطة التنفيذي ــا عل ــي ميــارس دورا رقابي ــس لك ــت للمجل ــس التشــريعي أعطي املمنوحــة يف األصــل للمجل
عمليــة التعيــني، وبالتالــي فــان قيــام الرئيــس بإصــدار قــرار التعيــني واملصادقــة علــى قــرار التعيــني ميثــل اســتحواذا 

علــى ســلطة التقريــر واملصادقــة وجعلهمــا بيــد ســلطة واحــدة.
إضافــة لذلــك يكــون لرئيــس الديــوان نائــب يعــني وفــق القانــون األصلــي للديــوان بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، بنــاء علــى 
تنســيب مــن رئيــس الديــوان، ولكــن جــرى تعديــل علــى آليــة تعيــني نائــب رئيــس الديــوان مبوجــب القــرار بقانــون رقــم 
)18( لســنة 2017 بشــأن تعديــل قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، حيــث أصبــح نائــب رئيــس الديــوان يعــني بقــرار 

مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء.
وعلــى الرغــم مــن ان املــادة )6( مــن قانــون الديــوان حــددت الشــروط الواجــب توفرهــا فيمــن يعــنّي رئيســا او نائبــا 
لرئيــس الديــوان، وهــي: أن يكــون فلســطينيا، وأن يكــون مــن ذوي الكفــاءة واالختصــاص، ومــن املشــهود لــه بالنزاهــة 
وحســن الســمعة، وأال يقــل عمــره عــن أربعــني ســنة، وأال يكــون قــد أديــن مــن محكمــة مختصــة بأيــة جنايــة أو جنحــة 

مخلــة بالشــرف أو األمانــة أو جرميــة مــن جرائــم األمــوال. 
إال ان آليــات التنســيب والتعيــني غيــر ملتزمــة بوصــف وظيفــي محــدد، ودون إجــراء إعــان خــاص بذلــك، وعليــه يتمتــع 
مجلــس الــوزراء وكذلــك الرئيــس بصاحيــات واســعة يف عمليــة التنســيب والتعيــني دون ضوابــط واضحــة، وشــروط 
ملزمــة ومنشــورة ودون مســابقة وتكافــؤ فــرص لشــغلها، وذلــك باســتثناء مــا ورد النــص عليــه يف القانــون مــن شــروط.
وياحــظ علــى أرض الواقــع ان االشــخاص اللذيــن تعاقبــوا علــى رئاســة الديــوان منــذ نشــأته حتــى الوقــت احلاضــر، 
ــو  ــور محمــود اب ــد والدكت ــو زني ــور ســمير اب ــوا مــن ذوي الكفــاءة واالختصــاص ســواء يف مجــال االقتصــاد )الدكت كان

الــرب( او يف مجــال القانــون )املستشــار إيــاد تيــم واألســتاذ رفيــق النتشــة(.
وتكــون مــدة رئيــس الديــوان وفقــا للمــادة )10( مــن القانــون ســبع ســنوات لفتــرة واحــدة غيــر قابلــة للتجديــد، وال يجــوز 
عــزل رئيــس الديــوان ألي ســبب مــن األســباب إال باألغلبيــة املطلقــة للمجلــس التشــريعي. وياحــظ مــن خــال تتبــع 
ممــن تولــوا رئاســة الديــوان منــذ نشــأته، ان أيــا منهــم لــم ينــه الفتــرة احملــددة لرئيــس الديــوان يف القانــون؛ فالرئيــس 
األول لديــوان الرقابــة املاليــة واالداريــة د. محمــود ابــو الــرب تولــى رئاســة الديــوان ملــدة خمــس ســنوات تقريبا، حيث مت 
تعينــه مبصادقــة املجلــس التشــريعي عــام 2005 ومت احالتــه علــى التقاعــد بقــرار مــن الرئيــس بتاريــخ 3.2021/10/16 
ولــم تتــم املصادقــة علــى احالتــه للتقاعــد مــن قبــل املجلــس التشــريعي يف ذلــك الوقــت، بــل متــت املصادقــة علــى إحالتــه 
للتقاعــد مبوجــب قــرار بقانــون صادرعــن الرئيــس.4 وكذلــك األمــر بالنســبة للرئيــس الثانــي لديــوان الرقابــة املاليــة 
واالداريــة د. ســمير ابــو زنيــد، حيــث مت تعيينــه بتاريــخ 52012/6/21، ومت احالتــه إلــى التقاعــد بتاريــخ 62012/5/31، 
ولــم يكمــل مــدة رئاســته للديــوان ملــدة ســنتني أخريــني علــى خــاف مــا هــو محــدد يف القانــون. وجــرى بعــد ذلــك تكليــف 
الســيد رفيــق النتشــة قائمــا بأعمــال رئيــس الديــوان بتاريــخ 2012/5/31 7، واســتمر هــذا التكليــف مــدة ســتة أشــهر 

3  انظر قرار رقم )236( لسنة 2010، عدد )96( من الوقائع الفلسطينية.

4  انظر قرار بقانون رقم )10( لسنة 2010، عدد )96( من الوقائع الفلسطينية.

5  انظر قرار رقم )56( لسنة 2012، عدد )97( من الوقائع الفلسطينية.

6  انظر قرار رقم )62( لسنة 2014، عدد )108( من الوقائع الفلسطينية.

7   انظر قرار رقم )63( لسنة 2014، عدد )108( من الوقائع الفلسطينية.
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ــي  ــرض ان تنته ــن املفت ــذي م ــخ 2015/1/2 8،  وال ــة بتاري ــة واالداري ــة املالي ــوان الرقاب ــي لدي ــس احلال ــني الرئي ــى تعي حت
رئاســته للديــوان قانونــا بتاريــخ 2022/1/2.

· االستقالل املالي واإلداري	
يتمتــع الديــوان بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال املالــي واإلداري، ويكــون للديــوان موازنــة خاصــة بــه تــدرج ضمــن 
املوازنــة العامــة للدولــة، إال انــه لــم يصــدر للديــوان نظــام مالــي خــاص بــه، وانــا يلتــزم الديــوان بتطبيــق النظــام املالــي 
للــوزارات واملؤسســات العامــة. كمــا ان املوازنــة التــي يتــم تخصيصهــا للديــوان مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة ال تعــد كافيــة 
لتطويــر العمــل الرقابــي للديــوان، ورفــع كفــاءة موظفــي الديــوان واســتقطاب اخلبــرات والكفــاءات الازمــة لعمــل الديــوان، 

وانــا هــي موازنــة كافيــة للمصاريــف العاديــة للديــوان.9
 امــا بخصــوص االســتقال اإلداري، فإنــه يكــون للديــوان هيــكل تنظيمــي وجــدول تشــكيات وظائــف متــت املصادقــة عليــه 
مبوجــب قــرار بقانــون صــادر عــن الرئيــس كمــا اشــير إلــى ذلــك مــن قبــل- علمــا ان صاحيــة املصادقــة للمجلس التشــريعي 
مبوجــب القانــون األصلــي للديــوان-، كمــا يخضــع موظفــو الديــوان لقانــون اخلدمــة املدنيــة وتعدياتــه وذلــك إلــى حــني 
صــدور الئحــة إداريــة خاصــة بهــم، والتــي لــم تصــدر حتــى إعــداد هــذا التقريــر.10 وبالتالــي كمــا هــو واضــح فــإن للســلطة 

التنفيذيــة )احلكومــة والرئيــس( لهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى اســتقالية الديــوان اإلداريــة واملاليــة.
2- النزاهة واحلياد واملساءلة يف عمل مسؤولي الديوان.

وفقــا ألحــكام املــادة )11( مــن قانــون الديــوان، يتمتــع رئيــس الديــوان ونائبــه واملديــر العــام وموظفــو الديــوان باحلصانــة عــن 
كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم، وقــد حظــر القانــون علــى رئيــس الديــوان ونائبــه واملديــر العــام أثنــاء 
تولــي املنصــب ممارســة مجموعــة مــن األعمــال وذلــك للحيلولــة دون تضــارب املصالــح، مــن ذلــك تولــي أيــة وظيفــة أخــرى، 
ــا  ــة العامــة، وأال يؤجرهــا او يبيعه ــة او احــدى الشــخصيات املعنوي وشــراء او اســتئجار مــال مــن أمــوال الســلطة الوطني
شــيئا مــن أموالــه او يقايضهــا عليــه، وكذلــك حظــر املشــاركة يف أيــة التزامــات تعقدهــا الســلطة الوطنيــة او املؤسســات او 
الهيئــات العامــة، وكذلــك اجلمــع بــني الوظيفــة يف الديــوان وعضويــة مجلــس إدارة ايــة شــركة او مؤسســة او هيئــة حكوميــة 
او غيــر حكوميــة. كمــا يلــزم القانــون العاملــني يف الديــوان بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد، وهــو 

األمــر الــذي يتــم بشــكل دوري مــن الناحيــة الشــكلية.
ال يوجــد للديــوان نظــام خــاص ملنــع تضــارب املصالــح او تعليمــات خاصــة لتلقــي الهدايــا، وانــا يخضــع العاملــون يف 
الديــوان لنظــام تضــارب املصالــح رقــم )1( لســنة 2020 11ونظــام تلقــي الهدايــا رقــم )10( لســنة 2019 12باعتبارهــم مــن 
الفئــات التــي تســري عليهــم أحــكام هــذه االنظمــة. ويســري علــى موظفــي الديــوان مدونــة ســلوك املوظفــني العموميــني 

املقــرة مــن مجلــس الــوزراء، إضافــة إلــى قيــام الديــوان بإصــدار مدونــة ســلوك خاصــة للمدققــني يف الديــوان.
علــى صعيــد آخــر، اوجــب القانــون علــى رئيــس الديــوان تقــدمي تقريــر ســنوي لــكل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة واملجلــس 
ــة واملجلــس التشــريعي  ــد رئيــس الســلطة الوطني ــم تزوي ــه يت ــه، وعلي ــه وماحظات ــوزراء عــن أعمال التشــريعي ومجلــس ال
ــدة الرســمية او  ــوان يف اجلري ــر الســنوي للدي ــه، وينشــر التقري ــا من ــات يطلبونه ــات او معلوم ــة بيان ــوزراء بأي ــس ال ومجل

الصحــف او املوقــع االلكترونــي للديــوان.
أمــا مــن حيــث إمكانيــة الطعــن يف القــرارات الصــادرة عــن الديــوان، فيجــب التفرقــة بــني نوعــني مــن القــرارات؛ فالقــرارات 
التــي يصدرهــا الديــوان واملتعلقــة بشــؤون موظفيــه تعتبــر قــرارات إداريــة قابلــة للطعــن فيهــا أمــام احملاكــم اإلداريــة، أمــا 
القــرارات التــي يصدرهــا الديــوان يف إطــار ممارســته لــدوره الرقابــي كالقــرار الصــادر عــن الديــوان مثــا بإحالــة احــدى 
امللفــات التــي يشــبه فيهــا بوقــوع فســاد إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد، فإنهــا تخــرج عــن صاحيــات القضــاء اإلداري لكونهــا 

قــرارات متهيديــة وقــد تكــون متعلقــة بأعمــال الســيادة احملصنــة اصــا مــن رقابــة القضــاء االداري. 
أخيــرا ميكــن القــول ان اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة الديــوان يســتجيب عــدد كبيــر منهــا لتوصيــات الديــوان وذلــك فيمــا 
يتعلــق برقابــة االمتثــال، وتعمــل إلــى حــد كبيــر علــى تنفيــذ تلــك التوصيــات، امــا التوصيــات املتعلقــة برقابــة األداء، فــإن 

8  انظر قرار رقم )1( لسنة 2015، عدد )111( من الوقائع الفلسطينية.

9  مقابلة مع السيد جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ 2021/3/27.

10   مقابلة مع السيد جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ 2021/3/27.

11  مت نشر النظام يف العدد )164( من الوقائع الفلسطينية.

12  مت نشر النظام يف العدد )162( من الوقائع الفلسطينية.
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االســتجابة والتحســن علــى األداء يســير بشــكل بطــيء )ســلحفائي( ويتطلــب فتــرة زمنيــة أطــول مــن ذلــك.13

ثانيا: هيئة مكافحة الفساد
أ : اإلطار التشريعي لهيئة مكافحة الفساد

  تخضع هيئة مكافحة الفساد يف عملها للعديد من التشريعات املتمثلة يف:
قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديالته:. 1

تنــاول القانــون أشــكال الفســاد لغايــات تطبيــق احكامــه والفئــات اخلاضعــة ألحــكام القانــون، إضافــة 
ــة مكافحــة الفســاد وصاحياتهــا وشــروط تعيــني رئيســها والعاملــني فيهــا، كذلــك مت  ــى إنشــاء هيئ إل
النــص علــى إنشــاء محكمــة جرائــم الفســاد واألحــكام املتعلقــة بإقــرارات الذمــة املاليــة، والعقوبــات 

املترتبــة علــى جرائــم الفســاد وغيــر ذلــك مــن األحــكام.
قرار بقانون رقم )27( لسنة 2019 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005:. 2

يعــني رئيــس الهيئــة مبوجــب هــذا القــرار بقانــون بقــرار مــن رئيــس الدولــة، بنــاء علــى تنســيب مجلــس 
الــوزراء، ويتقاضــى رئيــس الهيئــة الراتــب املخصــص للوزيــر، ويتمتــع باالمتيــازات واحلقــوق التقاعديــة 
لــه، يف الوقــت الــذي كان يعــني فيــه رئيــس الهيئــة وفقــا للقانــون األصلــي للهيئــة )قانــون الكســب غيــر 
املشــروع( بقــرار مــن رئيــس الدولــة، بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء ومصادقــة املجلــس التشــريعي 

علــى عمليــة التعيــني.
قرار بقانون رقم )9( لسنة 2019 بتعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديالته:. 	

يشــترط فيمــني يعــني رئيســا للهيئــة مبوجــب القــرار بقانــون ان يكــون فلســطينيا، يف الوقــت الــذي كان 
يشــترط فيــه ســابقا فيمــن يعــني رئيســا للهيئــة ان يكــون فلســطينيا مــن أبويــن وجديــن فلســطينيني وال 

يتمتــع بأيــة جنســية أخــرى.
قرار بقانون رقم )7	( لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديالته:. 	

أضــاف القــرار بقانــون أشــكال جديــدة للفســاد لغايــات تطبيــق احكامــه، كمــا مت حتديــد مــدة رئيــس 
الهيئــة بأربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط، بعــد ان كانــت املــدة مبوجــب القانــون األصلــي 

للهيئــة ســبع ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد. 
قرار بقانون رقم )	( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005:. 5

مت مبوجــب القــرار بقانــون منــح رئيــس الدولــة صاحيــة التمديــد لرئيــس الهيئــة ملــدة اضافيــة اقصاهــا 
ســنتني، يف الوقــت الــذي لــم تكــن فيــه هــذه املــدة قابلــة للتمديــد مبوجــب القانــون األســاس للهيئــة.

ب : البناء املؤسسي للهيئة
تتمتع هيئة مكافحة الفســاد بالشــخصية االعتبارية واالســتقال املالي واإلداري واألهلية القانونية الازمة 
للقيــام بأعمالهــا، ويعــني رئيــس الهيئــة عــددا كافيــا مــن املوظفــني للقيــام مبهامهــا، كمــا منــح القانــون رئيــس 
الهيئــة تشــكيل مجلــس استشــاري مــن الشــخصيات املشــهود لهــا باخلبــرة والكفــاءة لاســتئناس برأيــه فيمــا 

يعــرض عليــه مــن مســائل. علمــا ان املجلــس االستشــاري ال يوجــد لديــه دور ملمــوس علــى ارض الواقــع.

ج: بيئة االستقاللية والنزاهة واحلياد واملساءلة يف عمل الهيئة

1- االستقاللية:
· مبدأ التعيني وتقييد العزل	

13  مقابلة مع السيد جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة املالية واالدارية بتاريخ 2021/3/27.
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وفقــا ألحــكام املــادة )3/3( مــن قانــون الهيئــة يعــني رئيــس الهيئــة بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى تنســيب مجلــس 
الــوزراء، ومت إلغــاء صاحيــة املجلــس التشــريعي باملصادقــة علــى تعيــني رئيــس الهيئــة كمــا أشــير إلــى ذلــك ســابقا.

ويــؤدي رئيــس الهيئــة قبــل مباشــرة مهامــه اليمــني القانونيــة أمــام رئيــس الدولــة بحضــور رئيــس املجلــس التشــريعي 
ورئيــس مجلــس القضــاء االعلــى. كذلــك يعــني لرئيــس الهيئــة نائبــا بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى تنســيب رئيــس 
الهيئــة، وال يجــوز عــزل رئيــس الهيئــة مــن مهامــه اال إذا أديــن بحكــم قطعــي بجــرم اإلخــال بالواجبــات واملهــام املوكلــة 
اليــه، او ارتكابــه اي عمــل ميــس بالشــرف او الكرامــة، أو أي فعــل أو تصــرف يدخــل يف نطــاق الفســاد. ويعفــى رئيــس 
الهيئــة مــن مهامــه بقــرار مــن رئيــس الدولــة يف حــاالت االســتقالة املقبولــة، أو إذا فقــد أحــد شــروط تعيينــه وفقدانــه 

لألهليــة القانونيــة مبوجــب قــرار مــن احملكمــة املختصــة.
	 ــاء مصادقــة ــوزراء والغ ــس ال ــى تنســيب مجل ــاء عل ــة بن ــة تعيــني رئيــس الهيئ ــة صاحي ــح رئيــس الدول ــر من يعتب

املجلــس التشــريعي علــى عمليــة التعيــني مــن شــأنه املســاس باســتقالية هيئــة مكافحــة الفســاد خاصــة أن رئيــس 
الدولــة ومجلــس الــوزراء مــن اجلهــات اخلاضعــة ألحــكام قانــون الهيئــة.

	 يشــترط قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد فيمــن يعــني رئيســا لهيئــة مكافحــة الفســاد ان يكــون فلســطينيا ومــن ذوي
الكفــاءة واالختصــاص ومــن املشــهود لهــم بالنزاهــة وحســن الســمعة وان ال يقــل عمــره عــن أربعــني ســنة وان ال 
يكــون قــد صــدر بحقــه حكــم قطعــي مــن محكمــة مختصــة يف جنايــة او جنحــة مخلــة بالشــرف او األمانــة او يف 
جرميــة مــن جرائــم األمــوال. وياحــظ علــى هــذه الشــروط علــى الرغــم مــن أهميتهــا اال انهــا شــروط فضفاضــة 
ــب  ــة التعيــني، األمــر الــذي يتطل ــة مطلقــة يف عملي ــة يف ممارســة ســلطة تقديري ــح املجــال للســلطة التنفيذي تتي
حتديــد معاييــر ومواصفــات تفصيليــة فيمــن يشــغل هــذا املنصــب، وذلــك لكونــه مــن املناصــب العليــا الــذي يقتضي 
احلكــم النزيــه اخضــاع شــاغلي هــذه الوظائــف ملعاييــر ومواصفــات محــددة وخاصــة انــه ال يوجــد يف فلســطني 

معاييــر محــددة ومواصفــات دقيقــة وخبــرات معينــة فيمــن يشــغلون هــذه الوظائــف.

· االستقالل املالي واإلداري	
تتمتــع الهيئــة وفقــا للمــادة )3( مــن قانــون مكافحــة الفســاد بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال اإلداري واملالــي 
للدولــة، ويكــون لهــا موازنــة خاصــة ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة. علــى صعيــد االســتقال اإلداري منــح القانــون رئيــس 
الهيئــة صاحيــة تعيــني عــدد كاف مــن املوظفــني واملستشــارين لتمكــني الهيئــة مــن القيــام مبهامهــا، علــى أن يتــم حتديــد 
درجاتهــم ورواتبهــم ومكافاتهــم وعاواتهــم وجميــع احلقــوق الوظيفيــة واملاليــة مبوجــب نظــام خــاص بذلــك، مــع خضــوع 
موظفــي الهيئــة ألنظمــة التقاعــد الســارية ويســتفيدون مــن التأمــني الصحــي احلكومــي وفقــا للقانــون. وعمــا بهــذا 
النــص فقــد أصــدر مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد نظــام موظفــي هيئــة مكافحــة 
الفســاد رقــم )7( لســنة 2011 وقــد عالــج هــذا النظــام كافــة املســائل الوظيفيــة واملاليــة ملوظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد، 
علــى أن يكــون قانــون اخلدمــة املدنيــة هــو املرجعيــة القانونيــة يف كل مــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص يف هــذا النظــام.
امــا علــى صعيــد االســتقال املالــي، تتكــون املــوارد املاليــة للهيئــة مــن املبالــغ الســنوية التــي تخصــص لهــا يف املوازنــة 
العامــة، وكذلــك مــن املســاعدات والتبرعــات غيــر املشــروطة التــي تقــدم للهيئــة. وعلــى الرغــم مــن ان القانــون نــّص 
علــى االســتقال املالــي للهيئــة، اال انــه لــم يصــدر نظامــا ماليــا خاصــا بالهيئــة، وبالتالــي تطبــق الهيئــة النظــام املالــي 

اخلــاص بالــوزارات واملؤسســات العامــة لعــام 14.2005

2 - النزاهة واحلياد
وفقــا ألحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، يتمتــع رئيــس وموظفــو الهيئــة باحلصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه مــن أعمــال 
تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم. ومتــارس الهيئــة أعمالهــا وفقــا للصاحيــات املناطــة بهــا يف القانــون، وال تخضــع يف ذلــك أليــة 

14   مقابلة مع السيد جمال قاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2021/4/7.
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ضغــوط او تأثيــرات خارجيــة، وتتلقــى االســناد الــكايف مــن مؤسســة الرئاســة للقيــام بــكل مــا يتطلبــه منهــا القانــون 
مــن صاحيــات.15

 كمــا الــزم القانــون رئيــس الهيئــة وجميــع العاملــني بالهيئــة باإلفصــاح عــن ممتلكاتهــم وممتلــكات ازواجهــم واوالدهــم 
القاصريــن قبــل مباشــرة أعمالهــم، وحتفــظ تلــك الــذمم يف الهيئــة بالنســبة ملوظفــي الهيئــة، ولــدى احملكمــة العليــا 

بالنســبة لرئيــس الهيئــة.16
كذلــك حظــر القانــون علــى رئيــس الهيئــة ونائبــه اثنــاء تولــي املنصــب ان يتولــى اي وظيفــة أخــرى او ان يشــتري او 
يســتأجر مــاال مــن امــوال الدولــة او ان يشــارك يف التزامــات تعقدهــا الدولــة ومؤسســاتها، او ان يجمــع بــني الوظيفــة 
يف الهيئــة وعضويــة مجلــس إدارة اي شــركة او مؤسســة حكوميــة او غيــر حكوميــة او ان يشــغل اي منصــب حزبــي 

او ممارســة اي نشــاط حزبــي.
علــى صعيــد اخــر، حــدد نظــام موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد لعــام 2011 مجموعــة مــن ضوابــط العمــل واملعاييــر 
الســلوكية واالخاقيــة الواجــب االلتــزام بهــا مــن قبــل موظفــي الهيئــة. ومــن امثلــة تلــك الضوابــط العمــل بحياديــة 
وبتجــرد علمــي ومهنــي دون اي اعتبــار لضغــوط مــن أحــد او محابــاة ألحــد، ودون اي تغليــب للمصالــح الشــخصية، 

وجتنــب اي موقــف مــن شــأنه ان يــؤدي إلــى تعــارض يف املصالــح.
مــن جهــة أخــرى، أصــدر رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد بتاريــخ 11/16/ 2015 مدونــة ســلوك وأخاقيــات الوظيفــة 
العامــة لهيئــة مكافحــة الفســاد والتــي حــددت مجموعــة مــن املعاييــر األخاقيــة والواجبــات واحملظــورات التــي يجــب 
االمتثــال لهــا مــن موظفــي الهيئــة، واعتبــرت املدونــة ان أيــة مخالفــة ألحكامهــا مــن قبــل موظفــي الهيئــة تســتوجب 

املســاءلة واملاحقــة القانونيــة، ســواء كانــت مســاءلة انضباطيــة او جنائيــة وفقــا للقوانــني الســارية.
ال يوجــد لــدى الهيئــة أنظمــة خاصــة بهــا تتعلــق بتعــارض املصالــح او تلقــي الهدايــا مــن قبــل العاملــني يف الهيئــة، 
وانــا تخضــع الهيئــة يف هــذه املجــاالت لنظــام االفصــاح عــن تضــارب املصالــح رقــم )1( لســنة 2020 ونظــام تلقــي 
الهدايــا رقــم )10( لســنة 2019 وذلــك باعتبــار ان العاملــني يف الهيئــة مــن الفئــات املشــمولة بأحــكام النظامــني. وقــد 
عملــت الهيئــة علــى اتخــاذ التحضيــرات الازمــة لتشــكيل جلنــة خاصــة للنظــر يف الهدايــا التــي قــد يتــم تقدميهــا 
ــى إعــداد  ــرار حت ــم يصــدر بشــأن تشــكيلها ق ــة ل ــك اللجن ــا، اال ان تل ــا ألحــكام نظــام الهداي ــة، وفق ــي الهيئ ملوظف

التقريــر.17

	- املساءلة
وفقــا للمــادة )2( مــن القانــون يخضــع ألحــكام قانــون مكافحــة الفســاد كل مــن يتولــى منصبــا عامــا او وظيفــة 
عموميــة، وقــد حــدد القانــون )14( فئــة خاضعــة ألحكامــه.18 علــى صعيــد آخــر تلتــزم الهيئــة بإعــداد تقريــر ســنوي 
وترفعــه إلــى رئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء واملجلــس التشــريعي، كمــا تقــوم الهيئــة بنشــر تقاريرهــا الســنوية 

ــة.19 ــي للهيئ ــع االلكترون ــى املوق ــك عل ــور وذل للجمه

15   مقابلة مع السيد جمال قاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2021/4/7.

16  م )9/3( من قانون مكافحة الفساد .

17  مقابلة مع السيد جمال قاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2021/4/7 .

18  انظر املادة )2( من قانون مكافحة الفساد. 
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ثالثا: المحكمة الدستورية
وضــع القانــون األساســي الفلســطيني األســاس الدســتوري إلنشــاء احملكمــة الدســتورية، ومت إصــدار قانــون لهــذه 
ــى النحــو املوضــح الحقــا، إال ان إنشــاء احملكمــة الدســتورية قــد تأجــل مــرات  ــك عل ــام 2006 وذل ــذ الع احملكمــة من
عديــدة حتــى عــام 2016، حيــث أصــدر الرئيــس ابــو مــازن قــرار رقــم )57( لســنة 2016 بشــأن تشــكيل احملكمــة 
الدســتورية، ومت نشــر القــرار يف العــدد )120( مــن اجلريــدة الرســمية، وقــد واجــه توقيــت إنشــاء احملكمــة الدســتورية 
معارضــة مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي ألســباب متعــددة، منهــا عــدم توفــر متطلبــات التشــكيل الدســتورية والقانونيــة 
والسياســية وذلــك بالنظــر لكــون دولــة فلســطني مــا زالــت حتــت االحتــال ومنقوصــة الســيادة، إضافــة إلــى صعوبــة 
أداء احملكمــة ملهامهــا يف ضــوء االنقســام السياســي واجلغــرايف بــني الضفــة وغــزة، واســتحالة تنفيــذ أحكامهــا يف قطــاع 
غــزة، ناهيــك عــن صعوبــة أداء احملكمــة ملهامهــا بشــكل مســتقل بعيــدا عــن التأثيــر السياســي علــى احملكمــة وأعضائهــا 

وذلــك مــن قبــل الســلطة املنشــأة لهــا.20 
أ : اإلطار التشريعي الناظم للمحكمة الدستورية

تخضع احملكمة الدستورية يف عملها للعديد من التشريعات املتمثلة يف:
القانون االساسي املعدل لعام 2003. 1

ــى النظــر يف  ــون تتول ــه تشــكيل محكمــة دســتورية مبوجــب قان ــون األساســي يف املــادة )103( من اوجــب القان
دســتورية القوانــني واللوائــح، وتفســير نصــوص القانــون االساســي والتشــريعات والفصــل يف تنــازع االختصاص 
بــني اجلهــات القضائيــة وبــني اجلهــات اإلداريــة ذات االختصــاص القضائــي، علــى ان يحــدد القانــون طريقــة 

تشــكيل احملكمــة واإلجــراءات الواجبــة االتبــاع واآلثــار املترتبــة علــى احكامهــا.
قانون احملكمة الدستورية رقم )3( لسنة 2006. 2

ــاول القانــون العديــد مــن املســائل املتعلقــة باحملكمــة مــن حيــث كيفيــة تشــكيل احملكمــة، وحقــوق أعضــاء  تن
احملكمــة وواجباتهــم، واختصاصــات احملكمــة واإلجــراءات املتبعــة أمامهــا، واألحــكام والقــرارات الصــادرة عــن 

احملكمــة، الرســوم واملصاريــف، والشــؤون االداريــة واملاليــة للمحكمــة، وغيــر ذلــك مــن األحــكام.
قرار بقانون رقم )19( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون احملكمة الدستورية رقم )3( لسنة 2006. 3

ادخــل القــرار بقانــون العديــد مــن التعديــات علــى القانــون األصلــي للمحكمــة، وتتمثــل أبــرز تلــك التعديــات 
يف:
· حتديــد مــدة رئيــس وأعضــاء احملكمــة بســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد، بعــد ان كانــت غيــر محــددة 	

مســبقا.
· تعديل وإضافة بعض الشروط الواجب توفرها يف أعضاء احملكمة.21	
· منــح اجلمعيــة العامــة للمحكمــة مباشــرة االختصاصــات املقــررة لهــا مبوجــب القــرار بقانــون، بعــد ان كانــت 	

متــارس الصاحيــات املقــررة ملجلــس القضــاء االعلــى مبوجــب قانــون الســلطة القضائيــة بالنســبة ألعضــاء 
احملكمــة.

· حتديــد الرواتــب والبــدالت والعــاوات التــي يتقاضاهــا رئيــس وأعضــاء احملكمــة الدســتورية مبوجــب جــدول 	
ملحــق بالقــرار بقانــون، بعــد ان كانــت محــددة مبوجــب القانــون األصلــي وفقــا لقانــون الســلطة القضائيــة، 

إضافــة إلــى منــح مجلــس الــوزراء صاحيــة اصــدار نظــام يحــدد امتيــازات رئيــس احملكمــة وقضاتهــا.
· وفقــا للقانــون األصلــي للمحكمــة، يســوى الراتــب التقاعــدي ومكافــآت أعضــاء احملكمــة وفقا لقانــون التقاعد 	

ــا بواقــع ــا تقاعدي ــه حــال تقاعــده راتب ــة وورثت ــون ليمنــح قاضــي احملكم ــرار بقان  العــام، يف حــني جــاء الق
 12.5 % عــن كل ســنة قضاهــا يف اخلدمــة مبــا ال يقــل عــن 50 % وال يزيــد عــن 70 % مــن الراتــب االجمالــي 

ومبــا ال يجحــف بحقــوق القضاة الســابقني.
· اســتحداث منصــب أمــني عــام احملكمــة الدســتورية، علــى ان يتــم تعيينــه بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى 	

ــال  ــى أعم ــى اإلشــراف عل ــي يتول ــك لك ــة، وذل ــة للمحكم ــة العام ــة اجلمعي ــوزراء وتوصي ــس ال تنســيب مجل
املوظفــني وكافــة االمــور املتعلقــة بالشــؤون اإلداريــة واملاليــة للمحكمــة حتــت اشــراف رئيــس احملكمــة.

 يعــد حتديــد مــدة أعضــاء احملكمــة بســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد مــن أبــرز االيجابيــات الــواردة يف القــرار 	

20  للمزيد انظر: ورقة موقف صادرة عن املركز الفلسطيني الستقال احملاماة والقضاء حول تشكيل احملكمة، 2016.



دور مؤسسات الرقابة الرسمية يف بناء نظام نزيه يف فلسطني

17

بقانــون املعدل.
 ــا مدخــا 	 ــازات رئيــس احملكمــة قضاته ــة إصــدار نظــام يحــدد امتي ــوزراء صاحي ــس ال ــح مجل ــر من يعتب

للتأثيــر علــى اســتقالية احملكمــة وحياديتهــا، واخــاال مببــدأ الفصــل بــني الســلطات ممــا يؤثــر ســلبا 
علــى نزاهــة احلكــم خاصــة أنــه ســيكون للمحكمــة اختصــاص النظــر يف دســتورية االنظمــة التــي يصدرهــا 

مجلــس الــوزراء ذاتــه.
 مــن شــأن تعيــني أمــني احملكمــة الدســتورية بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء 	

وتوصيــة اجلمعيــة العامــة للمحكمــة املســاس باســتقالية احملكمة وحياديتها ونزاهتهــا؛ خاصة أن التوصية 
الصــادرة عــن اجلمعيــة العامــة للمحكمــة غيــر ملزمــة ملجلــس الــوزراء ورئيــس الدولــة، األمــر الــذي مــن 
شــأنه تعزيــز هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى كافــة اجلوانــب اإلداريــة واملاليــة للمحكمــة باعتبارهــا مــن 

صاحيــات أمــني عــام احملكمــة.
 ان ســريان احلقــوق التقاعديــة علــى قضــاة احملكمــة الســابقني يعــّد امــرا مخالفــا الحــد املبــادئ العامــة 	

للقانــون واملتعلــق بســريان القانــون بأثــر فــوري ومباشــر وعــدم انســحابه علــى املراكــز القانونيــة التــي 
ــة. ــة العامــة للدول ــى اخلزين ــة عل ــاء املالي ــادة االعب ــى زي ــة عل ــار املترتب ــل ســريانه، ناهيــك عــن اآلث نشــأت قب

ب : بيئة االستقاللية والنزاهة واحلياد واملساءلة يف عمل احملكمة

1- االستقاللية

· التعيني والعزل	
يعــني رئيــس احملكمــة وقضاتهــا ملــدة ســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد22، ويتــم التشــكيل األول للمحكمــة بقــرار مــن 
رئيــس الدولــة بالتشــاور مــع مجلــس القضــاء األعلــى ووزيــر العــدل23، ويعــني بعــد ذلــك رئيــس وقضــاة احملكمــة بقرار 
مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى تنســيب مــن اجلمعيــة العامــة للمحكمــة24، ويــؤدي رئيــس احملكمــة وقضاتهــا اليمــني 
ــى25.  ــس القضــاء االعل ــس مجل ــس التشــريعي ورئي ــس املجل ــة بحضــور كل مــن رئي ــس الدول ــام رئي الدســتورية أم
كذلــك يعــني أمــني عــام احملكمــة الدســتورية بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء وتوصيــة 

اجلمعيــة العامــة للمحكمــة.
وتنتهــي خدمــة رئيــس وأعضــاء احملكمــة الدســتورية بقــرار صــادر عــن رئيــس الدولــة، بنــاء علــى تنســيب اجلمعيــة 
العامــة للمحكمــة، وذلــك يف حالــة االحالــة إلــى التقاعــد واالســتقالة وفقــدان األهليــة والعجــز عــن أداء الوظيفــة 

والعــزل مــن اخلدمــة واالدانــة بجرميــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.26

· االستقالل املالي واإلداري	
كفــل قانــون احملكمــة الدســتورية رقــم )3( لســنة 2006 للمحكمــة كهيئــة قضائيــة االســتقالية يف عملهــا، حيــث 
أكــدت املــادة )1( مــن القانــون علــى ان احملكمــة الدســتورية تعتبــر هيئــة قضائيــة مســتقلة يف ذاتهــا، وتســري علــى 
أعضــاء احملكمــة وفقــا للمــادة )12( مــن القانــون األحــكام املتعلقــة بــرد القضــاة وعــدم قابليتهــم للعــزل وواجباتهــم 
واســتقاالتهم واجازاتهــم وإعارتهــم املنصــوص عليهــا يف قانــون الســلطة القضائيــة، وذلــك مبــا يتفــق مــع كيــان هــذه 

احملكمــة واســتقالها.
 علــى صعيــد االســتقال املالــي، يكــون للمحكمــة موازنــة ســنوية مســتقلة تعــّد وفقــا لألســس التــي تعــد بهــا املوازنــة 
العامــة، ويتولــى رئيــس احملكمــة إعــداد املوازنــة العامــة ويتــم اقرارهــا مــن اجلمعيــة العامــة للمحكمــة، وتقــدم بعــد 
ذلــك ملجلــس الــوزراء إلقرارهــا ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة، ويســري علــى موازنــة احملكمــة واحلســاب اخلتامــي 
لهــا احــكام قانــون املوازنــة العامــة.27 لكــن ياحــظ انــه ال يوجــد للمحكمــة نظــام مالــي خــاص بهــا، وانــا يســري علــى 
احملكمــة النظــام املالــي للــوزارات واملؤسســات العامــة. إضافــة إلــى ان احملكمــة ال حتصــل علــى املوازنــة الكافيــة 

22  املادة )1/2( من قانون احملكمة الدستورية.

23  انظر قرار تشكيل احملكمة الدستورية رقم )57( لسنة 2016، عدد )120( من الوقائع الفلسطينية.

24  املادة )5( من قانون احملكمة الدستورية.

25  املادة )7( من قانون احملكمة الدستورية.

26  املادة )21( من قانون احملكمة الدستورية.

27  املادة )48( من قانون احملكمة الدستورية.
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التــي متكنهــا مــن القيــام بكافــة الواجبــات امللقــاة علــى عاتقهــا وفقــا للقانــون.28
ــني  ــى املوظفــني االداري ــا، وانــا يســري عل ــة نظــام إداري خــاص به ــد االداري، فــا يوجــد للمحكم ــى الصعي ــا عل ام
العاملــني يف احملكمــة احــكام قانــون اخلدمــة املدنيــة29. وقــد منــح قانــون احملكمــة الدســتورية يف املــادة )8( منــه 
اجلمعيــة العامــة للمحكمــة الدســتورية صاحيــة وضــع نظــام داخلــي للمحكمــة يوضــح كيفيــة النظــر يف املســائل 
ــع األعمــال بينهــم  ــة وتوزي ــا وامورهــا الداخلي ــرة الازمــة يف قضاته ــاءة واخلب ــر الكف املتعلقــة بنظــام احملكمــة ومعايي
وجميــع الشــؤون اخلاصــة بهــم، وقــد عملــت اجلمعيــة العامــة للمحكمــة علــى إصــدار هــذا النظــام اال انــه غيــر منشــور 

يف اجلريــدة الرســمية.30

2- النزاهة واحلياد يف عمل احملكمة
حظــر قانــون احملكمــة الدســتورية يف املــادة )6( منــه علــى أعضــاء احملكمــة تولــي أيــة وظيفــة او ممارســة اي نشــاط 

جتــاري او سياســي او حزبــي، وإذا كان منتميــا حلــزب فعليــه االســتقالة قبــل حلــف اليمــني القانونيــة.
ال يوجــد لــدى احملكمــة مدونــة ســلوك خاصــة لقضاتهــا، وال تســري عليهــم مدونــة الســلوك القضائيــة املقــرة مــن قبــل 
مجلــس القضــاء االعلــى عــام 2020، أمــا موظفــو احملكمــة فتنطبــق عليهــم مدونــة ســلوك املوظفــني العموميــني املقــرة 

مــن مجلــس الــوزراء عــام 31.2014
 يعتبــر رئيــس وأعضــاء احملكمــة ملزمــني بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم، وحتفــظ هــذه اإلقــرارات لــدى 
محكمــة العــدل العليــا، ويجــوز لهيئــة مكافحــة الفســاد ان تطلــب مــن محكمــة العــدل العليــا اإلذن لهــا باالطــاع علــى 
ــى تقــدمي هــذه اإلقــرارات، ولكــن تلــك اإلقــرارات  ــا عل هــذه االقــرارات. وقــد عمــل قضــاة احملكمــة الدســتورية فعلي
بقيــت محفوظــة لــدى احملكمــة الدســتورية وليــس لــدى محكمــة العــدل العليــا كمــا يتطلــب القانــون ذلــك.32 أمــا فيمــا 
يتعلــق مبوظفــي احملكمــة فقــد مت تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم لهيئــة مكافحــة الفســاد، ويجــري 

حتديثهــا دوريــا كمــا يتطلــب القانــون ذلــك.
ال يوجــد لــدى احملكمــة نظــام خــاص لتضــارب املصالــح او تلقــي الهدايــا، وانــا يســري علــى قضــاة احملكمــة وموظفيهــا 
نظــام االفصــاح عــن تضــارب املصالــح لعــام 2020، ونظــام تلقــي الهدايــا لعــام 2019 باعتبــار ان العاملــني يف احملكمــة 
مــن الفئــات املشــمولة بأحــكام النظامــني املشــار لهمــا. وقــد عملــت احملكمــة بعــد اصــدار هذيــن النظامــني علــى تشــكيل 

جلنــة للبــت يف مســالة تضــارب املصالــح وتلقــي الهدايــا مــن قبــل موظفــي احملكمــة.33
اخيــرا ميكــن القــول ان احــكام احملكمــة وقراراتهــا تعتبــر نهائيــة وغيــر قابلــة للطعــن، كمــا تعتبــر أحــكام احملكمــة يف 

الدعــاوى الدســتورية وقراراتهــا بالتفســير ملزمــة لكافــة ســلطات الدولــة والكافــة.34

 ــى 	 ــة عل ــة الســلطة التنفيذي ــي واالداري يعــزز مــن هيمن ــع احملكمــة الدســتورية باالســتقال املال ان عــدم متت
عمــل احملكمــة، األمــر الــذي يتطلــب منــح احملكمــة االســتقال الــكايف ماليــا واداريــا، وان يكــون لديهــا انظمــة 

تعــزز هــذا االســتقال وذلــك مبــا يتفــق وخصوصيــة عمــل احملكمــة.
 ــدى 	 ــا تبقــى محفوظــة ل ــا أنه ــة اخلاصــة بأعضــاء احملكمــة طامل ال جــدوى مــن تقــدمي اقــرارات الذمــة املالي

ــا. احملكمــة ذاته

28  مقابلة مع القاضي محمد احلاج قاسم، رئيس احملكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021/4/4.

29  املادة )50( من قانون احملكمة الدستورية.

30  مقابلة مع القاضي محمد احلاج قاسم، رئيس احملكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021/4/4.

31  مقابلة مع السيدة ورود االسمر، املستشارة القانونية للمحكمة الدستورية.

32  مقابلة مع القاضي محمد احلاج قاسم، رئيس احملكمة الدستورية العليا بتاريخ 2021/4/4.

33  مقابلة مع السيدة ورود االسمر، املستشارة القانونية للمحكمة الدستورية. 

34  انظر املادتني )40،41( من قانون احملكمة الدستورية. 
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رابعا: المحاكم االدارية

أ : اإلطار التشريعي والبناء املؤسسي للمحاكم االدارية
مرت عملية التنظيم التشريعي للمحاكم االدارية مبرحلتني وهما على النحو االتي:

ا- مرحلة ما قبل صدور القرار بقانون بشأن احملاكم اإلدارية
وضــع القانــون األساســي املعــدل لعــام 2003 األســاس الدســتوري للمحاكــم اإلداريــة، حيــث نصــت املــادة )102( منــه 
علــى إنشــاء محاكــم إداريــة للنظــر يف املنازعــات اإلداريــة والدعــاوى التأديبيــة، علــى ان يحــدد القانــون اختصاصهــا 
واإلجــراءات التــي تتبــع أمامهــا، ومنــح املــادة )104( مــن ذات القانــون احملكمــة العليــا صاحيــة القيــام بكافــة املهــام 

املســندة للمحاكــم اإلداريــة واحملكمــة الدســتورية مــا لــم تكــن داخلــة يف اختصــاص جهــة قضائيــة أخــرى.
وقــد اعتبــر قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002 محكمــة العــدل العليــا مــن ضمــن احملاكــم النظاميــة، 
وأفــرد قانــون أصــول احملاكمــات املدنيــة رقــم )2( لســنة 2001 البــاب الرابــع عشــر منــه يف املــواد )291-283( لبيــان 
األصــول واإلجــراءات املتبعــة أمــام محكمــة العــدل العليــا. وجــاء قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 
ــه  ــادة )32( من ــا، وحــددت امل ــات احملكمــة العلي ــا مــن مكون ــه محكمــة العــدل العلي ــادة )23( من ــر يف امل 2001 ليعتب

تشــكيلة احملكمــة، فيمــا أوضحــت املــادة )33( منــه االختصاصــات املمنوحــة للمحكمــة علــى ســبيل احلصــر.

2- املرحلة الالحقة لصدور القرار بقانون بشأن احملاكم اإلدارية
مت مبوجــب هــذا التشــريع إنشــاء هيئــة قضائيــة قائمــة بذاتهــا تســمى احملاكــم اإلداريــة، وتختــص احملاكــم اإلداريــة 
دون غيرهــا بالنظــر يف املنازعــات اإلداريــة، والدعــاوى التأديبيــة وأيــة اختصاصــات أخــرى مبوجــب القــرار بقانــون 
أو مبوجــب أي قانــون آخــر. وبصــدور هــذا القــرار بقانــون أصبــح القضــاء اإلداري علــى درجتــني بــدال مــن قضــاء 
الدرجــة الواحــدة، حيــث أصبحــت احملاكــم اإلداريــة تتكــون مــن احملكمــة اإلداريــة واحملكمــة اإلداريــة العليــا، ويتــم 
ــة  ــا نهائي ــر أحكامه ــي تعتب ــا الت ــة العلي ــة اإلداري ــام احملكم ــة أم ــة اإلداري ــن يف األحــكام الصــادرة عــن احملكم الطع

وقطعيــة.
كمــا أصبــح القضــاء اإلداري مبوجــب القــرار بقانــون قضــاء الغــاء وتعويــض، بعــد ان كان اختصــاص محكمــة العــدل 
العليــا ســابقا يقتصــر فقــط علــى تقريــر صحــة القــرارات اإلداريــة او الغائهــا، دون ان متتــد صاحياتهــا إلــى النظــر 
ــة  ــم اإلداري ــك مت توســيع اختصــاص احملاك ــرارات. كذل ــك الق ــض عــن األضــرار الناجمــة عــن تل ــات التعوي يف طلب
ليشــمل منازعــات العقــود اإلداريــة وذلــك بعــد ان كان اختصــاص محكمــة العــدل العليــا ســابقا ينحصــر يف القــرارات 
الصــادرة يف مرحلــة إبــرام العقــد اإلداري فقــط، وال ميتــد إلــى القــرارات الاحقــة علــى تنفيــذ العقــد االداري 
طبقــا لنظريــة القــرارات القابلــة لانفصــال عــن العقــود اإلداريــة. وقــد نــّص القــرار بقانــون علــى ان تتولــى احملكمــة 
العليــا/ محكمــة النقــض مؤقتــا بصفتهــا محكمــة إداريــة جميــع اختصاصــات احملكمــة اإلداريــة حلــني تشــكيل احملكــم 

اإلداريــة التــي نــص القــرار بقانــون علــى انشــائها، ولــم يتــم تشــكيل تلــك احملاكــم حتــى حلظــة اعــداد التقريــر.

ب: بيئة االستقاللية والنزاهة واملساءلة يف عمل احملاكم االدارية
للحديــث عــن تلــك البيئــة فــان األمــر يقتضــي التطــرق بشــكل موجــر للفتــرة الســابقة علــى صــدور القــرار بقانــون 

للمحاكــم اإلداريــة والفتــرة الاحقــة لــه.
1- الفترة السابقة على صدور القرار بقانون بشأن احملاكم اإلدارية

أشــار التقريــر الــذي أعــده ائتــاف امــان حديثــا حــول هــذا املوضــوع إلــى ان تعيــني رئيــس احملكمــة العليــا، والــذي 
هــو يف الوقــت نفســه رئيــس مجلــس القضــاء االعلــى يتــم بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، بنــاء علــى 
ــى ارض الواقــع أبرزهــا محــاوالت التدخــل  ــى، وقــد شــكل هــذا األمــر إشــكاالت عل تنســيب مجلــس القضــاء االعل

والضغــط التــي متارســها أجهــزة الســلطة التنفيذيــة علــى مجلــس القضــاء األعلــى.
امــا علــى صعيــد االســتقال املالــي، فعلــى الرغــم مــن ان قانــون الســلطة القضائيــة نــص علــى وجــوب وجــود موازنــة 
للســلطة القضائيــة مســتقلة ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة، اال ان الواقــع العملــي يشــير إلــى ان هــذا الفصــل ظاهــري 
فقــط وان أمــوال وموازنــة الســلطة القضائيــة هــي يف الواقــع تابعــة وبشــكل واضــح للســلطة التنفيذيــة، وال يوجــد 
للســلطة القضائيــة نظــام مالــي خــاص بهــا، األمــر الــذي يفســح املجــال بــدوره للتدخــل يف عمــل القضــاء بصــورة 
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عامــة وقضــاء محكمــة العــدل العليــا بصــورة خاصــة، نظــرا التصــال الطعــون التــي تنظرهــا بــاإلدارة العامــة مــن وزارات 
ومؤسســات عامــة.

امــا بشــأن االســتقال اإلداري للمحكمــة، فيرفــض مجلــس القضــاء االعلــى ايــة رقابــة خارجيــة علــى عمــل احملاكــم 
مــن أيــة جهــة كانــت، ويعــد ذلــك مساســا باســتقال القضــاء مبــا يف ذلــك ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، اذ يرفــض 
مجلــس القضــاء األعلــى الســماح للديــوان بالرقابــة علــى الشــؤون اإلداريــة املتعلقــة باحملاكــم مبــا فيهــا محكمــة العــدل 
العليــا وخاصــة املســائل املتعلقــة بإجــراءات تســجيل الدعــوى وقيدهــا واحالتهــا للمحكمــة، ومتابعــة إجراءاتهــا، يف 
الوقــت الــذي يعتبــر فيــه الديــوان ان املســائل املذكــورة هــي مــن قبيــل املســائل اإلداريــة البحتــة التــي يســمح لــه بالرقابــة 
عليهــا، بينمــا يــرى مجلــس القضــاء األعلــى ان كل مــا يتصــل بعمــل احملاكــم يعــّد مــن قبيــل املســائل القضائيــة التــي 
ــة للســلطة  ــى الشــؤون املالي ــة عل ــوان فقــط الرقاب ــة، وانــا يكــون للدي ــة جهــة خارجي ــا مــن أي ــة عليه ال جتــوز الرقاب

القضائيــة.35
امــا علــى صعيــد النزاهــة، فعلــى الرغــم مــن إصــدار مجلــس القضــاء االعلــى ملدونــة الســلوك القضائــي رقــم )1( 
لســنة 2020 التــي حتــدد املعاييــر والســلوكيات االخاقيــة الواجــب االلتــزام بهــا مــن قبــل القضــاة، اال ان قضــاة 
احملكمــة العليــا مســتثنني بنــص القانــون الصريــح مــن اخلضــوع للتفتيــش القضائــي، األمــر الــذي يفســح املجــال حلــدوث 
جتــاوزات مــن قبــل قضــاة احملكمــة العليــا، وذلــك علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أدلــة تثبــت تعــرض قضــاة احملكمــة العليــا 
لضغــوط يف إصــدار أحكامهــم. وفيمــا يتعلــق باملســاءلة، فــا توجــد ايــة وســيلة متاحــة – باســتثناء دعــوى املخاصمــة- 
ــرره حــول  ــه مــا يب ــا يف حــال وجــد لديهــم اعتقــاد ل أمــام اخلصــوم يف الدعــاوى املنظــورة أمــام محكمــة العــدل العلي
خــروج أحــد القضــاة عــن قواعــد الســلوك القضائــي خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالنزاهــة واحليــاد، إضافــة إلــى ان محكمــة 
العــدل العليــا هــي محكمــة أول وآخــر درجــة واحكامهــا قطعيــة غيــر خاضعــة للطعــن أمــام أيــة جهــة قضائيــة أخــرى.36   

2- الفترة الالحقة على صدور القرار بقانون بشأن احملاكم اإلدارية
نظــرا الن احملاكــم اإلداريــة التــي نــص القــرار بقانــون علــى إنشــائها لــم يتــم إنشــاؤها حتــى أعــداد هــذا التقريــر، فــا 
ميكــن احلكــم علــى جوانــب االســتقالية والنزاهــة واملســاءلة يف عملهــا اال مــن خــال واقــع النصــوص القانونيــة الــواردة 

يف القــرار بقانــون املذكــور.
ففيمــا يتعلــق بتعيــني وعــزل قضــاة احملاكــم اإلداريــة، منــح القــرار بقانــون رئيــس الدولــة  وبشــكل منفــرد صاحيــة تعيني 
رئيــس احملكمــة اإلداريــة العليــا وقبــول اســتقالته، كذلــك يعــني رئيــس احملكمــة اإلداريــة ونائبــه، وقضاتهــا، ونائــب رئيــس 
احملكمــة اإلداريــة العليــا وقضاتهــا بقــرار مــن الرئيــس بنــاء علــى تنســيب اجلمعيــة العامــة للمحاكــم االداريــة، ولغايــات 
تطبيــق احــكام القــرار بقانــون يتــم اول تعيــني لرئيــس ونائــب رئيــس احملكمــة االداريــة، وقضاتهــا، ونائــب رئيــس احملكمــة 

االداريــة العليــا وقضاتهــا بقــرار مــن الرئيــس بعــد التشــاور مــع رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى ووزيــر العــدل.37
وياحــظ علــى مــا ســبق، ان القــرار بقانــون لــم يحــدد مواصفــات وشــروط معينــة يجــب توافرهــا فيمــن يعــني رئيســا 
للمحكمــة اإلداريــة العليــا، كذلــك فــإن انفــراد رئيــس الســلطة الوطنيــة يف تعيــني رئيــس احملكمــة االداريــة العليــا، وقبــول 
اســتقالته يفقــد احملكمــة اإلداريــة العليــا اســتقاليتها وحيادهــا يف نظــر الطعــون املرفوعــة أمامهــا، خاصــة وأنهــا تنظــر 
يف الطعــون املرفوعــة اليهــا بشــأن األحــكام النهائيــة الصــادرة عــن احملكمــة االداريــة وذلــك مــن الناحيتــني املوضوعيــة 

والقانونية.
واألمــر ذاتــه يقــال عــن منــح الرئيــس صاحيــة تعيــني أول رئيــس للمحكمــة االداريــة وقضاتهــا ونائــب رئيــس احملكمــة 
اإلداريــة العليــا وقضاتهــا، حتــى لــو مت ذلــك بعــد التشــاور مــع رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى ووزيــر العــدل، فالرئيــس 
ملــزم بإجــراء التشــاور، ولكنــه غيــر ملــزم بنتيجــة التشــاور مــع رئيــس مجلــس القضــاء االعلــى ووزيــر العــدل، وبالتالــي 
فــإن لــه ان يطــرح نتيجــة هــذا التشــاور جانبــا وال يأخــذ بــه، وبالتالــي يغــدو منفــردا يف تعيــني رؤســاء كافــة احملاكــم 
ــة الســلطة  ــا لهيمن ــه خاضع ــح القضــاء اإلداري بكافــة مفاصل ــه ان يصب ــب علي ــذي يترت ــا. األمــر ال ــة وقضاته االداري
التنفيذيــة، وذلــك مبــا يؤثــر علــى اســتقاليتها وحيادهــا يف نظــر الطعــون املرفوعــة اليهــا، والتــي تتمثــل جلهــا يف 
القــرارات اإلداريــة التــي تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة التــي تخــرج عــن مبــدأ الشــرعية ومبــدأ ســيادة القانــون ومتــس 

حقــوق االنســان وحرياتــه.
علــى صعيــد اخــر، منــح القــرار بقانــون يف املــادة )12/3( منــه رئيــس الدولــة صاحيــة نــدب القضــاة للقيــام بأعمــال 
قضائيــة او قانونيــة غيــر عملــه او باإلضافــة اليــه، وذلــك بنــاء علــى تنســيب اجلمعيــة العامــة للمحكمــة. وبالنظــر إلــى 

36  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير حول استقالية وحيادية ونزاهة محكمة العدل العليا، 2020، ص 11-10.
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ان النــدب يتــم دون ارادة القاضــي مــن جهــة، وان النــص جــاء مطلقــا ليشــمل النــدب إلــى وظائــف قضائيــة يف إطــار 
ــة،  ــة، وانــا إلــى مواقــع أخــرى ضمــن الســلطة الوطني ــة او قانونيــة خــارج إطــار الســلطة القضائي الســلطة القضائي
فــان ذلــك قــد يشــكل وســيلة بيــد رئيــس الدولــة واجلمعيــة العامــة للمحكمــة إلقصــاء بعــض القضــاة مــن الوظائــف 
القضائيــة إلــى وظائــف قانونيــة ســواء داخــل او خــارج الســلطة القضائيــة، األمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر علــى 

اســتقالية القاضــي وأمنــه الوظيفــي ويؤثــر علــى حياديتــه يف نظــر الدعــاوى والطعــون التــي ينظرهــا.
امــا علــى صعيــد االســتقال املالــي واالداري للمحاكــم االداريــة، يتضــح بالرجــوع إلــى نــص املــادة )49( مــن القــرار 
بقانــون بشــأن احملاكــم االداريــة، يكــون للمحاكــم اإلداريــة أمــني عــام ورئيــس قلــم لــكل مــن احملكمــة اإلداريــة العليــا 
واحملكمــة اإلداريــة وعــدد كاف مــن املوظفــني االداريــني، ويعــني أمــني عــام احملاكــم االداريــة بقــرار مــن رئيــس الدولــة 
ــة  ــون اخلدمــة املدني ــني قان ــى كافــة املوظفــني اإلداري ــق عل ــا، ويطب ــة العلي ــى تنســيب رئيــس احملكمــة االداري ــاء عل بن

واللوائــح الصــادرة مبقتضــاه. 
وياحــظ ممــا ســبق، عــدم وجــود اســتقال إداري ملوظفــي احملاكــم االداريــة، ال بــل ان منــح الرئيــس صاحيــة تعيــني 
أمــني عــام احملكمــة االداريــة بنــاء علــى تنســيب رئيــس احملكمــة االداريــة العليــا – املعــني اصــا بقــرار مــن الرئيــس 
منفــردا- يبســط هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى كافــة الشــؤون اإلداريــة للمحاكــم، ويؤثــر علــى اســتقاليتها وحيادهــا 
وتغــدو كونهــا دائــرة مــن دوائــر الســلطة التنفيذيــة. واألمــر ذاتــه يقــال بالنســبة لاســتقال املالــي، حيــث لــم ينــص 
القــرار بقانــون علــى إصــدار نظــام مالــي خــاص للمحاكــم اإلداريــة، وبالتالــي تخضــع احملاكــم اإلداريــة للنظــام املالــي 
للــوزارات واملؤسســات العامــة. مــع اإلشــارة إلــى ان القــرار بقانــون نــص علــى ان يكــون للقضــاء اإلداري موازنــة ســنوية 
ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة يتــم إعدادهــا مــن قبــل رئيــس احملكمــة اإلداريــة العليــا واقرارهــا مــن اجلمعيــة العامــة 
للمحكمــة، وتقــدم بعــد ذلــك للجهــات املختصــة، علــى ان يتــم إعــداد املوازنــة الســنوية للقضــاء اإلداري وفقــا لألصــول 

املقــرة مبوجــب قانــون تنظيــم املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة النافــذ.
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خامسا: سلطة النقد الفلسطينية
أ: اإلطار القانوني والبناء املؤسسي لسلطة النقد الفلسطينية

1- اإلطار القانوني لسلطة النقد
تخضع سلطة النقد يف عملها للعديد من التشريعات املتمثلة يف:

· القانون األساسي املعدل لعام 2003	
وفقــا ألحــكام املــادة )93( مــن القانــون األساســي، ينظــم القانــون األحــكام اخلاصــة بســلطة النقــد واملصــارف، 
ويعــني محافــظ ســلطة النقــد بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة، ويصــادق علــى تعيينــه مــن قبــل املجلــس 

التشــريعي الفلســطيني.

· قانون سلطة النقد رقم )2( لسنة 1997	
عالــج القانــون العديــد مــن املســائل املتعلقــة بســلطة النقــد واملتمثلــة بأهــداف وصاحيــات ســلطة النقــد، واألعمال 
التــي ال يجــوز لســلطة النقــد القيــام بهــا، وإدارة ســلطة النقــد ومجلــس ادارتهــا، وصاحيــات احملافــظ، وعاقــة 
ســلطة النقــد مــع الســلطة الوطنيــة ومــع املصــارف، وتنظيــم النقــد األجنبــي والعاقــات اخلارجيــة، وغيــر ذلــك 

مــن األحــكام التنظيميــة املتعلقــة بســلطة النقــد.

· انظمة وتعليمات تنفيذية لعمل سلطة النقد	
مــن بــني تلــك األنظمــة، نظــام موظفــي ســلطة النقــد رقــم )109( لســنة 2011، والنظــام املالــي واحملاســبي لســلطة 
ــك،  ــوازم واالشــغال واخلدمــات رقــم )133( لســنة 2011. إضافــة لذل النقــد رقــم )108( لســنة 2011، ونظــام الل
صــدرت العشــرات مــن التعليمــات التــي تنظــم مجــاالت مختلفــة تتعلــق بســلطة النقــد وعاقتهــا مــع املصــارف، 
وهــي منشــورة علــى املوقــع االلكترونــي لســلطة النقــد. وجتــدر اإلشــارة انــه لــم يصــدر اثنــاء فتــرة تعطــل املجلــس 
التشــريعي أيــة قــرارات بقوانــني تعــدل مــن قانــون ســلطة النقــد، وذلــك باســتثناء القــرارات بقوانــني املتعلقــة 

باملصادقــة علــى تعيــني رؤســاء ســلطة النقــد املتعاقبــني.

2- البناء املؤسسي لسلطة النقد:
يتولــى إدارة ســلطة النقــد مجلــس إدارة مكــون مــن تســعة أعضــاء برئاســة احملافــظ وعضويــة كل مــن نائــب 
احملافــظ، وممثــل عــن وزارة املاليــة، وســتة مــن كبــار املتخصصــني يف الشــؤون املصرفيــة واملاليــة واالقتصاديــة 
والقانونيــة القادريــن علــى املســاهمة يف حتقيــق مهــام ســلطة النقــد، علــى ان ال يكونــوا مــن قطــاع املصــارف38، 
ويعتبــر مجلــس اإلدارة هــو الســلطة العليــا إلصــدار القــرارات يف ســلطة النقــد واملكلــف بإقــرار سياســات ســلطة 

ــى إدارة عملياتهــا.39 النقــد واإلشــراف عل

ب: بيئة االستقاللية والنزاهة واملساءلة يف عمل سلطة النقد

1- االستقاللية

· التعيني والعزل	
ــى  ــاء عل ــة بن ــس الســلطة الوطني ــرار مــن رئي ــون األساســي، يعــني محافــظ ســلطة النقــد بق ــا ألحــكام القان وفق
تنســيب مجلــس الــوزراء ومبصادقــة املجلــس التشــريعي. اال انــه ياحــظ، نظــرا لتعطــل املجلــس التشــريعي، 
فقــد أحــّل الرئيــس نفســه محــل املجلــس التشــريعي، وذلــك مــن خــال قيامــه ابتــداء بإصــدار قــرار يتعلــق بتعيــني 
محافــظ ســلطة النقــد، بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، ثــم يتلــوه إصــدار قــرار بقانــون باملصادقــة علــى تعيــني 

محافــظ ســلطة النقــد.40 

لــم يحــدد القانــون شــروطا تفصيليــة ملــن يعــني محافظــا لســلطة النقــد ســوى ان يكــون فلســطينيا وان يكــون -كغيــره 
مــن أعضــاء مجلــس إدارة ســلطة النقــد- مــن االشــخاص املعروفــني بالنزاهــة، ومــن ذوي الكفــاءة العاليــة يف الشــؤون 
املصرفيــة واملاليــة واالقتصاديــة والقانونيــة. وبالتالــي يتمتــع مجلــس الــوزراء والرئيــس بصاحيــة تقديريــة واســعة يف 
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اختيــار مــن تنطبــق عليهــم تلــك املواصفــات العامــة، علمــا ان االشــخاص الذيــن تعاقبــوا علــى منصــب محافــظ 
ســلطة النقــد كانــوا يف معظمهــم مــن حملــة شــهادات الدكتــوراة، ولهــم خبــرة واســعة يف املجــال املصــريف واملالــي 

واالقتصــادي والقانونــي.41
حــدد القانــون مــدة عضويــة احملافــظ ونائبــه بأربــع ســنوات، ويجــوز إعــادة تعيــني احملافــظ ونائبــه مــرة أخــرى، 
ولــم يحــدد القانــون مــا إذا كانــت هــذه املــرة األخــرى مــدة مماثلــة للمــدة األولــى ام أقــل او أكثــر مــن ذلــك، علمــا 

انــه لــم يتجــاوز أي ممــن شــغلوا منصــب احملافــظ أكثــر مــن املــدة احملــددة لهــم بالقانــون.42
أمــا عــن أعضــاء مجلــس إدارة ســلطة النقــد، فيشــترط ان تتوافــر فيهــم نفــس املواصفــات العامــة املتعلقــة 
ــدة  ــون م ــد. وتك ــون ســلطة النق ــا يف قان ــة املنصــوص عليه ــا لآللي ــم وفق ــم تعيينه ــد، ويت مبحافــظ ســلطة النق
عضويــة أعضــاء املجلــس ثــاث ســنوات، ويجــوز اعــادة تعيــني العضــو مــرة أخــرى. وياحــظ يف هــذا الصــدد ان 
عضويــة ممثــل وزارة املاليــة يف مجالــس إدارة ســلطة النقــد املتعاقبــة قــد جتــاوزت املــدة املنصــوص عليهــا يف 
القانــون، حيــث تكــررت عضويــة الســيد فريــد غنــام ممثــل وزارة املاليــة يف عضويــة مجالــس إدارة ســلطة النقــد 

لثــاث مــرات، ولــم حتصــل هــذه املخالفــة بالنســبة لباقــي األعضــاء.43 
اكتفــى القانــون بوضــع مواصفــات عامــة فيمــن يعــني محافظــا او نائــب محافــظ او عضوا يف مجلس إدارة ســلطة 
النقــد، حيــث ال تتوافــر بطاقــة وصــف وظيفــي تتضمــن شــروط تفصيليــة لشــغل هــذه املواقــع، كمــا ان آليــات 
التنســيب والتعيــني غيــر واضحــة وغيــر منشــورة. اذ ان وجــود مثــل تلــك األمــور مــن شــأنه تعزيــز اســتقالية 
ســلطة النقــد، مبــا ينعكــس إيجابــا علــى دور املؤسســة ورســالتها وميكنهــا مــن حتقيــق أهدافهــا بوضــوح ويســر.

· االستقالل املالي واإلداري	
تعتبــر ســلطة النقــد مؤسســة عامــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة، وقــد منــح القانــون مجلــس إدارة 
ســلطة النقــد صاحيــة إقــرار أنظمــة املوظفــني والعاملــني يف ســلطة النقــد، وحتديــد الهيــكل التنظيمــي لهــا، 
إضافــة إلــى تعيــني املستشــارين واملــدراء العامــني التنفيذيــني يف ســلطة النقــد. وعليــه فقــد أصــدر مجلــس 
اإلدارة نظــام موظفــي ســلطة النقــد رقــم )109( لســنة 2011 والــذي عالــج مختلــف الشــؤون الوظيفيــة واإلداريــة 

ملوظفــي ســلطة النقــد.
ــون دوالر امريكــي  ــداره )15( ملي ــد رأســمال مق ــون لســلطة النق ــه يك ــي، فإن ــد االســتقال املال ــى صعي ــا عل أم
ــون دوالر، وتعتمــد ســلطة النقــد يف  ــا )120( ملي ــغ رأســمال ســلطة النقــد حالي ــة. ويبل تدفعــه الســلطة الوطني

ــوك املودعــة لديهــا.44 ــاح نتيجــة اســتثمار عائــدات البن ــى مــا حتققــه مــن أرب ميزانيتهــا عل
منــح قانــون ســلطة النقــد يف املــادة )19( منــه رئيــس الســلطة الوطنيــة صاحيــة حتديــد الراتــب واحلقــوق املاليــة 
ــر  ــرار غي ــس اإلدارة، ولكــن ياحــظ ان هــذا الق ــب احملافــظ، ومكافــآت أعضــاء مجل األخــرى للمحافــظ ونائ
منشــور. إضافــة ملــا ســبق، فقــد أصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية اســتنادا للصاحيــات املمنوحــة 
لــه مبوجــب القانــون، النظــام املالــي واحملاســبي لســلطة النقــد رقــم )108( لســنة 2011، وقــد عالــج هــذا النظــام 
مختلــف الشــؤون املاليــة املتعلقــة بســلطة النقــد. مــع اإلشــارة إلــى ان هــذه املــادة غيــر دســتورية، ذلــك ان القانــون 
االساســي مجلــس الــوزراء يف املــادة )70( منــه احلــق يف التقــدم إلــى املجلــس التشــريعي مبشــروعات القوانــني، 

وإصــدار اللوائــح واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لتنفيــذ القوانــني.

2 - النزاهة واحلياد يف عمل سلطة النقد

يف إطــار تعزيــز نزاهــة العمــل يف ســلطة النقــد، عملــت ســلطة النقــد علــى وضــع تعليمــات خاصــة بشــأن 

قبــول الهدايــا وتضــارب املصالــح وممارســات الفســاد واإلبــاغ عــن الفســاد، إضافــة إلــى وضــع مدونــة ســلوك 

41  مقابلة مع السيد محمد عطا اهلل، مدير تنفيذي يف مجموعة االستقرار النقدي، سلطة النقد، بتاريخ 2021/2/25.

42  مقابلة مع السيد محمد عطا اهلل، مدير تنفيذي يف مجموعة االستقرار النقدي، سلطة النقد، بتاريخ 2021/2/25.

 43  انظر قرار تشكيل مجلس ادارة سلطة النقد رقم )30( لسنة 2013، وقرار تشكيل مجلس ادارة سلطة النقد رقم )165( لسنة 2016، وقرار تشكيل مجلس ادارة سلطة النقد رقم )16( 
      لسنة 2020. 

44  مقابلة مع السيد محمد عطا اهلل، مدير تنفيذي يف مجموعة االستقرار النقدي، سلطة النقد، بتاريخ 2021/2/25.
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ــم أداء املوظفــني الســنوي.45 ــل جــزءا ال يتجــزأ مــن تقيي ــم ومتث للموظفــني، وهــي ملزمــة له
علــى صعيــد آخــر، أوجــب نظــام موظفــي ســلطة النقــد انشــاء مــا يســمى مكتــب اخاقيــات العمــل، وأنــاط بــه مجموعــة 
مــن الصاحيــات بهــدف تعزيــز النزاهــة يف عمــل ســلطة النقــد، وقــد عملــت ســلطة النقــد علــى انشــاء هــذا املكتــب 
ومــارس مهامــه ملــدة زمنيــة، ولكــن هــذا املكتــب يف الوقــت احلاضــر غيــر مفّعــل، ويقــوم مبهامــه حاليــا الدائــرة القانونيــة 
يف ســلطة النقــد.46 إضافــة إلــى وجــود مكتــب للتظلمــات ملعاجلــة القضايــا ذات العاقــة بحقــوق املوظفــني كالترقيــات 

والعــاوات وغيــره.

ــا يف  ــة، فقــد مت تضمينه ــد باملؤسســات املصرفي ــة ســلطة النق ــر الضابطــة لعاق ــق بالقواعــد واملعايي ــا يتعل ــا فيم أم
ــد  ــل العدي ــاول هــذا الدلي ــام 2016”، ويتن ــة املصــارف يف فلســطني لع ــى حلوكم ــل القواعــد واملمارســات الفضل “دلي
مــن املســائل املتعلقــة باحلوكمــة، ومنــع تضــارب املصالــح وسياســة منــح املكافــآت واحلوافــز، واالفصــاح عــن حوكمــة 

ــك مــن املســائل.47 ــر ذل ــات حوكمــة املصــارف االســامية، وغي املصــارف ومتطلب
كذلــك أوجــب القانــون48 علــى احملافــظ ونائــب احملافــظ والعضــو ان يقــدم للمجلــس، بعــد تعيينــه يف كل ســنة، بيانــات 
ــي تخصــه او تخــّص  ــر مباشــر، والت ــة املرتبطــة بشــكل مباشــر او غي ــة واملالي ــح التجاري ــة عــن املصال منتظمــة وكامل
زوجتــه وأوالده القّصــر، ويجــب علــى كل عضــو لــه مصلحــة يف موضــوع يناقــش داخــل املجلــس، االفصــاح عــن مصلحتــه 

واالنســحاب قبــل بدايــة املناقشــة، وال يحــق لــه االشــتراك يف اتخــاذ القــرار. 

وعلــى الرغــم مــن وجاهــة هــذا النــص القانونــي، إال ان إفصــاح أعضــاء املجلــس ألنفســهم عــن مصاحلهــم التجاريــة 
واملاليــة يجعــل هــذا اإلفصــاح غيــر ذي جــدوى، فاألولــى ان يتــم اإلفصــاح جلهــة رقابيــة خارجيــة مســتقلة. واألمــر ذاتــه 
يقــال بالنســبة إلقــرارات الذمــة املاليــة، فعلــى الرغــم مــن ان القانــون أوجــب علــى احملافــظ ونائبــه وأعضــاء املجلــس 
تقــدمي اقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم، اال ان اإلشــكالية تكمــن يف الصيغــة املتبعــة لذلــك، حيــث يتــم اإلفصــاح 
عــن الــذمم املاليــة داخليــا، وحتفــظ يف خزانــة خاصــة لــدى ســلطة النقــد، دون وضــوح كاف بشــأن التأكــد مــن دقــة 

وشــمولية مــا يــرد فيهــا مــن بيانــات.49

ج: املساءلة يف عمل سلطة النقد
وفقــا ألحــكام القانــون50، علــى احملافــظ ان يقــدم ملجلــس إدارة ســلطة النقــد تقريــرا دوريــا كل ثاثــة أشــهر، وكلمــا 
دعــت احلاجــة، عــن إدارة ســلطة النقــد ووضــع النظــام املصــريف واألســواق النقديــة واملاليــة، وأســواق النقــد األجنبــي، 
والظــروف التــي أّثــرت او يتوقــع أن تؤثــر علــى ســلطة النقــد. وعمــا بأحــكام القانــون51، تقــدم ســلطة النقــد كل 
ثاثــة أشــهر إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة ومجلــس الــوزراء تقريــرا مفصــا عــن أعمالهــا ونشــاطاتها، وعــن الوضــع 
النقــدي واملصــريف يف فلســطني، كمــا تقــدم ســلطة النقــد خــال ثاثــة أشــهر مــن نهايــة كل ســنة ماليــة تقريــرا موجــزا 
عــن أعمالهــا خــال الســنة املاضيــة، باإلضافــة إلــى امليزانيــة الســنوية، وحســاب االربــاح واخلســائر والقوائــم املاليــة 

مصدقــا مــن مدقــق خارجــي.
وتتــم عمليــة الرقابــة والتدقيــق الداخلــي علــى ســلطة النقــد مــن خــال مكتبــني مرتبطــني مبجلــس اإلدارة، وهمــا مكتــب 
التدقيــق الداخلــي الــذي يعنــى بالرقابــة الاحقــة علــى القــرارات، وتشــمل عمليــة التدقيــق القضايــا املخالفــة للقانــون 
وإجــراءات العمــل، ويصــدر املكتــب تقاريــر دوريــة ويرفعهــا ملجلــس اإلدارة التخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات. أمــا املكتــب 
اآلخــر فهــو مكتــب إدارة املخاطــر، وميــارس دورا رقابيــا احترازيــا بهــدف التقليــل مــن حــدوث املخاطــر، كمــا يعمــل علــى 
تعزيــز الوعــي بثقافــة إدارة املخاطــر وعلــى مســاندة اإلدارة العليــا يف جتــاوز التحديــات وتطويــر السياســات واالنظمــة 

الداخلية.52

45  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2017، النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل سلطة النقد، ص 12.

46  مقابلة مع السيد محمد عطا اهلل، مدير تنفيذي يف مجموعة االستقرار النقدي، سلطة النقد، بتاريخ 2021/2/25.

47  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2017، النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل سلطة النقد، ص 13.

48  انظر املادة )23( من قانون سلطة النقد.

49  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2017، النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل سلطة النقد، ص 11.

50  انظر املادة )25( من قانون سلطة النقد.

51  انظر املادة )39( من قانون سلطة النقد.

52  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2017، النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل سلطة النقد، ص 17.
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ــوزراء  ــى تنســيب مجلــس ال ــاء عل ــة الفلســطينية، وبن ــون53 رئيــس الســلطة الوطني ــح القان ــد آخــر، من ــى صعي عل
صاحيــة تعيــني مدقــق حســابات خارجــي لتدقيــق حســابات ســلطة النقــد، وتصديــق امليزانية الســنوية وحســابات 

األربــاح واخلســائر والقوائــم املاليــة، ويقــدم تقريــره لــكل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة ومجلــس الــوزراء.
ــى  ــق عل ــة والتدقي ــة الرقاب ــه صاحي ــون الناظــم ل ــة مبوجــب القان ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــك دي ــك ميل كذل
أعمــال ســلطة النقــد، وقــد أشــار التقريــر الســنوي للديــوان لعــام 2019 إلــى قيــام الديــوان بإجــراء الرقابــة 
والتدقيــق علــى أعمــال ســلطة النقــد عــن االعــوام 2017-2015 وبعــض األعمــال التنظيميــة واإلداريــة عــن العــام 

ــا: ــره عــدة ماحظــات مــن بينه ــوان يف تقري 2018، وســجل الدي
· عــدم التــزام ســلطة النقــد بتقــدمي تقريــر ربعــي مفصــل عــن أعمالهــا ونشــاطاتها، والوضــع النقــدي واملصــريف 	

يف فلســطني لــكل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة ومجلــس الــوزراء.
· قيــام ســلطة النقــد بالتعاقــد بشــكل مباشــر مــع مدقــق حســابات خارجــي )شــركة ارنســت يونــغ( منــذ عــام 	

)2017-2008(، األمــر الــذي قــد يؤثــر علــى اســتقالية املدقــق اخلارجــي مــن خــال االعتيــاد، واحتماليــة 
التأثيــر ســلبا علــى نتائــج وأعمــال املدقــق اخلارجــي، علمــا ان ســلطة النقــد تعاقــدت مــع شــركة )ارنســت 
يونــغ/ مدقــق احلســابات اخلارجــي( إلعــداد اســتراتيجية ســلطة النقــد يف عــام 2017 مببلــغ يفــوق املليــون 

دوالر.
· عــدم اتخــاذ ســلطة النقــد اإلجــراءات الكفيلــة التــي حتــد مــن مخاطــر نشــوء تضــارب املصالــح بــني أعضــاء 	

مجلــس اإلدارة واجلهــات التــي تشــرف عليهــا ســلطة النقــد.
· قيــام ســلطة النقــد باســتثمار مبلــغ يفــوق )211,000,000( دوالر خــال عــام 2016 رغــم عــدم انعقــاد جلنــة 	

االســتثمار خــال العــام املذكــور، ممــا قــد يعــرض االســتثمارات ملخاطــر غيــر مدروســة.
· قيــام ســلطة النقــد بتركيــز االســتثمار الداخلــي لــدى بنــك فلســطني، حيــث شــكل االســتثمار يف البنــك املذكــور 	

مــن نســبته 64 %  مــن اجمالــي اســتثمارات ســلطة النقــد احملليــة، كمــا شــكل مــا نســبته 19 % مــن اجمالــي 
احملفظــة االســتثمارية لســلطة النقــد، ممــا قــد يعــرض أمــوال واســتثمارات ســلطة النقــد ملخاطــر ماليــة.

53  انظر املادة )32( من قانون سلطة النقد.
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سادسا: الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

أ: اإلطار القانوني واملؤسسي للهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
أنشــئت الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان مبوجــب مرســوم صــادر عــن الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات بتاريــخ 
وقــد حتــددت مبوجــب   ،1995 لســنة   )59( رقــم  الرســمية حتــت  القــرار يف اجلريــدة  نشــر  1994/9/30، ومت 
القــرار مهــام ومســؤوليات الهيئــة يف متابعــة 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 تــرك القــرار للهيئــة مهمــة وضــع نظامهــا األساســي مبــا يضمــن اســتقاليتها وفعاليتهــا، 
وقــد بــدأت الهيئــة متــارس نشــاطها يف بدايــة عــام 1994. الحقــا لذلــك، ولــدى ســن القانــون األساســي املعــدل لســنة 
ــون تشــكيلها  ــة مســتقلة حلقــوق االنســان ويحــدد القان ــون هيئ ــى ان “ تنشــأ بقان ــه عل ــادة )31( من 2003، نصــت امل
ومهامهــا واختصاصهــا، وتقــدم تقاريرهــا لــكل مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة واملجلــس التشــريعي”، إال ان هــذا القانــون 

لــم يصــدر بعــد، وبالتالــي بقيــت الهيئــة تعمــل اســتنادا للقــرار املنشــئ لهــا وللنــص الدســتوري الــوارد اعــاه.
يشــرف علــى عمــل الهيئــة مجلــس مفوضــني يتكــون مــن )21-17( عضــوا، وينبثــق عــن مجلــس املفوضــني مكتــب 
تنفيــذي يشــرف علــى عمــل الهيئــة، ويرأســه املفــوض العــام الــذي يعتبــر العنــوان األول للهيئــة، ويســاعده املديــر العــام 
للهيئــة والــذي يعتبــر املســؤول عــن إدارة اقســامها وعــن أداء طواقمهــا يف املكاتــب الرئيســية والفــروع، وقــد مت تنظيــم 

عمــل هــذه األجســام مبوجــب النظــام الداخلــي ملجلــس املفوضــني لعــام 54.2015 

ب: بيئة االستقاللية والنزاهة واحلياد يف عمل الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
يتولــى إدارة الهيئــة مجلــس مفوضــني يتــم اختيارهــم واســتبدالهم وفقــا للنظــام الداخلــي ملجلــس املفوضــني، ومبــادئ 
باريــس الناظمــة لعمــل الهيئــات الوطنيــة حلقــوق االنســان، وتكــون عضويــة املفــوض يف مجلــس املفوضــني ثــاث 
ســنوات قابلــة للتمديــد ملرتــني )9 ســنوات( كحــد اقصــى، ويتــم إعــام املفــوض قبــل انتهــاء دورتــه )3 ســنوات( وقبــل 
90 يومــا علــى األقــل مــن انتهائهــا إلبــداء الرغبــة بالتجديــد لــدورة ثانيــة و/او قــرب انتهــاء مدتــه القانونيــة لعضويــة 
مجلــس املفوضــني55. وقــد حــدد النظــام الداخلــي ملجلــس املفوضــني الشــروط الواجــب توفرهــا يف املفــوض العــام او 
عضــو مجلــس املفوضــني، وذلــك بــأن يكــون فلســطينيا متمتعــا باألهليــة القانونيــة الكاملــة، وأن يكــون متمتعــا بالكفــاءة 
واخلبــرة املهنيــة وملتزمــا بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، وان ال يكــون محكومــا بجنايــة او جنحــة تتعلــق باإلســاءة إلــى 
املــال العــام، او ســوء اســتخدام املنصــب وان يكــون مشــهودا لــه باألخــاق والنزاهــة، وأال يكــون متقلــدا الي منصــب 
تنفيــذي يف الدوائــر واألجهــزة واملؤسســات الفلســطينية، وأال يكــون عضــوا يف املجلــس التشــريعي أو اي منصــب 
ــدان  ــاة واالســتقالة وفق ــة الوف ــس املفوضــني يف حال ــه يف مجل ــدا لعضويت ــر املفــوض فاق تنظيمــي سياســي.56 ويعتب
األهليــة القانونيــة بقــرار قضائــي، او إذا تغيــب عــن حضــور اجتمــاع مجلــس املفوضــني مرتــني متتاليتــني دون عــذر 

مقبــول، او إذا فقــد احــد شــروط العضويــة املنصــوص عليهــا يف النظــام.57
أمــا عــن آليــة اختيــار مجلــس املفوضــني وتعيينهــم، فإنــه يف حالــة وجــود شــاغر او أكثــر لعضويــة مجلــس املفوضــني، 
يتــم النشــر علــى املــأل عــن فتــح بــاب الترشــيح لعضويــة املجلــس، مــن خــال اإلعــان الرســمي يف صحيفتــني محليتــني 
علــى األقــل، وعلــى الصفحــة االلكترونيــة للهيئــة، وتتــاح فتــرة زمنيــة ال تقــل عــن )30( يومــا لتلقــي طلبــات الترشــيح، 

علــى ان يتضمــن اإلعــان املعاييــر املطلوبــة لعضويــة مجلــس املفوضــني.58
ويســتعني مجلــس املفوضــني بلجنــة استشــارية لدراســة طلبــات الترشــيح لعضوية املجلــس، وتتكون اللجنة االستشــارية 
مــن رئيــس احملكمــة العليــا، ونقيــب احملامــني، ورئيــس اللجنــة القانونيــة، ورئيــس جلنــة حقــوق االنســان يف املجلــس 
ــا املؤسســات  ــي، مبــا فيه ــار األكادمييــني، وخمســة أعضــاء مــن مؤسســات املجتمــع املدن ــني مــن كب التشــريعي، واثن
احلقوقيــة. وتقــوم اللجنــة االستشــارية بدراســة طلبــات الترشــيح وفقــا ملتطلبــات النظــام ومبــادئ باريــس لعمــل 
الهيئــات الوطنيــة واملاحظــات العامــة للجنــة الفرعيــة اخلاصــة باالعتمــاد املنبثقــة عــن اللجنــة التنســيقية الدوليــة 
للهيئــات الوطنيــة حلقــوق االنســان. وتقــوم اللجنــة االستشــارية، بعــد دراســة كل طلبــات الترشــيح، برفــع قائمــة 
باملفوضــني املختاريــن اللذيــن انطبقــت عليهــم شــروط العضويــة إلــى املكتــب التنفيــذي ملجلــس املفوضــني، علــى أن 
تشــمل القائمــة ضعــف العــدد املطلــوب مــن املرشــحني، ليقــوم مجلــس املفوضــني بــدوره خــال االجتمــاع الســنوي لــه، 
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بتعيــني األعضــاء اجلــدد ملجلــس املفوضــني، وفــق توصيــات اللجنــة االستشــارية.59
ــس املفوضــني،  ــن مجل ــن (7-5) أعضــاء م ــون م ــه يتك ــس املفوضــني، فإن ــذي ملجل ــب التنفي ــق باملكت ــا يتعل وفيم
إضافــة إلــى املفــوض العــام. ويتــم انتخابهــم مــن مجلــس املفوضــني ملــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة 
متتاليــة. امــا عــن املفــوض العــام للهيئــة فيتــم انتخابــه مــن قبــل مجلــس املفوضــني، مــن بــني أعضائــه ملــدة أربــع 
ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة فقــط، ويتــم تعيــني املديــر التنفيــذي للهيئــة مــن قبــل املكتــب التنفيــذي ملجلــس 
املفوضــني60، ولــم يحــدد النظــام الشــروط الواجــب توفرهــا فيمــن يشــغل منصــب املديــر التنفيــذي للهيئــة، وذلــك 
علــى غــرار الشــروط التــي حددهــا بالنســبة ألعضــاء مجلــس املفوضــني، كمــا لــم يحــدد النظــام آليــات وإجــراءات 

تعيــني املديــر التنفيــذي للهيئــة.
امــا علــى صعيــد االســتقال اإلداري واملالــي، فــإن الهيئــة تتمتــع باســتقال إداري ومالــي يف كل مــا يتعلــق 
بأعمالهــا. وتخضــع الهيئــة يف هــذا املجــال للنظــام اإلداري واملالــي اخلــاص بهــا املقــّر مــن قبــل مجلــس املفوضني، 
ويعالــج كافــة الشــؤون اإلداريــة واملاليــة اخلاصــة بالهيئــة وموظفيهــا. وتعتمــد الهيئــة يف موازنتهــا علــى الدعــم 
املالــي املقــدم لهــا مــن مجموعــة مانحــني، وعلــى الرغــم مــن انــه مت إفــراد بنــد خــاص يف املوازنــة العامــة لألعــوام 
2014-2012 بشــأن مــا يخصــص للهيئــة مــن املوازنــة العامــة، إال ان هــذا البنــد بقــي نظريــا يف حينــه، بــل مت 

شــطب هــذا البنــد مــن املوازنــات العامــة الاحقــة للعــام 61.2014
ومتــارس الهيئــة طيلــة ســنوات عملهــا بشــكل نزيــه ومحايــد، وتقــف علــى مســافة واحــدة مــن جميــع املؤسســات 
املدنيــة واألمنيــة يف قطــاع غــزة، كمــا انهــا تشــكل مرجعيــة رئيســية يف القضايــا القانونيــة واحلقوقيــة لــدى 
املؤسســة الرســمية، إضافــة لتقــدمي الــرأي االستشــاري عبــر املذكــرات القانونيــة لديــوان الرئاســة ورئاســة 
التــي صادقــت عليهــا  الدوليــة  مــع االتفاقيــات  يتــواءم  القوانــني مبــا  الــوزراء، ومراجعــة وتعديــل مشــاريع 
ــم رفعــه  ــى إعــداد تقريــر ســنوي بشــأن وضــع حقــوق االنســان يف فلســطني، ويت ــة عل فلســطني62. وتعمــل الهيئ
لــكل مــن الرئيــس ومجلــس الــوزراء واملجلــس التشــريعي، ويتــم نشــره بشــكل ورقــي وآخــر الكترونــي علــى املوقــع 

االلكترونــي للهيئــة.63

59  انظر املادة )8( من النظام الداخلي ملجلس املفوضني.

60  انظر املواد 10،14، 16 من النظام الداخلي ملجلس املفوضني.

61  مقابلة مع السيد معن ادعيس، الهيئة املستقلة حلقوق االنسان، 2021/5/5.

62  التقرير السنوي للهيئة لعام 2019، ص 11.

www.ichr.ps 63  انظر املوقع االلكتروني للهيئة املستقلة حلقو االنسان
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االستنتاجات

اوال: ديوان الرقابة املالية واإلدارية
ســلبت القــرارات بقوانــني املجلــس التشــريعي العديــد مــن الصاحيــات التــي كانــت ممنوحــة لــه مبوجــب . 1

ــة، ســواء فيمــا  ــة ورئيــس الدول ــات للســلطة التنفيذي ــوان، واســندت هــذه الصاحي ــي للدي ــون األصل القان
يتعلــق بتحديــد احلقــوق املاليــة لرئيــس الديــوان واملصادقــة علــى الهيــكل التنظيمــي للديــوان، وقبــول 
اســتقالة رئيــس الديــوان وإقــرار السياســات واألنظمــة الازمــة لعمــل الديــوان، ووجــوب التنســيق املســبق 
مــع جلنــة املوازنــة يف املجلــس التشــريعي عنــد إصــدار اللوائــح التنفيذيــة الازمــة لتنفيــذ قانــون الديــوان، 
األمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر علــى اســتقالية الديــوان يف عملــه، وهيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى العديــد 

مــن املفاصــل املتعلقــة بعمــل الديــوان، ومــا قــد يســتتبع ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى نزاهــة احلكــم.
خرقــت بعــض القــرارات بقوانــني الصــادرة نتيجــة تعطــل املجلــس التشــريعي أحــد املبــادئ العامــة املســتقرة . 2

للقانــون، وهــو مبــدأ األثــر الفــوري واملباشــر للقواعــد القانونيــة وعــدم ســريانها بأثــر رجعــي إال يف أضيــق 
احلــدود، وبالــذات يف املســائل اجلنائيــة ومبــا هــو أصلــح للمتهــم. ويتمثــل ذلــك اخلــرق مبــد ســريان األحــكام 
املتعلقــة باحلقــوق املاليــة لرئيــس الديــوان علــى كل رؤســاء الديــوان الســابقني، بغــض النظــر عــن املــدة التــي 

قضوهــا يف رئاســة الديــوان وحتميــل اخلزينــة العامــة أعبــاء ماليــة إضافيــة.
علــى الرغــم مــن ان املــادة )6( مــن قانــون الديــوان حــددت الشــروط الواجــب توفرهــا فيمــن يعــني رئيســا . 3

او نائبــا لرئيــس الديــوان، اال ان آليــات التنســيب والتعيــني غيــر واضحــة وغيــر منشــورة، وعليــه يتمتــع 
مجلــس الــوزراء وكذلــك الرئيــس بصاحيــات واســعة يف عمليــة التنســيب والتعيــني، دون ضوابــط واضحــة 

ومنشــورة، وذلــك باســتثناء مــا ورد النــص عليــه يف القانــون مــن شــروط.
 علــى الرغــم مــن ان قانــون الديــوان حــدد مــدة رئاســة الديــوان بفتــرة ســبع ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد، اال . 4

انــه ياحــظ مــن خــال تتبــع ممــن تولــوا رئاســة الديــوان منــذ نشــأته أن أيــا منهــم لــم ينــِه الفتــرة احملــددة 
لرئيــس الديــوان يف القانــون.

علــى الرغــم مــن ان الديــوان يتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال املالــي واإلداري، إال انــه لــم يصــدر . 5
للديــوان نظــام مالــي خــاص بــه، وانــا يطبــق الديــوان النظــام املالــي للــوزارات واملؤسســات العامــة. كمــا ان 
املوازنــة التــي يتــم تخصيصهــا للديــوان مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة ال تعــّد كافيــة لتطويــر العمــل الرقابــي 
للديــوان، ورفــع كفــاءة موظفــي الديــوان، واســتقطاب اخلبــرات والكفــاءات الازمــة لعمــل الديــوان، وانــا 
هــي موازنــة كافيــة للمصاريــف العاديــة للديــوان. كذلــك ال يوجــد للديــوان نظــام إداري خــاص بــه، وانــا 

يطبــق علــى موظفيــه قانــون اخلدمــة املدنيــة والائحــة التنفيذيــة املعدلــة لــه.

ثانيا: هيئة مكافحة الفساد
يعتبــر منــح رئيــس الدولــة صاحيــة تعيــني رئيــس الهيئــة بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، وإلغــاء مصادقة . 1

املجلــس التشــريعي علــى عمليــة التعيــني، مــن شــأنه املســاس باســتقالية هيئــة مكافحــة الفســاد خاصــة أن 
رئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء مــن اجلهــات اخلاضعــة ألحــكام قانــون الهيئــة.

يشــترط قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد فيمــن يعــني رئيســا لهيئــة مكافحــة الفســاد ان يكــون فلســطينيا ومــن . 2
ــل عمــره عــن أربعــني  ــم بالنزاهــة وحســن الســمعة، وأال يق ــاءة واالختصــاص، ومــن املشــهود له ذوي الكف
ســنة، وأال يكــون قــد صــدر بحقــه حكــم قطعــي مــن محكمــة مختصــة يف جنايــة او جنحــة مخلــة بالشــرف او 
األمانــة او يف جرميــة مــن جرائــم األمــوال. وياحــظ علــى هــذه الشــروط علــى الرغــم مــن أهميتهــا، إال انهــا 
شــروط فضفاضــة، قــد تفتــح املجــال واســعا لتعيــني أشــخاص يفتقــدون إلــى الكفــاءة واخلبــرة املتخصصــة 

يف مجــال عمــل الهيئــة.
تتمتــع الهيئــة وفقــا للقانــون املنشــئ لهــا بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال اإلداري واملالــي للدولــة، ويكــون . 3

ــة. ويف ســبيل ترســيخ تلــك االســتقالية أصــدر مجلــس  ــة العامــة للدول لهــا موازنــة خاصــة ضمــن املوازن
الــوزراء نظامــا إداريــا خاصــا ملوظفــي الهيئــة، اال انــه لــم يصــدر مــن جانــب آخــر نظــام مالــي خــاص بهــا، 

وبالتالــي مــا زالــت الهيئــة تطبــق النظــام املالــي اخلــاص بالــوزارات واملؤسســات العامــة لعــام 2005.
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ثالثا: احملكمة الدستورية
يعتبــر منــح مجلــس الــوزراء صاحيــة إصــدار نظــام يحــدد امتيــازات رئيــس احملكمــة قضاتهــا مدخــا . 1

للتأثيــر علــى اســتقالية احملكمــة وحياديتهــا، واخــاال مببــدأ الفصــل بــني الســلطات، مــا يؤثــر ســلبا علــى 
ــي يصدرهــا  ــة الت ــا اختصــاص النظــر يف دســتورية األنظم ــة ســيكون له ــم خاصــة أن احملكم نزاهــة احلك

ــه. ــوزراء ذات مجلــس ال
يعــّد تعيــني أمــني احملكمــة الدســتورية بقــرار مــن رئيــس الدولــة، بنــاء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، وتوصيــة . 2

اجلمعيــة العامــة للمحكمــة مساســا باســتقالية احملكمــة وحياديتهــا ونزاهتهــا، خاصــة أن التوصيــة الصادرة 
عــن اجلمعيــة العامــة للمحكمــة غيــر ملزمــة ملجلــس الــوزراء ورئيــس الدولــة، األمــر الــذي مــن شــأنه تعزيــز 
هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى كافــة اجلوانــب اإلداريــة واملاليــة للمحكمــة باعتبارهــا مــن صاحيــات أمــني 

عــام احملكمــة.
ــادئ العامــة . 3 ــا ألحــد املب ــد امــرا مخالف ــى قضــاة احملكمــة الســابقني يع ــة عل إن ســريان احلقــوق التقاعدي

للقانــون، واملتعلــق بســريان القانــون بأثــر فــوري ومباشــر وعــدم انســحابه علــى املراكــز القانونيــة التــي نشــأت 
قبــل ســريانه، ناهيــك عــن اآلثــار املترتبــة علــى زيــادة األعبــاء املاليــة علــى اخلزينــة العامــة للدولــة.

علــى الرغــم مــن ان قانــون احملكمــة قــد كفــل لهــا االســتقالية يف عملهــا، لكــن ياحــظ انــه ال يوجــد . 4
للمحكمــة نظــام مالــي خــاص بهــا، وانــا يســري علــى احملكمــة النظــام املالــي للــوزارات واملؤسســات العامــة. 
إضافــة إلــى ان احملكمــة ال حتصــل علــى املوازنــة الكافيــة التــي متكنهــا مــن القيــام بكافــة الواجبــات امللقــاة 
علــى عاتقهــا وفقــا للقانــون. كذلــك ال يوجــد للمحكمــة نظــام اداري خــاص بهــا، وانــا يســري علــى املوظفــني 

اإلداريــني العاملــني يف احملكمــة أحــكام قانــون اخلدمــة املدنيــة.
ال يوجــد لــدى احملكمــة مدونــة ســلوك خاصــة لقضاتهــا، وال تســري عليهــم مدونــة الســلوك القضائــي . 5

املقــرة مــن قبــل مجلــس القضــاء األعلــى عــام 2020، امــا موظفــو احملكمــة، فتنطبــق عليهــم مدونــة ســلوك 
ــوزراء عــام 2014. املوظفــني العموميــني املقــرة مــن مجلــس ال

 يعتبــر رئيــس وأعضــاء احملكمــة ملزمــني بتقــدمي اقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم، وحتفــظ هــذه . 6
االقــرارات لــدى محكمــة العــدل العليــا، ويجــوز لهيئــة مكافحــة الفســاد أن تطلــب مــن محكمــة العــدل العليــا 
اإلذن لهــا باالطــاع علــى هــذه اإلقــرارات. وقــد عمــل قضــاة احملكمــة الدســتورية فعليــا علــى تقــدمي هــذه 
اإلقــرارات، ولكــن تلــك اإلقــرارات بقيــت محفوظــة لــدى احملكمــة الدســتورية، وليــس لــدى احملكمــة العليــا 

كمــا يتطلــب القانــون ذلــك.
ال يوجــد لــدى احملكمــة نظــام خــاص لتضــارب املصالــح او تلقــي الهدايــا، وانــا يســري علــى قضــاة احملكمــة . 7

وموظفيهــا نظــام االفصــاح عــن تضــارب املصالــح لعــام 2020، ونظــام تلقــي الهدايــا لعــام 2019 باعتبــار 
ان العاملــني يف احملكمــة مــن الفئــات املشــمولة بأحــكام النظامــني املشــار لهمــا. وقــد عملــت احملكمــة بعــد 
ــا مــن قبــل  ــة للبــت يف مســالة تضــارب املصالــح وتلقــي الهداي ــى تشــكيل جلن إصــدار هذيــن النظامــني عل

موظفــي احملكمــة.

رابعا: احملاكم االدارية
لــم يحــدد القــرار بقانــون بشــأن احملاكــم اإلداريــة مواصفــات وشــروط معينــة يجــب توافرهــا فيمــن يعــني رئيســا . 1

للمحكمــة اإلداريــة العليــا، كذلــك فــإن انفــراد رئيــس الســلطة الوطنيــة يف تعيــني رئيــس احملكمــة اإلداريــة العليــا 
وقبــول اســتقالته يفقــد احملكمــة اإلداريــة العليــا اســتقاليتها وحيادهــا يف نظــر الطعــون املرفوعــة أمامهــا، 
خاصــة أنهــا تنظــر يف الطعــون املرفوعــة اليهــا بشــأن األحــكام النهائيــة الصــادرة عــن احملكمــة اإلداريــة وذلــك 

مــن الناحيتــني املوضوعيــة والقانونيــة.
إن منــح الرئيــس صاحيــة تعيــني أول رئيــس للمحكمــة االداريــة وقضاتهــا ورئيــس احملكمــة اإلداريــة العليــا . 2

وقضاتهــا، حتــى لــو مت ذلــك بعــد التشــاور مــع رئيــس مجلــس القضــاء االعلــى ووزيــر العــدل، )علــى الرغــم مــن 
أن الرئيــس ملــزم بإجــراء التشــاور، لكنــه غيــر ملــزم بنتيجــة التشــاور مــع رئيــس مجلــس القضــاء االعلــى ووزيــر 
العــدل. وبالتالــي فــإن لــه أن يطــرح نتيجــة هــذا التشــاور جانبــا وال يأخــذ بــه( يجعــل الرئيــس منفــردا يف تعيــني 
رؤســاء كافــة احملاكــم اإلداريــة وقضاتهــا. األمــر الــذي يجعــل القضــاء اإلداري بكافــة مفاصلــه خاضعــا لهيمنــة 
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الســلطة التنفيذيــة، وذلــك مبــا يؤثــر علــى اســتقاليتها وحيادهــا يف نظــر الطعــون املوكولــة اليهــا والتــي تتمثــل 
جلهــا يف القــرارات اإلداريــة التــي تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة التــي تخــرج عــن مبــدأ الشــرعية ومبــدأ ســيادة 

القانــون ومتــس حقــوق االنســان وحرياتــه.
 يشــكل منــح رئيــس الدولــة صاحيــة نــدب القضــاة للقيــام بأعمــال قضائيــة او قانونيــة غيــر عملــه أو باإلضافــة . 3

إليــه، وذلــك بنــاء علــى تنســيب اجلمعيــة العامــة للمحكمــة وســيلة بيــد رئيــس الدولــة واجلمعيــة العامــة للمحكمــة 
إلقصــاء بعــض القضــاة مــن الوظائــف القضائيــة إلــى وظائــف قانونيــة، ســواء داخــل او خــارج الســلطة القضائيــة، 
األمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر علــى اســتقالية القاضــي وأمنــه الوظيفــي، ممــا يؤثــر علــى حياديتــه يف نظــر 

الدعــاوى والطعــون املرفوعــة اليــه.
ــة . 4 ــس احملكم ــى تنســيب رئي ــاء عل ــة بن ــة االداري ــني أمــني عــام احملكم ــة تعي ــة صاحي ــس الدول ــح رئي يشــكل من

ــة  ــى كاف ــة عل ــة الســلطة التنفيذي ــردا- مدخــا لهيمن ــس منف ــرار مــن الرئي ــا – املعــني اصــا بق ــة العلي اإلداري
ــة. ــر الســلطة التنفيذي ــرة مــن دوائ ــا دائ ــدو كونه ــى اســتقاليتها وحيادهــا وتغ ــر عل ــم، ويؤث ــة للمحاك الشــؤون اإلداري

خامسا: سلطة النقد الفلسطينية
ــس إدارة . 1 ــظ او عضــوا يف مجل ــب محاف ــني محافظــا او نائ ــن يع ــة فيم ــات عام ــون بوضــع مواصف ــى القان اكتف

ســلطة النقــد، حيــث ال تتوافــر بطاقــة وصــف وظيفــي تتضمــن شــروط تفصيليــة لشــغل هــذه املواقــع، كمــا ان 
آليــات التنســيب والتعيــني غيــر واضحــة وغيــر منشــورة. ذلــك ان النــص علــى ذلــك بشــكل تفصيلــي مــن شــأنه 
تعزيــز اســتقالية ســلطة النقــد، مبــا ينعكــس إيجابــا علــى دور الســلطة ورســالتها وميكنهــا مــن حتقيــق أهدافهــا 

بوضــوح ويســر.
تعتبــر ســلطة النقــد مؤسســة عامــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة املســتقلة اداريــا وماليــا، وعليــه فقــد أصــدر . 2

مجلــس اإلدارة نظــام موظفــي ســلطة النقــد رقــم )109( لســنة 2011، إضافــة إلــى قيــام رئيــس الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، اســتنادا للصاحيــات املمنوحــة لــه مبوجــب القانــون النظــام بإصــدار النظــام املالــي واحملاســبي 

لســلطة النقــد رقــم )108( لســنة 2011.
عملــت ســلطة النقــد علــى وضــع العديــد مــن التعليمــات التــي تعــزز النزاهــة يف العمــل، مــن ذلــك تعليمــات خاصــة . 3

بشــأن قبــول الهدايــا وتضــارب املصالــح وممارســات الفســاد واإلبــاغ عــن الفســاد، إضافــة إلــى وضــع مدونــة 
ســلوك للموظفــني، كمــا عملــت علــى إنشــاء مكتــب ألخاقيــات العمــل- وهــو معطــل يف الوقــت احلاضــر- بهــدف 
تعزيــز النزاهــة يف عمــل ســلطة النقــد، اال انــه ال زالــت هنــاك إشــكالية تتعلــق باإلفصــاح الداخلــي عــن الذمــة 
املاليــة لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة ســلطة النقــد، وعــدم إرســال تقاريــر الذمــة املاليــة لهيئــة مكافحــة الفســاد، 

كمــا يتطلــب القانــون ذلــك.
ــني أعضــاء . 4 ــح ب ــي حتــد مــن مخاطــر نشــوء تضــارب املصال ــة الت عــدم اتخــاذ ســلطة النقــد اإلجــراءات الكفيل

مجلــس اإلدارة واجلهــات التــي تشــرف عليهــا ســلطة النقــد، وذلــك وفقــا ملــا ورد يف التقريــر الســنوي لديــوان 
ــة لســنة 2019. ــة واإلداري ــة املالي الرقاب

سادسا: الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
عــدم وجــود قانــون خــاص ينظــم عمــل الهيئــة، وذلــك علــى خــاف مــا يتطلبــه القانــون األساســي باخلصــوص، . 1

مــع اإلشــارة إلــى وجــود مشــروع قانــون للهيئــة مقــرا بالقــراءة العامــة يف املجلــس التشــريعي.
ــني . 2 ــن يع ــات محــددة مل ــات واضحــة ومواصف ــى وجــود آلي ــس املفوضــني عل ــي ملجل ــّص يف النظــام الداخل مت الن

مفوضــا عامــا للهيئــة او عضــوا يف مجلــس مفوضــي الهيئــة، ، ويتــم اتبــاع تلــك اآلليــات وااللتــزام بتلــك الشــروط 
يف عمليــة التعيــني.

لــم ينــّص النظــام الداخلــي ملجلــس مفوضــي الهيئــة علــى شــروط ومواصفــات وآليــات محــددة ينبغــي توفرهــا . 3
واتباعهــا فيمــن يعــني مديــرا تنفيــذا للهيئــة.

تتمتــع الهيئــة باســتقال إداري ومالــي، وذلــك مــن خــال خضوعهــا لنظــام إداري ومالــي خــاص بهــا مقــّر مــن . 4
قبــل مجلــس مفوضــي الهيئــة.

علــى الرغــم مــن ان الهيئــة تعتبــر “مؤسســة دولــة” باملعنــى القانونــي، اال انهــا ال تتلقــى اي مخصصــات ماليــة . 5
مــن املوازنــة العامــة.
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التوصيات:

أوال: ديوان الرقابة املالية واإلدارية
إعــادة النظــر يف كافــة القــرارات بقوانــني الصــادرة بشــأن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، والتــي ســلبت املجلــس . 7

التشــريعي االختصاصــات املمنوحــة لــه بشــأن الديــوان، وذلــك مبــا يعــزز اســتقالية الديــوان يف ممارســة 
الصاحيــات املناطــة بــه.

االلتــزام مببــدأ األثــر الفــوري واملباشــر لســريان القواعــد القانونيــة باعتبــاره أحــد املبــادئ العامــة للقانــون، وذلــك . 8
فيمــا يتعلــق باحلقــوق املاليــة املقــرة لرئيــس الديــوان، وعــدم ســريان أثــر تلــك احلقــوق بأثــر رجعــي علــى رؤســاء 

الديــوان الســابقني حفاظــا علــى املــال العــام.
ضــرورة النــص علــى آليــات حتكــم عمليــة التنســيب لشــغل منصــب رئيــس الديــوان، علــى ان يتــم النــّص علــى تلــك . 9

اآلليــات بشــكل تفصيلــي، وان تكــون تلــك اآلليــات منشــورة للعمــوم.
ضــرورة االلتــزام باملــدة القانونيــة احملــددة لرئيــس الديــوان، وعــدم إنهــاء منصــب رئيــس الديــوان إال لألســباب . 10

احلصريــة الــواردة يف القانــون.
اإلســراع يف إقــرار نظــام إدارّي ومالــّي خــاص للديــوان، وذلــك مبــا يعــزز اســتقالية الديــوان يف ممارســة . 11

الصاحيــات الرقابيــة املناطــة بــه.
تخصيــص موازنــة كافيــة للديــوان، متكنــه مــن تطويــر العمــل الرقابــي يف الديــوان، ورفــع كفــاءة موظفــي الديــوان، . 12

واســتقطاب اخلبــرات والكفــاءات الازمــة لعمــل الديــوان.
ضــرورة قيــام الديــوان بالرقابــة والتدقيــق علــى أعمــال الســفارات واملمثليــات الفلســطينية يف اخلــارج، وتوفيــر . 13

كافــة املتطلبــات الازمــة لذلــك.

ثانيا: هيئة مكافحة الفساد
ضــرورة مصادقــة املجلــس التشــريعي- حــال انعقــاده- علــى تعيــني رئيــس الهيئــة، وذلــك مبــا يعــزز اســتقاليتها . 1

يف ممارســة الصاحيــات املناطــة بهــا.
ضــرورة النــص علــى شــروط ومواصفــات وخبــرات تفصيليــة ينبغــي توفرهــا فيمــن يعــني رئيســا للهيئــة، وذلــك . 2

مبــا يكفــل حيــاد واســتقالية الهيئــة مــن جهــة، ومبــا ميكنــه مــن إدارة الهيئــة بــكل كفــاءة واقتــدار.
إصدار نظام مالي خاص للهيئة، وذلك يف سبيل تعزيز استقالية الهيئة ماليا وإداريا.. 3

ثالثا: احملكمة الدستورية
احلــّد مــن تغــول الســلطة التنفيذيــة علــى احملكمــة الدســتورية، وذلــك مــن خــال الغــاء الصاحيــات املمنوحــة . 1

قانونــا ملجلــس الــوزراء يف إصــدار نظــام لتحديــد امتيــازات رئيــس احملكمــة وقضاتهــا، وان تكــون تلــك االمتيــازات 
محــددة بالقانــون.

اســتقال اجلمعيــة العامــة للمحكمــة الدســتورية يف تعيــني أمــني عــام احملكمــة الدســتورية، ودون اي تدخــل مــن . 2
قبــل الســلطة التنفيذيــة.

اإلســراع يف إصــدار نظــام إداري ومالــي خــاص للمحكمــة، وذلــك مبــا يعــزز مكانتهــا قانونــا كهيئــة قضائيــة . 3
مســتقلة.

ــة، او إصــدار . 4 ــي املطبقــة يف إطــار الســلطة القضائي ــة الســلوك القضائ ضــرورة خضــوع قضــاة احملكمــة ملدون
ــة ســلوك خاصــة بقضــاة احملكمــة الدســتورية. مدون

حفــظ إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة برئيــس احملكمــة وقضاتهــا لــدى احملكمــة العليــا كمــا يتطلــب القانــون . 5
ذلــك، وعــدم إبقــاء تلــك اإلقــرارات لــدى احملكمــة الدســتورية حتــى تتحقــق الغايــة املرجــوة مــن تقدميهــا.
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رابعا: احملاكم اإلدارية
حتديــد الشــروط واملواصفــات احملــددة التــي ينبغــي توفرهــا فيمــن يعــني رئيســا للمحكمــة اإلداريــة العليــا، . 1

ــى اختــاف  واحلــّد مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف عمليــة التعيــني واالســتقالة لقضــاة احملاكــم اإلداريــة عل
ــا. ــون املرفوعــة اليه ــة يف نظــر الطع ــم اإلداري ــة احملاك ــزز اســتقالية وحيادي ــك مبــا يع ــا، وذل درجاته

إلغــاء النــص علــى جــواز نــدب القضــاة للقيــام بأعمــال قانونيــة خــارج إطــار الســلطة القضائيــة، وذلــك حتــى ال . 2
يتخــذ ذلــك وســيلة إلقصــاء القضــاة عــن العمــل القضائــي، وأال يتــم النــدب فقــط إال إلشــغال وظائــف قضائيــة، 

ويف إطــار اجلهــاز القضائــي.
اســتقال اجلمعيــة العامــة للمحكمــة االداريــة العليــا يف تعيــني أمــني عــام احملاكــم اإلداريــة، دون اي تدخــل مــن . 3

قبــل الســلطة التنفيذيــة.

خامسا: سلطة النقد الفلسطينية
ــة وبطاقــة وصــف وظيفــي محــددة، فيمــن يعــني لشــغل منصــب محافــظ . 1 حتديــد شــروط ومواصفــات تفصيلي

ــات والشــروط واضحــة ومنشــورة. ــك اآللي ــس إدارة ســلطة النقــد، وأن تكــون تل ســلطة النقــد او عضــوا يف مجل
ضــرورة تفعيــل مكتــب أخاقيــات العمــل املنصــوص علــى إنشــائه يف النظــام اإلداري لســلطة النقــد، وذلــك مبــا . 2

يعــزز مــن نزاهــة ســلطة النقــد والعاملــني فيهــا يف ممارســة الصاحيــات القانونيــة املناطــة بهــا.
تقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة اخلاصــة مبحافــظ ســلطة النقــد وأعضــاء مجلــس إدارة ســلطة النقــد للجهــات . 3

املنصــوص عليهــا يف قانــون مكافحــة الفســاد، وعــدم االكتفــاء باالحتفــاظ بهــا لــدي ســلطة النقــد، وذلــك لتحقيــق 
الغايــة املرجــوة مــن اإلفصــاح عنهــا.

ــح بــني أعضــاء . 4 ــي حتــد مــن مخاطــر نشــوء تضــارب املصال ضــرورة اتخــاذ ســلطة النقــد كافــة اإلجــراءات الت
ــد.  ــا ســلطة النق ــي تشــرف عليه ــات الت ــس اإلدارة واجله مجل

سادسا: الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
إقــرار قانــون خــاص ينظــم عمــل الهيئــة، وذلــك اســتجابة إلرادة املشــرع الدســتوري بهــذا اخلصــوص، وذلــك ميــا . 1

يعــزز دور الهيئــة واســتقاليتها يف القيــام املهــام املناطــة بهــا.
حتديــد الشــروط واملواصفــات واآلليــات التــي حتكــم عمليــة تعيــني املديــر التنفيــذي للهيئــة، وذلــك مبــا يكفــل . 2

قيامــه باملهــام املناطــة بــه يف إدارة الهيئــة بــكل كفــاءة واقتــدار، وان تكــون تلــك الشــروط واآلليــات واضحــة 
ومنشــورة.

تخصيــص بنــد مســتقل للهيئــة يف املوازنــة العامــة، وان يتــم صــرف مخصصــات هــذا البنــد بشــكل فعلــي، وذلــك . 3
مبــا يعــزز كفــاءة الهيئــة يف القيــام مبهامهــا.
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قائمة المصادر والمراجع

اوال: التقارير
االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، تقرير حول استقالية وحيادية ونزاهة محكمة العدل العليا، . 1

.2020
االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، النزاهة واملساءلة والشفافية يف عمل سلطة النقد،2017.. 2
التقرير السنوي الثالث عشر حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد يف فلسطني، ائتاف امان، 2020.. 3
التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واالدارية لسنة 2019.. 4
التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واالدارية لعام 2018.. 5

ثانيا: املقابالت
مقابلة مع السيد جفال جفال، مدير عام ديوان الرقابة املالية واالدارية . . 1
مقابلة مع القاضي محمد احلاج قاسم، رئيس احملكمة الدستورية العليا .. 2
مقابلة مع السيدة ورود األسمر، املستشارة القانونية للمحكمة الدستورية .. 3
مقابلة مع السيد جمال قاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد .. 4
مقابلة مع السيد محمد عطا اهلل ، مدير تنفيذي يف مجموعة االستقرار النقدي ، سلطة النقد.. 5
مقابلة مع السيد معن ادعيس، الهيئة املستقلة حلقوق االنسان.. 6

ثالثا: القوانني واالنظمة
القانون األساسي املعدل لعام 2003. 1
قانون سلطة النقد رقم )2( لسنة 1997. 2
قانون ديوان الرقابة املالية واالدارية رقم )15( لسنة 2004. 3
قانون احملكمة الدستورية رقم)6( لسنة 2005. 4
قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعدياته.. 5
قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002 .. 6
 قانون أصول احملاكمات املدنية رقم )2( لسنة 2001 .. 7
 قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001 .. 8
قرار بقانون بشأن احملاكم اإلدارية رقم )41( لسنة 2020. 9
قرار بقانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم )15( لسنة 2004. 10
مرسوم رئاسي رقم )5( لسنة 2017 بشأن إخضاع دوائر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية . 11

والسفارات واملمثليات والبعثات الدبلوماسية ألحكام قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية
قرار رقم )61( لسنة 2010 بشأن حتديد الراتب واحلقوق املالية لرئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.. 12
قرار رقم )61( لسنة 2010 بشأن حتديد الراتب واحلقوق املالية لرئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.. 13
قرار بقانون رقم )12( لسنة 2007 بشأن املصادقة على الهيكل التنظيمي وجدول تشكيات الوظائف لديوان . 14

الرقابة املالية واإلدارية
قرار بقانون رقم )19( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون احملكمة الدستورية رقم )3( لسنة 2006. 15
النظام الداخلي ملجلس مفوضي الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان لسنة 2015. 16
مدونة السلوك القضائي لسنة 2020.. 17
 مدونة سلوك املوظفني العموميني لسنة 2014.. 18
نظام تضارب املصالح رقم )1( لسنة 2020 . 19
نظام تلقي الهدايا رقم )10( لسنة 2019. 20
نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد رقم )7( لسنة 2011. 21
نظام موظفي سلطة النقد رقم )109( لسنة 2011.. 22
 النظام املالي واحملاسبي لسلطة النقد رقم )108( لسنة 2011.. 23
 نظام اللوازم واالشغال واخلدمات لسلطة النقد رقم )133( لسنة 2011.. 24
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رابعا: املواقع االلكترونية
1 .www.pacc.ps املوقع االلكتروني لهيئة مكافحة الفساد
2 . www.tscc.pna.psاملوقع االلكتروني للمحكمة الدستورية
3 .  www.pma.psاملوقع االلكتروني لسلطة النقد
4 .   www.saacb.psاملوقع االلكتروني لديوان الرقابة املالية واالدارية
5 . www.ichr.psاملوقع االلكتروني للهيئة املستقلة حلقوق االنسان
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