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  تجربة السلطة التنفيذية: ممارسة الحكمالنزاهة في 

 
ذكرنا في الجلسة التمهيدية أن التوزيع املتوازن لسلطة الحكم بين السلطات الرئيسية الثالث، التشريعية والتنفيذية  

النظام الديمقراطي، حيث تكلف كل سلطة من السلطات الثالث بمجموعة    أركانوالقضائية، وممارستها بشكل نزيه هو أبرز  

محددة من املهام وما تحتاجه من الصالحيات ملمارستها وتنفيذ مهامها لخدمة املواطنين بشكل فعال دون استبداد أو  

 من املواطنين.  الى الرقابة املجتمعية   إضافةاستفراد في ممارسة هذه املهام وضمان وجود رقابة متبادلة بينها،  

التشريعات من مهام ممثلي املواطنين املنتخبين وتصنع تحت قبة البرملان، والقرارات املتعلقة   بإقرار فالقرارات املتعلقة 

واملالية( وتلك املتعلقة    اإلداريةبالعدالة وفض النزاعات تصنع من قبل السلطة القضائية ومؤسساتها والقرارات التنفيذية )

  يجب أن يتم تصنع من قبل السلطة التنفيذية )الحكومة والرئيس(، وكل ذلك  وإنفاقها األموالوجمع بصنع السياسات 

كاملجتمع املدني، وتخضع للرقابة واملساءلة واملحاسبة من قبل املؤسسات الرقابية   األخرى  األطراف باملشاركة والتشاور مع 

 الرسمية وعلى رأسها املجلس التشريعي.
 

ضامن العدالة   وإضعاف وفي ظل غياب صانع التشريع، ن، ومنذ قرابة العقد من الزمة الفلسطينية، في الحالأنه و إل 

 وسيادة القانون، 
 
 .تتحكم بكافة مراكز صنع القرار ول تخضع للمساءلةجت سلطة تنفيذية )الحكومة والرئيس( نت  أ

 

من قبل املستشارين املتنفذين في مواقع صنع القرار في املؤسسات   إعدادهاال شك أن معظم القرارات الرئيسية التي تم ف

، تصدر من قبل السلطة التنفيذية برأسيها الحكومة ورئيس السلطة، وأن دائرة اتخاذ القرار تتسع أو تضيق  واألمنيةاملدنية  

ين املقربين من مركز النظام السياس ي. أما في قطاع غزة فإن الحزب الحاكم، حركة  أو جماعات املوال  أفرادوتخضع ملصالح  

الحركة بالسلطة والسيطرة على   أمساكحماس، هو الجهة املقررة في توجيه وتحديد القرارات التنفيذية وفقا ملصلحة 

 قراراتها. 

 

مجموعة من الخطوات التي مكنتها من التفرد بالحكم ومراكز صنع القرار  وقد مارست السلطة التنفيذية وبشكل ممنهج 

 نظاما غير خاضع للمساءلة واملحاسبة:  وأنتجت 
 

 الدولة  سلطات السيطرة علىأوال: 

مئات    بإصدار السلطة التنفيذية فرصة غياب املجلس التشريعي بسبب النقسام    يتعلق بالسلطة التشريعية، انتهزت   ففيما

بل بمصالح القائمين على السلطة التنفيذية )السياسية   العامة، التي العديد منها ل يتعلق باملصلحة و التشريعات 

في صناعة التشريعات  ة ومن ثم تم حل املجلس التشريعي نهائيا وحلت قرارات ومراسيم السلطة التنفيذي والشخصية(.

 محل املجلس التشريعي.

من دور   تحد إصدار تشريعات تم غياب املجلس التشريعي يتعلق بالسلطة القضائية، واستكمال ملا سبق، وانتهازا ل وفيما

اسبة  ضمان عدم قدرة القضاء على املساءلة واملح  أي ،  على أعمال السلطة التنفيذية  اإلداريةالسلطة القضائية في الرقابة  

مصلحة السلطة التنفيذية ليست بالقضايا  ف) من خالل السيطرة الكاملة على عمليات تعيين القضاء وعزلهم ونقلهم.

ومجلس القضاء فيما   اإلداري بل في التأثير على قرارات القضاء  للمواطنين، املرتبطة باملحاكم التي تعالج القضايا اليومية 

 (. األساس يالقانون    أحكامعلى قرارات السلطة التنفيذية أو في عدم اللتزام بما تنص عليه يتعلق بالطعون 
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  والذي هدف  التشريعية والرئاسيةالنتخابات  إلغاءواستكمال لحلقة السيطرة على سلطات الدولة الثالث فقد صدر قرار 

  وأركانه ابة البرملانية والتفرد بمفاصل الحكم منظومة الرق إحياءالى منع تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة ومنع 

 .األشخاصومؤسساته وسلطاته بيد نفس  
 

 مؤسسات الدولة السيطرة علىثانيا: 

 تمكين املوالين للنظام في املؤسسات العامة:  .1

)املحافظين، رؤساء   اإلداري العديد من التعيينات العليا )بما فيها الترقيات والنقل( في السلك الدبلوماس ي أو القضائي أو ف

  أبناء املؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية املستقلة( تم ترشيحها من قبل مراكز النفوذ لعتبارات شخصية )يشمل 

في وزارة الصحة   األخيرة، كما حدث في التعيينات "حزب الحاكم"( أعضاءام أو من املسؤولين( أو حزبية )للموالين للنظ

املؤسسات العامة وامتيازاتهم، والقوانين املتعلقة بالقضاء  لرؤساءمثال، والقوانين والقرارات املتعلقة بسن التقاعد 

  بإجراءات الشرعي، وذلك على حساب الجدارة والكفاءة ودون التقيد بمبادئ تكافؤ الفرص للمواطنين ودون اللتزام 

وفقا   لسلطة الحكم تسخير مؤسسات الدولة لخدمة القائمين على النظام الحاكم وليس بالضرورة أتاحالشفافية مما 

 للمصلحة العامة.  

مسؤولين عن   ألشخاصتقاعدية مستقبلية  بامتيازاتلبعض املسؤولين بشكل مباشر أو مرتبطة  امتيازاتمنح كما تم 

، صندوق الستثمار  واألسمنتاملؤسسات التي تتحكم في موارد الدولة وثرواتها الطبيعية كقطاع املحروقات والتصالت 

 في قطاع غزة من تمليك ألراض ي الدولة ملوظفين عموميين محسوبين على حركة حماس وغيرها. وأراض ي الدولة أو كما حدث  

من مراكز اتخاذ القرار وصنعه   بإبعادهمالى اتخاذ قرارات ملحاسبة ومعاقبة من يخرجون عن الولء للنظام  باإلضافةهذا 

 من مناصبهم.  إقالتهمأو 
 

 التحكم بهيكلية مؤسسات الدولة  .2

لغاء مؤسسات عامة أو تعديل تبعيتها أو قانونها، كما  إأو   بإنشاءاملتعلقة اتخذت السلطة التنفيذية مجموعة من القرارات 

قانون مؤسسة ديوان الرئاسة بهدف ضمان ولء مسؤوليها للسلطة التنفيذية وذلك باتباعها للرئيس أو   إعدادحدث في 

 رئيس الوزراء. 

 

 من العقاب واملساءلة لإلفالتالتنفيذية غطاء قانوني ثالثا: منح قرارات السلطة 

الوظائف   بإشغالكانت املتعلقة بالقضاء أو تلك املتعلقة  إن وكما أن العديد من القرارات بنص،  إل ل جريمة ول عقاب 

من القانون   43ستغالل املادة ، حيث تم ااألساس يالعليا تتطلب غطاء قانونيا كون بعضها يخالف بشكل صريح القانون 

من العقاب أو املحاسبة أو املساءلة تحت ذريعة    اإلفالتالفرصة من    إلتاحةمئات التشريعات، العديد منها    إلصدار   األساس ي

 تطبيق القانون. 

والتأثير   اإلداري التحكم بتعيينات رؤساء املؤسسات الرقابية الرسمية والقضاء لقرارات التي تسهم في ا أيضاوشمل ذلك 

 منظومة املساءلة واملحاسبة الرسمية.  إلضعافعلى استقالليتهم 

تقلت  في املحصلة تمكنت السلطة التنفيذية من التأثير على استقاللية الجهاز القضائي واملؤسسات الرقابية الرسمية وان

محاصرة ما تبقى من مكونات املساءلة من خالل سن تشريعات وتطبيقها تتعلق بحق مؤسسات املجتمع املدني  ملرحلة 

ولعل محاولت تعديل قانون الجمعيات الخيرية والقوانين املتعلقة   والنشطاء املجتمعيين من املساءلة والنقد. واإلعالم
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الى   إضافة ،  من مدونة سلوك الوظيفة العمومية 22املادة  كإلغاءوتلك املتعلقة بحرية الرأي والتعبير  اإللكترونية بالجرائم 

على هذه    األمثلة من  مقاطعة مؤسسات املجتمع املدني الفاعلة في املساءلة وحجب املعلومات عنها أو التجاوب مع توصياتها  

 املمارسة. 
 

نزاهة الحكم وتعزز  تؤثر علىو  للحكمتنفيذية في ممارستها السلطة التحيط بالعملية التي  اإلشكاليات

 منظومة الفساد السياس ي وهي:

بل والتفرد الكامل بمراحل صنع   املحاسبة، أو سلطة تنفيذية ل تخضع قراراتها للمساءلة  إنتاجما سبق كانت نتيجته 

 رئيسية وتؤثر على نزاهة الحكم وتعزز منظومة الفساد السياس ي:   إشكاليات القرارات والتي )صنع القرارات( تحيط بها ثالث  

 . القرارات  عند اتخاذ تضارب املصالح التي تحد منضوابط للالتزام املسؤولين   أول: ضعف

 العمل  إجراءاتفي  ثانيا: ضعف الشفافية

 على صنع السياسات   ثالثا: ضعف التشاركية والفرص املتساوية في التأثير 
 

 ضوابط منع تضارب املصالحببضعف االلتزام باملساءلة و فيما يتعلق 

  عن وجود تضارب مصالح   اإلفصاح، بل عدم  ابحد ذاته  جريمة  ت تضارب مصالح ليس  ةظهور حالأن    على   بداية أود التأكيد

عند صنع القرار في مقابل املصلحة العامة( هو  مادية  أو أو حزبية  كانت شخصية  إنالخاصة )بين املصلحة  حينما تنشأ 

مرتبطة  أو  سياسية  مادية مرتبطة بموارد الدولة وخزينتها أو في العالقة مع القطاع الخاص، أو  الجريمة. واملصالح قد تكون  

وهو أخطر أشكال تضارب املصالح واملرتبط بشكل  حزب السلطة الحاكم، بمصالح املوالين للحكم أو  أو بالطبقة الحاكمة 

وهو األكثر عرضة   واألمنيةوثيق بفساد كبار املسؤولين والذين يتمتعون بسطلة اتخاذ القرار في املؤسسات العامة املدنية 

 . ملمارسة الفساد السياس ي

،  كبار املسؤولين للسلطة التنفيذيةفي ممارسة  عن تضارب املصالح  اإلفصاحمجلس الوزراء لنظام  إعدادوعلى الرغم من 

الخلل  يشوبها بشكل عام تضارب املصالح  تجنبمنظومة  أنل إ

 : من حيث والضعف

الرقابة واملساءلة لضمان التزام املسؤولين بأحكامها  ضعف  .1

عند تخصيص موارد الدولة أو استغالل املوارد العامة بسبب  

املحسوبية أو الزبائنية، أو استغالل حالة الطوارئ لتقييد  

 الحريات وبشكل خاص مع املعارضة. 

ياسية  ضعف نزاهة بعض املتنفذين وأصحاب السلطة الس  .2

كشف شبكة  و  وشفافيتهم في اإلفصاح عن تضارب املصالح 

رصد  ه قد تم الى أن اإلشارةالعالقات واملصالح. وهنا تجدر 

تم تجاهلها كالقرارات املتعلقة بعملية  للعيان    من حالت تضارب املصالح في اتخاذ القرارات كانت واضحة  العديد

لرئاسة مؤسسات  وذلك ين مقربين بحز  في وظائف عليا من قبل رئاسة السلطة التنفيذية ألعضاءالتعيينات 

مستغلين غياب املساءلة   ،تعيين شخصيات مستقلة، أو تعديل تشريع لصالح فرد أو أكثر من املوالينتشترط 

 واملحاسبة الرسمية.

مفهوم تضارب املصالح  إدراكهناك ضعف في 

عن تضارب املصالح عند  اإلفصاحوحدوده، فعدم 

 أو حدوثه في حالت مرتبطة بلجان توظيف عادية 

لجان مشتريات هو فساد مّجرم، بينما عندما يتعلق  

هذا التضارب بقرارات تتعلق بسياسات على مستوى  

الوطن مرتبطة بمصالح الطبقة السياسية واملتنفذة 

املنفعة  أو على حساب املصلحة أو حزب الحاكم 

العامة فهذا فساد سياس ي، لم تعالجه التشريعات  

 الفلسطينية بفاعلية.
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كشف الثراء غير املشروع وشبكة املصالح  لتجنب    اإلفصاح السرية بدل  إقرارات الذمة املالية    قديمتبني سياسة ت .3

املساءلة لكبار  السلطة السياسية، فاآللية املتبعة ل تحقق الهدف املنشود منها في وأصحاباملرتبطة باملتنفذين 

 ول تحقق مبدأ من أين لك هذا.  املسؤولين

الشؤون العامة للدولة والقطاع   إدارة سؤولين الكبار في تبني سياسة رسمية ل تحد من التنقل السريع بين امل .4

 )التنقل ما بين القطاعين الخاص والعام(.  العام بعد انتهاء الولية في املنصب  الخاص

غالبا ما  نجد أنه وقيادة السلطة التنفيذية درة عن مراكز صنع القرار لقرارات الصالعديد من اواملتتبع لفي ظل ما سبق 

ثقة السلطة    صنع القرار منتهزينفي  التأثير    صحاب املصلحة املباشرة من كبار املسؤولين الىأ ن أو  و املتنفذ  األشخاص  سعىي

وضمان  له لحشد املوالين  أصال ومتماشيا مع تطلع مركز النظام  صلحة مركز النظام السياس ي مل أنه  دعاءبال التنفيذية بهم 

 التزامهم بتوجيهاته
 
  لتزام الالقرارات العامة ودون  وإصدار  وإعداد إجراءاتما تتم هذه املمارسة بدون شفافية في  . وعادة

املحددين،    األشخاصعدد من    أو كانت تستهدف شخص محدد    أنهابعض الحالت    صلت فيو   ؛بأن تستهدف املصلحة العامة

املجتمعية ذات الصلة. وهو ما عزز عدم ثقة املواطن    األطراف   إشراك وكذلك اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية دون 

 صلحة أو املنفعة العامة. بالسلطة، والذي بات يرى في مختلف هذه القرارات الرسمية أنها تصب في مصالح خاصة وليس امل

 على ذلك: األمثلةومن 
 

 صنع القراروالفرص املتساوية في التأثير على عملية التشاركية والشفافية  بضعفأما فيما يتعلق 

وهي   ،الوظائف العليا بإشغالالى القرارات املتعلقة  باإلضافة ، القوانين في الجريدة الرسمية يفرض نشر  األساس ي القانون 

  .الطالع على القرارات الصادرة عن الحكومة وديوان الرئاسة ين املعلومات الذي يتيح للمواطن مصدر 

 ، كما يلي: من مبدأ التشاركية والشفافية أضعفت طبقت السلطة التنفيذية عدة سياسات   وفي املمارسة العملية،

 

 الشأن واملال العام: إدارةفي وعدم الشفافية ياسة االنغالق والسرية س أوال:

  األخرى املجتمعية  األطرافعدم مشاركة هذه القوة مع إلى  كثيرا ، وتعمد هان املعلومة قوة بيدأترى السلطة التنفيذية 

ملساءلة  اعليها من يتمثل بممارسة حق  عبئ    إضافةاملعلومة    إتاحةومن جهة أخرى ترى في  وعلى رأسها املواطن الفلسطيني.  

   .استنادا على املعلومات املتوفرة املجتمعية

أو املشاورات املرتبطة    مشاريع القوانينعن غالبية مراحل صنع القرار بما فيه  املواطن ومؤسسات املجتمع املدني  تم تغييب  

. حيث يتم صناعة هذه القرارات بسرية تامة وفي غرف مغلقة أو ما يتعلق بالقرارات املرتبطة بإدارة الشأن واملال العام بها

حتى تاريخ نشرها بهدف قطع الطريق على أي أطراف مؤثرة مجتمعية أو رسمية من   لإلعالمودون نقاش مجتمعي أو طرحه 

 القرار. صنعالتأثير على عملية املشاركة و 

للمعلومات في حالتنا الفلسطينية ما يتم نشره في مواقع التواصل   األساس يوفي ظل ضعف الشفافية أصبح املصدر 

أو لبعض مؤسسات املجتمع املدني ألسباب مختلفة منها مناكفات شخصية داخلية    اإلعالميين الجتماعي أو تسريبه لبعض  

بتعزيز الشفافية في عمل   اإليمان أن بعيدا  ا، أو لتصفية حساباتبتضارب املصالح بين مراكز النفوذ نفسه  أحيانامرتبطة 

 .  املؤسسات العامة
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 في التأثير على صناعة القرارات العامة ثانيا: احتكار فئة محدودة من املتنفذين

تنفذين  األمر اآلخر الواجب ذكره أن هناك احتكار واضح للتأثير العالي من قبل فئة وهي قليلة )مجموعة شخوص( من امل

كتعديل تشريعات أو  ) اتصبحت مرجعية إن كان في توفير املعلومات املتعلقة بالقرار التي أاملقربين من دائرة صنع القرار 

تتعلق  أخرى لضمان تحقيق مصلحة أشخاص محددين أو في حالت  ،( وحجمهاالخ ملنصب،أو تنسيب  سياسات إقرار 

تغييب ألطراف مجتمعية مؤثرة    معبحجة معاداة الشرعية.  بما فيه مؤسسات مجتمع مدني  بمعاقبة معارضين ملركز الحكم  

  .لتصب في املصلحة العامة وتعزز ثقة املواطن بالقرارات أخرى يمكن أن تساهم في بلورة القرارات
 

 

 وممثليه سياسة فرض األمر الواقع على املواطن ثالثا:

الوقت    إتاحةوعدم  والعمل بسرية وجوهرها عدم الشفافية   الحكم،مارسة لسلطة هذه املواقع لالتي سبق سردها   األمثلة

قطاعات املجتمع  ل  إشراكوعدم  صالح  املتضارب  حالت  تهدف الى التغطية على    ،للمراجعة وتقديم التوصيات أو العتراض

 . مر الواقع على املواطنأخرى فرض األ  غة، بلخرى األ 

مؤسسات املجتمع املدني،  كتلك املرتبطة بالقضاء أو بعمل    األهمية على ذلك، املراسيم املرتبطة بقوانين بالغة    األمثلةومن  

 التقاعد القسري وغيرها.  وإحالتأو تلك املرتبطة بالتعيينات 

لى عدم نشر محاضر اجتماعات مجلس الوزراء أو تفاصيل  بشكل عام الحكومة، ومنذ أكثر من عشر سنوات، عمدت ع 

إحالة مشاريع قوانين للدراسة ودون ذكر مضمونها أو هدفها أو حتى اسم   ؛مثل لإلعالمقراراتها واكتفت بعناوين عامة 

يتم حجبها   عداداإل القانون املحال. أما ما يتعلق باملوازنة العامة، فيتم إقرار املوازنة العامة بشكل سري )حتى أن عملية 

أشهر عن املوعد املحدد في الظروف الطبيعية بحسب القانون إلصدار املوازنة، وفي اليوم   3عن بعض الوزراء(، بعد مض ي  

األخير في الحالت الستثنائية، والتي يتم نشرها بشكل مختصر إجمال دون وجود أي بنود تفصيلية توضح مخصصات  

مشاورات مع ممثلي املجتمع املدني أو اطالع املواطنين، بل بتجاهل وإقصاء لجميع   مراكز املسؤولية، ودون مشاركة أو 

 قطاعات الشعب الفلسطيني واملواطنين دافعي الضرائب.

املرتبطة  ممارسة املواطن لحقه في مساءلة السلطة التنفيذية كتلك إمكانية مع قرارات تحد من  أيضاكل ما سبق ترافق 

 والتجمع والتنظيم السلمي. على حرية الرأي والتعبير التضيق 

العملية الجامعة   األمثلةجائحة كورونا من أزمة  إدارة تعتبر عملية و 

بممارسة السلطة دون   التي تظهر مدى الخطورة والضرر املتعلق

في   شفافية ودون مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف القطاعات

  إطار الصحية والقتصادية والجتماعية في  األزمة مجالت وجوانب 

تقرير وهو ما أكد عليه  .خطة عمل شاملة ومنشورة للمواطنين

هذا  ساهم وباملحصلة  ،التدقيق في عملية تبادل لقاحات فايزر 

  بإدارة بشكل كبير في حالة التخبط وزعزعة ثقة املواطن الضعف 

 . اللقاحأخذ على   وإقباله الجائحة وفاعليتها

 

 

مختلف التجاااااارب الااااادولياااااة أن أخطر ماااااا يمكن أن  أشاااااااااااااااااارت

الجاائحاة هو ضاااااااااااااعف الشااااااااااااافاافياة والتشاااااااااااااااركياة  إدارةتواجهاه 

والتنساااااااااايق ما بين القطاعات املختلفة وغياب خطة واضااااااااااحة  

ومفصاااااااااالة وشاااااااااافافة ومنشااااااااااورة، وضااااااااااعف منظومة املساااااااااااءلة 

واملحاااااااسااااااااااااابااااااة على أيااااااة تجاااااااوزات. وهو األمر الااااااذي تم تنبيااااااه 

دون إيالء اهتماااام  لياااه مرارا وتكرارا إالحكوماااة الفلساااااااااااااطينياااة 

 في اللقااااح توزيع في خطيرة تجااااوزات النتيجاااة فكاااانااات ،باااذلاااك

 عملياااااة في تجااااااوزات مساااااااااااااتحقيهاااااا، غير  على الجاااااائحاااااة باااااداياااااة

 .اللقاح لتوفير  التعاقد



7 
 

 

 املعايير والتدابير الواجبة لتعزيز نزاهة الحكم في ممارسة السلطة 

ومنع احتكارها أو اختطاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مراكز القرار من قبل    ،لتعزيز نزاهة الحكم في ممارسة السلطة

الفصل  إعمال خابات و دورية النت أهمية، وتأكيدا على ملنع تفش ي الفساد السياس يو  ،عملياومحدودة محددة مجموعة 

جود إطار تنظيمي منطقي )قابل للتطبيق( بهدف الكشف عن  و أهمية مع و والرقابة املتبادلة زن بين السلطات الثالث ااملتو 

التي تعزز من نزاهة  بناء على تجارب دولية  فقد تم وضع مجموعة من املبادئ واملعايير    ،الثراء غير املشروع وتضارب املصالح

 القرارات وتعزز التشاركية والنفتاح والشفافية في صنع القرار أهمها: اتخاذ 
 

 

 أوال: لتعزيز التشاركية والشفافية في صنع القرار: 

 بتفاصيلها. على الحكومة أن تنشر كافة محاضر اجتماعاتها للمواطنين  -1

تبني مبدأ النفتاح على املواطنين من قبل املسؤولين من خالل إعمال مبادئ الشفافية وحق املواطنين في الطالع   -2

أي مسؤول ل يلتزم بهذا املبدأ    وإخضاععلى املعلومات العامة واملشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشأن العام،  

 للمساءلة واملحاسبة. 

ء املشاورات وتقديم معلومات كافية ودقيقة من مصادرها مسبقا عن القضايا قيد  الوقت الكافي إلجرا إتاحة -3

الستفادة القصوى من وسائل  ويمكن كذلك  التداول والنقاش، تشمل عرض مختلف خيارات السياسات.

 ت.النخراط في املشاورااملواطنين ل  املجال ألكبر شريحة من إلتاحة تكنولوجيا املعلومات والتصالت الحديثة 

 يجب أن يشتمل أي قرار وبشكل خاص تلك املتعلقة بالقوانين وتعديالتها على مذكرات توضيحية وتبريرات القرار.  .5

املالية املتتالية   باألزماتوتذليل التحديات املتعلقة   األولوياتاملوازنة العامة بالنهج التشاركي لتحديد  إعداد يجب   .6

 التي تعاني منها السلطة الوطنية.
 

 

 :تضارب املصالح : للحد منثانيا

تضارب املصالح في العديد من القوانين السارية،  منع الى أنه قد وردت العديد من املواد املتعلقة ب اإلشارةبداية ل بد من 

أنها ل تعتبر فاعلة في منع تضارب املصالح املرتبط بالفساد السياس ي ول يمكن   إل نظام منع تضارب املصالح،  إعدادوتم 

   وعليه نوص ي بما يلي: تطبيقها على القرارات السياسية الصادرة عن رأس السلطة التنفيذية والحكومة. 

  التعرض للتأثير من قبل دوائر املتنفذين خاطر مل  قد تكون عرضةالتي  العلياتحديد املناصب السياسية ضرورة  .1

  ، املدراء واإلداريةفساد وديوان الرقابة املالية  لرؤساء الهيئات العامة كهيئة مكافحة االوزراء، وكالء الوزارات، املدراء  ك

افة مستويات  ، واملستشارين القانونيين والقضاة في كالبرملانينالتنفيذيون للشركات اململوكة للدولة، ضباط األمن؛ 

 ومصالحهم ونشرها للعامة.وممتلكاتهم تحديد وتدقيق ذممهم املالية ، و ووكالء النيابةوالنائب العام املحاكم، 

ن املصالح واإليرادات واألموال الخاصة بأصحاب املناصب السياسية  يالنص على اإللزام بتقديم إقرار ذمة مالية يب .2

 .مؤخرا والحاليين والذين تركوا الخدمة  )ما قبل تاريخ التعيين(العليا 

 . تشكيل لجنة جودة الحكم ملتابعة ومراقبة التعيينات العليا .3


